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RESUMO

Neste trabalho apresentamos os resultados da pesquisa realizada na EJA Juvenil, com estudantes na idade
entre 15 e 17 anos, em uma escola da rede pública de ensino do município de Jequié – BA, com a finalidade
de compreender o processo de juvenilização das turmas de EJA e como esta modalidade vem contemplando a
cultura juvenil em seu Projeto Político Pedagógico – PPP. A análise revela o caminho inicial da valorização e
reconhecimento da cultura juvenil em uma modalidade educacional marcada, atualmente, por um público
cada vez mais jovem que traz novos anseios e perspectivas para o contexto da escola e a importância de se
pensar um PPP que privilegie a realidade social, as experiências humanas e os saberes, valores e culturas de
sujeitos que estão situados em um tempo de vida e que possuem especificidades próprias.

Palavraschave: Cultura Juvenil. Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas. Organização do Trabalho
Pedagógico.

ABSTRACT

The present the results of the survey in EJA Youth with students between the ages of 15 and 17, in a school
of public schools in the municipality of Jequie - BA, in order to understand the process of juvenization classes
EJA and how this mode is contemplating youth culture in his Political Pedagogical Project - PPP. The analysis
shows the initial path of recovery and recognition of youth culture in a marked educational modality currently
by an increasingly younger audience that brings new expectations and prospects for the context of the school
and the importance of thinking that privileges the PPP social reality, human experience and the knowledge,
values &8203;&8203;and cultures of subjects that are situated in a lifetime who possess specific
characteristics.

Keywords: Youth Culture. Education of Young People, Adult and Senior. Organization of Pedagogical Work.
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As discussões e indagações propostas neste trabalho é fruto de pesquisa realizada durante trabalho de
conclusão de curso (TCC), do Curso de Pós-graduação lato sensu em Gestão Educacional, da Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), que tem como finalidade compreender como está sendo gestado o
trabalho pedagógico na Educação de Jovens e Adultos. Haja vista que esta modalidade de educação atende as
especificidades de um público cada vez mais jovem, que teve acesso à escola, mas dela evadiu antes de
concluir a educação básica e, que por motivos e razões diversas, mas por ainda acreditar no valor da escola
retorna em busca da conclusão e/ou certificação da educação básica.

O processo metodológico deste artigo se fundamenta na abordagem qualitativa por esta valorizar a relação de
historicidade, valores, crenças, representações dos sujeitos envolvidos na pesquisa, proporcionando-nos
conhecer e compreender a história de vida das pessoas entrevistadas. Salientamos que a nossa escolha pela
pesquisa/investigação qualitativa, está relacionada ao contexto sociocultural em que os sujeitos, participantes
da pesquisa, estão inseridos. A análise e a discussão dos achados acerca desses sujeitos, a partir da sua
cultura é relevante para compreender a construção social do conceito de juventude, com base em suas
vivências, pertinências, possibilidades, memórias e interpretações vividas em seu meio social e no seu
ambiente escolar.

Nessa perspectiva, esta pesquisa ancora-se nos princípios metodológicos que norteiam o estudo de caso por
nos oportunizar a interpretação e compreensão dos dados obtidos, enfocando a cultura dos sujeitos
pesquisados. Segundo André (1995, p.51) o estudo de caso nos permite uma descrição densa de um "caso
particular levando em consideração seu contexto e sua necessidade". Em consonância com a abordagem
qualitativa e com os fins desta pesquisa, utilizamos para obtenção dos dados necessários à realização desta
investigação a observação participante, entrevistas semiestruturadas com os jovens matriculados na EJA
juvenil e com a coordenação pedagógica, bem como o grupo focal que nos oportunizou conhecer mais da
cultura dos sujeitos pesquisados, numa relação que envolve o contexto sociocultural dos jovens e a sua
trajetória escolar. Por fim, analisamos o Projeto Político-Pedagógico da escola buscando identificar o trabalho
pedagógico pensado coletivamente para a EJA Juvenil.

A escola, campo desta pesquisa, funciona no turno matutino com o Fundamental II (do 7º ano ao 9º ano) e o
Ensino Médio Regular. No vespertino, com o Ensino Fundamental II (do 6º ano ao 9º ano) e a EJA Juvenil,
Tempo Formativo II. No noturno, com a EJA, Tempo Formativo III, e o Ensino Médio Regular. Conta com um
quadro de 18 professores concursados, sendo 17 licenciados e 01 sem licenciatura. A instituição é
considerada de médio porte e, recentemente, recebeu o título de Escola Quilombola, concedido pela Fundação
Palmares, devido à comunidade local ser composta, majoritariamente, por negros descendentes de escravos.
Em 2010, a escola passou por uma reforma financiada pela Superintendência de Construções Administrativas
da Bahia (SUCAB) melhorando sua estrutura física, favorecendo a acessibilidade de seus estudantes e
beneficiando-se de recursos tecnológicos favoráveis ao processo de ensino-aprendizagem.

Participaram diretamente desta pesquisa 06 estudantes da EJA Juvenil (Eixo IV – 6º e 7º ano e V – 8º e 9º
ano), com idade entre 15 a 17 anos e a coordenadora pedagógica da escola. É necessário evidenciar, que a
EJA Juvenil é composta por duas turmas, com 19 alunos no eixo IV e 22 estudantes no eixo V e é considerada
como instrumento de adequação da distorção idade/série. A escolha desses alunos obedeceu à faixa etária do
desenvolvimento humano, relacionado à juventude, estabelecida nos documentos legais do Conselho Nacional
de Juventude. Além disso, colocamos como critério o desejo de cada aluno participar do processo de
entrevista realizado individualmente, estendendo-se ao grupo focal.

A EJA JUVENIL E A JUVENILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS

Durante seu processo histórico, a educação de pessoas jovens, adultas e idosos esteve atrelada a uma
concepção assistencialista e compensatória de educação. A luta empreendida pelos movimentos sociais
preconizou o reconhecimento do importante valor do seu processo formativo ao pensar uma educação voltada
para a libertação e emancipação do homem, em que os conhecimentos científicos, dentre outras formas de
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conhecimento, é uma importante referência para se conhecer o mundo. Definida como modalidade da
educação, expressa a conquista do direito à educação, atualmente, garantida e regulamentada pela
Constituição de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB nº 9.394/96 e pela Resolução
CNE/CEB No 1, de 05 de julho de 2000 (SOUZA; GONÇALVES; COSTA JUNIOR, 2013).

Toda essa legislação faz referência ao perfil dos estudantes da EJA. Contudo, vale salientarmos que o público
dessa modalidade de educação é bastante heterogêneo no que se refere às questões geracionais e culturais.
Sendo nos últimos anos, segundo os documentos oficiais[4], marcado também por um aumento crescente da
presença de jovens, principalmente, nas turmas do segundo segmento do ensino fundamental e no ensino
médio.

Para Dayrell (2003), a juventude deve ser compreendida como uma construção social do sujeito, ser singular
com história própria que interpreta e age sob o mundo no qual é parte, e nessa ação se produz e é produzido
no conjunto das relações sociais que estabelece. Partindo desse pressuposto, podemos afirmar que o conceito
de juventude é construído a partir do contexto econômico, social e cultural no qual o sujeito está inserido, ou
seja, não é apenas a idade quem determina e caracteriza “ser jovem”.

Cada vez mais a cultura juvenil invade as escolas caracterizando os significados e comportamentos dos jovens
frutos de diferentes contextos sociais e culturais, o que acaba confrontando com o modelo escolar vigente que
se organiza, muitas vezes, como excludente e distante da linguagem utilizada pelos jovens.

A presença dos jovens no ambiente escolar altera a dinâmica e organização, pensada a priori para atender um
público homogêneo, quer seja de crianças, adolescentes, jovens do ensino médio, ou mesmo, adultos da EJA.
Os jovens reestruturam os espaços, ressignificam as relações e os modos comportamentais.

A escola pesquisada conta com um espaço físico bastante amplo e organizado de forma a socializar a
comunidade escolar, entretanto, durante o período de observação é curioso o fato dos jovens, estudantes da
EJA Juvenil, apropriarem-se de espaços não pensados, anteriormente, para momentos de lazer, descontração
e diálogo como observados durante a pesquisa.

Alunos da EJA Juvenil (eixo IV) encontram-se fora da sala de aula logo nos primeiros
horários, por conta da falta de um professor. O refeitório parece ser para eles (os
estudantes) um lugar bem familiar e aconchegante onde muitos ficam conversando,
passeando e ouvindo músicas. Alguns estudantes pegam um jogo de dominó na
secretaria e começam a jogar. Neste momento, a maioria dos estudantes são
meninos, mas com o passar do tempo, surge uma menina. As falas dos alunos
apresentam muitas gírias e expressões gestuais meio “grosseiras” (DIÁRIO DE
BORDO).

No contexto escolar, não são apenas os espaços físicos que tornam-se ressignificados pela presença dos
jovens, mas também o estilo, principalmente dos estudantes da EJA Juvenil. O público masculino usa
acessórios bem chamativos como óculos de sol, correntes grossas douradas e prateadas, muitos anéis
grandes e fones de ouvidos. A música se faz presente no ambiente por meio dos celulares e tablets, o ritmo
ouvido é invariavelmente o funk.

A música e os estilos musicais cumpre um relevante papel no dia-a-dia dos jovens e na maneira como eles
constroem sua vida, suas redes de relações e os seus projetos individuais. O funk, estilo escutado por muitos
estudantes, retrata muito de como eles se representam na sociedade, a visão de mundo que possuem, os
comportamentos e valores humanos que expressam construindo um estilo de vida único e particular
(DAYRELL, 2003). Assim, estilos como funk, hip hop e rap garantem a esses jovens novas formas de
sociabilidade e segundo Dayrell (2002, p. 117):

Esses estilos possibilitaram e vem possibilitando a esses jovens práticas, relações e
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símbolos por meio dos quais criam espaços próprios, significando uma referência na
elaboração e vivência da sua condição juvenil, além de proporcionar a construção de
uma autoestima e identidades positivas.

Músicas relacionadas ao estilo gospel também foram citadas no questionário aplicado aos alunos, como: João
de Barro (Joaquim, Eixo V)) e Advogado Fiel (Vicente, Eixo IV), bem como as músicas funks: Camisinha de
Sabor e Ela é Top (André, Eixo IV). As músicas representam símbolos, práticas e rituais nas quais os
estudantes demarcam sua identidade juvenil e expressam nas suas atitudes e comportamentos, maneiras
singulares e próprias de influenciarem o meio que vive e o olhar que constroem sobre o mundo (DAYRELL,
2007).

Ao discorrer sobre a cultura juvenil, Almeida (2010, p. 5) afirma que,

o jovem hoje é um recorte das práticas culturais que envolvem o meio social, sendo
importante compreender que a cultura não é apenas os costumes que o ser humano
adquire a partir de seu lócus, mas sim, práticas culturais manifestas na sua
comunidade e na escola.

Percebemos que muito da bagagem cultural que o jovem leva para dentro da escola é vivenciada por ele na
sua comunidade, com seu grupo de amigos que é determinado pelos interesses comuns, experiências de
vidas, novas descobertas e experimentações e a liberdade das escolhas. A escola, enquanto local de encontro,
firma-se para esses jovens como espaço de sociabilidade oportunizando responderem as “necessidades de
comunicação, de solidariedade, de democracia, de autonomia, de trocas afetivas e, principalmente, de
identidade” (DAYRELL, NOGUEIRA, MIRANDA, 2011).

A invisibilidade, muitas vezes, atribuída aos jovens no espaço escolar negando seus valores e sua cultura
pode criar o que Martins e Carrano (2011, p.52) definem por “conflito geracional”. O ambiente escolar
caracterizado como espaço central de socialização de diversas gerações implica na necessidade de se redefinir
com a presença dos jovens. Os desafios da escola no que tange a representação social do modo de ser jovem
são inúmeros, pois a juventude coloca em questão os velhos modelos e as práticas educativas, o que geram
novas tensões e conflitos, criando laços de resistências com os agentes envolvidos na gestão escolar, como
podemos evidenciar nessa pesquisa.

Ao ser questionado sobre como se sente na condição de estudante da EJA Juvenil (Eixo IV), Vicente afirma
ser “bom estudar no eixo, porque nós é excluído da escola”. Esta fala explicita o conflito existente com a
vice-diretora da instituição e a fúria em relação à professora, ao complementar: “Porque a vice-diretora não
gosta de mim e eu não gosto dela, eu já falei isso na cara dela, se eu pudesse matar eu matava, mas não
quero sujar minha vida com isso...”. Outro jovem, também, afirma durante entrevista não se identificar com a
vice-diretora “Pra mim Marina[5] é a pior... Pega no meu pé demais” (André, Eixo IV).

No grupo focal, ao terem que caracterizar algo difícil vivenciado em algum momento dentro do contexto
escolar, Francisco (Eixo V) respondeu citando, primeiramente, a pessoa da vice-diretora “Rapaz... difícil aqui
no colégio?
Suportar a vice-diretora Marina” Ao discorrer sobre algum fato chato que acontece no colégio, Vicente (Eixo
IV) torna citar o nome da professora “Chato é a professora Marina, que a gente não pode ficar um minuto
fora da sala que ela já tá abusando...”. Percebemos nas falas dos estudantes que as ações de rebeldia e
enfrentamento manifestadas pelo sentimento de zanga ou não identificação com a vice-diretora da escola
estão relacionadas com as questões do cumprimento das normas e regras da instituição. Essas têm sido
impostas e por se distanciarem dos seus valores, da sua lógica, da sua cultura, do modo de vida, da maioria
desses jovens, que não possuem horários estabelecidos para fazer tarefas do dia a dia como: almoçar, tomar
banho, estudar, jogar etc. torna-se difícil o cumprimento dessa regras simplesmente pela imposição,
resultando em conflitos e brigas.
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Entretanto, apesar de demonstrarem atitudes de rebeldia no cotidiano escolar, os estudantes também
demonstram que seu processo educativo sofreu influências valiosas com a ida para a EJA Juvenil. Essas
mudanças estão relacionadas não apenas à aprendizagem dos conteúdos vistos nas aulas, como também a
postura frente às relações com o outro. Alguns afirmaram no grupo focal que aprenderam “a respeitar mais
os colegas” (Francisco, Eixo V), “a conversar melhor com as pessoas” (Joaquim, Eixo V) a partir da inserção
na EJA Juvenil.

Em relação aos avanços obtidos no processo de aprendizagem, não só do desenvolvimento cognitivo, mas
também atitudinal, ao serem transferidos para a EJA Juvenil, os estudantes entrevistados se divergem. Para
alguns, a mudança foi significativa: “Eu aprendi mais coisa, não muito, mas eu aprendi....” (Pedro, Eixo IV),
“Rapaz...eu percebi que o jeito que eu era na 6º ano, eu não sou mais na 7º e 8º ano "(Carmem, Eixo V),
“Aprendi mais, parei de perturbar menos, só um pouquinho de nada, mas parei” (Vicente, Eixo IV), “Ah...mais
fácil de pegar os assuntos” (Joaquim, Eixo V). Já outros não conseguem perceber nenhuma mudança: “Não,
não muito” (André, Eixo IV); “Nenhuma” (Francisco, Eixo V).

O questionamento sobre as mudanças ocorridas com os alunos ao ingressarem na EJA Juvenil, também foi
indagado à coordenação da escola durante a entrevista, porém, de forma mais ampla. A pergunta voltava-se
para a avaliação do processo escolar desses jovens inseridos na EJA Juvenil, indicando os avanços do trabalho
desenvolvido com essas turmas. A fala da entrevistada aponta não apenas para a sua percepção sobre o
processo escolar dos estudantes, mas também discorre sobre as políticas públicas pensadas para esta
modalidade que limita muitas vezes o trabalho a ser desenvolvido, avaliado por ela como um ponto negativo
para a efetivação da EJA Juvenil. Segundo Carla[6], Coordenadora Pedagógica, a EJA Juvenil é positiva,

[...] quando ela retira daquele ambiente de menino de 17 anos junto com menino de
11 anos, porque a gente acredita que a heterogeneidade é boa, mas quando há uma
disparidade, quando há uma diferença muito grande, aí a gente não consegue,
porque o que o menino de 11 anos quer, pensa... não é a mesma coisa que um
menino de 17 anos quer e pensa. Nessa proposta, eu acho assim muito legal, agora,
em contrapartida, o governo criou um projeto Educação de Jovens e Adultos que tem
tudo no papel, é tudo estruturado no papel, mas pouco se faz pela EJA. Por exemplo,
o SGE - Sistema de Gestão Escolar, local destinado ao registro da vida do estudante,
no sistema informatizado da Secretaria de Educação não tem espaço para EJA. A EJA
faz a cada unidade um relatório descritivo do aluno, como está este estudante em
relação à aprendizagem, mas no SGE só colocamos no final do ano uma letra. Se foi
aprovado... PC (Processo Construído) ou EP (Processo em Construção), este último
são os considerados reprovados. Então para a gente fica difícil, porque no dia a dia
você vê uma coisa, mas quando chega no final do ano o sistema de gestão pede
outra coisa. Na EJA, o estudante pode entrar em qualquer período, só que como é
que ele é avaliado entrando no meio do ano?
Falta então, no meu entendimento, para os professores que vão atuar na EJA, seja
ela juvenil ou adulta, um curso, mas um curso prático, não curso teórico... A EJA não
tem coordenador. Não tem um articulador, a EJA anda só...

O relato da Coordenadora nos leva a refletir sobre a atual proposta para a Educação de Pessoas Jovens,
Adultas e Idosas organizada pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia – SEC/BA intitulada
“Aprendizagem ao longo da vida”. Esta se encontra estruturada em três tempos formativos denominados de
“Aprender a ser”, “Aprender a Conviver” e “Aprender a Fazer”, equivalendo, respectivamente, ao 1º
Segmento e 2º Segmento do Ensino Fundamental e ao Ensino Médio. Apesar da SEC-BA possuir uma proposta
para a modalidade da EJA fundamentada na garantia dos direitos de jovens, adultos e idosos à educação
básica, no reconhecimento do perfil dos estudantes e educadores, na proposição de uma estrutura curricular
que reconheça as trajetórias de vida e trabalho desse sujeitos e na proposição de um acompanhamento do
percurso de aprendizagem dos educandos (BAHIA, 2009), percebemos na pesquisa realizada na escola que
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ainda há uma marginalização dessa modalidade educacional e dos agentes envolvidos nesse processo.

Faltam as condições estruturais necessárias para o desenvolvimento de um trabalho pedagógico que inscreva
no campo da emancipação humana, como afirma a coordenadora pedagógica ao denunciar a ausência de
formação de professores para atuar na EJA e de um coordenador pedagógico específico para o trabalho nesta
modalidade.

Talvez o grande desafio da educação de pessoas jovens, adultas e idosas seja a superação de uma educação
feita para seus sujeitos, e sim, pensar construir uma educação com seus sujeitos (MIRANDA, 2010), em que
os aspectos garantidos em suas políticas públicas e propostas pedagógicas sejam efetivadas no cotidiano
escolar, contribuindo assim, para o reconhecimento dessa modalidade de educação e dos sujeitos que a
constitui.

PROPOSTA PEDAGÓGICA E OS JOVENS DA EJA JUVENIL

As muitas transformações sociais, culturais, políticas e, principalmente, econômicas, ocorridas em nossa
sociedade, trouxeram uma nova concepção educacional baseada na produção de qualificações necessárias
para o funcionamento da economia, relacionando à educação promessas de melhoria de vida e ascensão
social, como também preconizou a formação de métodos para a legitimação de um controle político
(MÉZÁROS, 2008).

Essas novas necessidades da sociedade capitalista têm seus reflexos na educação, responsabilizando a
instituição escolar como único espaço de formação dos sujeitos para o mundo do trabalho e para o
desenvolvimento da cidadania. Brandão (1995), inspirado nas muitas definições sobre educação e nos
pressupostos de Durkheim, destaca que

a educação é uma prática social (como a saúde pública, a comunicação social, o
serviço militar) cujo fim é o desenvolvimento do que na pessoa humana pode ser
aprendido entre os tipos de saber existentes em uma cultura, para a formação de
tipos de sujeitos, de acordo com as necessidades e exigências de sua sociedade, em
um momento da história de seu próprio desenvolvimento (BRANDÃO, 1981 apud
BRANDÃO, 1995).

Nessa perspectiva, a escola por muito tempo pouco valorizou a cultura de seus sujeitos, ensinando a estes
conteúdos que não relacionavam à sua prática de vida e à compreensão de que como parte integrante de
uma sociedade, disponibiliza de mecanismos de intervenção, reflexão e atuação. Assim, as discussões atuais
sobre os processos da educação e a escola abordam a necessidade de compreender os espaços escolares a
partir das experiências sociais, culturais e políticas dos seus sujeitos, que perpassam pelo fazer educativo, a
relação estabelecida entre os conhecimentos e as histórias de vida dos estudantes, bem como as relações
interpessoais construídas no cotidiano da escola, que expressam determinada realidade e cultura (DAYRELL,
1996).

Esta nova concepção de valorização e identificação da cultura com a formação dos sujeitos envolvidos no
ambiente escolar, está presente no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola campo desta pesquisa. Por
está situada em uma comunidade onde sua formação étnica é majoritariamente composta de negros
descendentes de africanos libertos, o sentimento de pertença a cultura africana permeia a práxis pedagógica
e a formação de seus estudantes[7].

O PPP fundamenta-se na Pedagogia Interética[8] e dialógica, pautando-se no conhecimento do senso comum
aliado ao conhecimento científico como percussores da emancipação da cidadania e, consequentemente, de
sujeitos partícipes da formação vivenciada na instituição. O estudante é visto como um ser transformador e
não apenas transformado. Desse modo, as ações e atividades propostas no ambiente escolar devem se
basear no conhecimento referente à ancestralidade, oralidade, religiosidade e corporeidade da cultura
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africana. Nesse sentido, percebemos que as histórias das lutas africanas no Brasil estão expostas por toda a
escola através de quadros informativos, assim como as práticas africanas são trabalhadas em sala de aula por
meio de atividades que retratam os costumes desses povos, como bem nos relatou a estudante Carmem
(Eixo V):

A bienal que foi interessante. Porque a bienal é uma coisa muito boa que tem aqui. É
um monte de grupo dividido em cada sala e você traz pessoas para ver o que você
produziu. Eu fiz uma mesa de candomblé, capoeira e samba de roda. Tem várias
outras opções.

No que tange ao currículo, a Coordenadora Pedagógica, em sua entrevista, informa que a escola vem
buscando romper com a lógica conteudista das disciplinas adicionando a estas uma seleção e produção de
saberes, visões de mundo, habilidades, valores, símbolos e significados, que expressam aspectos relacionados
à cultura local. Contudo, no percurso desta pesquisa não foi possível observar a interrelação desses
conhecimentos no trabalho desenvolvido pelo conjunto de professores da EJA Juvenil.

O perfil dos estudantes apresentado no PPP da escola nos leva a refletir sobre a importância e a necessidade
da escola se constituir de fato como um espaço democrático, participativo, onde as regras e as normas sejam
construídas, discutidas no coletivo de professores, alunos e funcionários.

Nessa perspectiva, o PPP entende como o perfil dos estudantes matriculados na escola possuem como
característica a desestruturação familiar. Geralmente, boa parte das crianças e jovens são criados pelos avós,
por conta do relacionamento de seus pais; as mães, muitas vezes, não convivem com seus parceiros, nem
adentraram no mundo do trabalho, sendo transferida a responsabilidade social e educativa de seus filhos para
os avós. Outro dado relevante encontrado no PPP da escola é a baixa escolaridade dos membros da família, o
que tem influência direta com o trabalho de escolarização. Em relação à condição socioeconômica dos
familiares, o PPP afirma que os membros das famílias que possuem trabalho formal recebem em média um
salário mínimo e somam apenas 40% das pessoas que têm emprego formal, as outras 60% não têm emprego
fixo, fazendo serviços avulsos.

Todos esses fatores se relacionam diretamente com a escola e tornam o processo de ensino-aprendizagem,
de escolarização cada vez mais complexo. De acordo com a entrevista realizada com a coordenação
pedagógica da escola, a participação dos pais na vida escolar dos filhos matriculados na EJA Juvenil é mínima.
A Coordenadora Pedagógica nos afirma que:

Nós não temos a presença da família na escola, principalmente na EJA. Os pais são
chamados, os pais só vêm assim quando tem uma penalidade, por exemplo: só entra
acompanhado do pai. O menino chegou no limite, aí o pai vem. Mas mesmo assim, a
gente percebe que ele não tem nenhum tipo de autoridade sobre o menino. São
meninos de 15, 16 e 17 anos que na maioria das vezes já é dono do seu próprio
nariz, então os pais não tem mais esse controle sobre eles, isso dificulta porque a
escola fica sem saber a quem recorrer.

A cultura familiar, social e econômica vivenciada pelos estudantes constitui-se como um fator de preocupação
da escola no que se refere à desistência dos estudos por conta das mazelas sociais. Neste sentido, a escola
define como uma das grandes dificuldades encontradas no processo ensino-aprendizagem a evasão escolar,
contudo parece não perceber que esta, na maioria das vezes, tem sido manifestada como forma de repúdio,
indagação e negação do saber formal oferecido pela escola, ou seja, pelo modelo de educação vigente, que
prioriza a memorização, a repetição em detrimento do desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo etc.

Nesse aspecto, o PPP da instituição parece ainda não ter avançado quando apresenta como única
reconfiguração da Matriz Curricular para atender a nova demanda pedagógica e social, apenas a inclusão das
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disciplinas de Estudos Baianos (Ensino Fundamental I e II) e Cultura Regional (Ensino Médio). E, na
modalidade da EJA, a criação da EJA Juvenil (Tempo Formativo II) com a finalidade de diminuir a distorção
idade-série no turno vespertino, tendo como público estudantes que, em sua trajetória escolar, acumulam
reprovações e desistências.

Em relação à distorção idade-série dos estudantes da EJA Juvenil, constatamos que a maioria apresentava em
média 2 anos de distorção. Ao questionarmos sobre o motivo que levou os alunos a escolherem a modalidade
da EJA Juvenil para prosseguir os estudos, muitos afirmaram que não foi escolha, mas única opção.

Não foi eu não, o colégio que me colocou no eixo, acho que porque da idade
(Francisco, Eixo V).

Pela idade... eu tinha 15 para fazer 16, foi uma proposta da escola (Carmem, Eixo
V).

Porque eu fiquei dois anos na 5ª e um na 6ª. Aí me colocaram para o eixo (Pedro,
Eixo IV).

Porque eu perdi dois anos no CPM (Colégio da Polícia Militar), aí eu decidi vim pra
aqui (Joaquim, Eixo V).

Porque é melhor, avançar mais as séries (Vicente, Eixo IV).

Porque eu era criança, perturbava demais, ai eu perdi e ficava perdendo de
ano....agora tô tentando passar para ver se eu vou para o exército (André, Eixo IV).

A justificativa apresentada pelos estudantes que fizeram a opção pela modalidade da EJA Juvenil refere-se à
aceleração dos estudos, podemos ainda inferir a facilidade maior de aprovação.

Ao questionarmos a coordenação pedagógica sobre o objetivo da EJA Juvenil constante no PPP da escola, ela
justifica diante das dificuldades enfrentadas pela escola com os alunos jovens, adolescentes e crianças em
uma mesma sala, série e, ao mesmo tempo, apresenta as dificuldades encontradas na implementação dessa
nova modalidade de educação. A Coordenadora Pedagógica informa que:

Nós tínhamos meninos de 15 anos com meninos de 11 anos na 5ª série, a diferença
de idade era muito grande, então a diretora procurou se informar e viu que tinha
possibilidade de termos aqui a EJA Juvenil, uma proposta diferente para um público
diferente. A proposta inicial foi essa, mas temos uma dificuldade muito grande de
colocá-la em prática. Precisa-se de educador que tenha formação para trabalhar com
a EJA, com projetos, com temas geradores. A grande maioria dos professores não
tem essa habilidade... não tem! Não consegue fazer um trabalho interdisciplinar, isso
também dificulta o aprendizado de cada educando. Você vê que a sala é pequena, a
priori só são 25 alunos em cada turma e mesmo com 25 alunos o trabalho não flui.
Não consegue fazer um trabalho, porque ele não consegue alcançar, chegar onde
esse educando quer.

A existência da EJA Juvenil no contexto escolar, nos leva a refletir sobre a nova concepção de educação de
pessoas jovens, adultas e idosas, e a presença marcante da cultura juvenil nesta modalidade. O que tem
requerido de professores e estudiosos da área repensar os processos educativos mais amplos e a redefinição
da organização pedagógica da escola frente às transformações sociais frenéticas e a reconfiguração da cultura
como espaço privilegiado de práticas, representações, símbolos e rituais onde os jovens demarcam cada vez
mais sua identidade juvenil (DAYRELL, 2007) e a necessidade de formação específica para os profissionais
docentes que atuam nessa área.
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É preciso que os professores que atuam na EJA compreendam que o público dessa modalidade de educação,
tão heterogêneo no que se refere a sua história de vida, percurso educativo, busca perspectivas distintas das
demais faixas etárias. Essas expectativas sobre a escola modificam toda uma estrutura pedagógica, prática e
ação docente.O que ouvimos e percebemos nessa pesquisa, é que muitos profissionais que atuam na
educação de pessoas jovens, adultas e idosas não possuem formação para atuar nesta modalidade e no fazer
pedagógico não privilegiam um trabalho voltado para esse perfil de sujeito, principalmente com a presença
cada vez mais marcante de pessoas jovens.

Na observação do espaço escolar e na análise das entrevistas realizadas a estudantes e coordenação, o que
identificamos são relações conflituosas e tensas entre alunos e professores, por estes muitas vezes “

Ruim... falar a verdade. A professora dá muito piadinha nos outros. Não gosta,
responde os outros (Pedro, Eixo IV).

Um horror, tirando dois, sim... o resto... Não sei, não sou muito fã, chegado ao
professor, sou muito fã não (André, Eixo IV).

Ótima. Eles são próximos (Francisco, Eixo V).

Ótima! (Carmem, Eixo V).

É amigável (Joaquim, Eixo V).

Os professores muito besta, muito boca aberta, aí não tem graça, se deixar a gente
bate neles (Vicente, Eixo IV).

Apesar de algumas falas expressarem contestações em relação à postura de alguns professores, a
coordenação da escola afirma existir um clima de respeito entre alunos e professores no ambiente escolar.
Segundo a Coordenadora Pedagógica, a falta de respeito com os professores, por parte dos alunos, são
exceções que buscam resolver por meio do diálogo, contudo não estão obtendo sucesso.

...a forma que eles têm de dizer que não estão gostando, que eles não querem. Por
exemplo, o professor entra na sala e eles estão fazendo da mesa um batuque. O
professor entra e eles continuam lá, o professor senta e eles continuam, então, é
uma forma de dizer para o professor: eu não estou gostando dessa aula, eu não
estou a fim dessa aula. Mas, acaba sendo também uma falta de respeito, porque
quando a gente abre a discussão, a gente senta com eles, eu já fui, a diretora já foi,
a vice-diretora... um dia fomos as três juntas e criamos lá com eles, ouvimos,
montamos um acordo, a gente não consegue chegar até eles, eles não conseguem
dizer para a gente o que é que eles querem.

Diante desse contexto social e cultural permeado por sujeitos diferentes inseridos em uma modalidade
educacional pensada a priori para um público adulto, na maioria das vezes ainda utilizando referências de
escola e currículo voltados para crianças e/ou adolescentes, questionamos: como valorizar e reconhecer a
identidade e cultura juvenil no Projeto Político Pedagógico?

Esperamos que o reconhecimento da cultura juvenil e a compreensão das novas formas de ser jovem por
parte dos profissionais da educação, especialmente, dos profissionais que atuam na modalidade da EJA,
possam promover o desenvolvimento de uma educação mais contextualizada e significativa para esses jovens
que estão dentro da escola e que perceptíveis ou não, ainda acreditam na educação e na sua formação como
possibilidade de transformação pessoal e social.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
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Diversidade, este é o termo mais apropriado para caracterizarmos a educação de pessoas jovens, adultas e
idosas. Em uma modalidade educacional formada por um público tão heterogêneo no que tange aos aspectos
culturais, sociais e etários. É a diversidade de sujeitos que oportuniza pensar um trabalho pedagógico
diferenciado, embasado nos interesses e perspectivas desse público que leva para a escola uma trajetória de
vida que une seus desejos individuais com os coletivos.

A presença marcante da juventude nessa modalidade evidencia a necessidade da escola se repensar,
conhecer a cultura juvenil e promover um trabalho pedagógico que possibilite a estes jovens perceberem o
valor da educação dentro do seu processo educativo, compreendendo que essa é importante não apenas pela
certificação e preparação para entrada no mundo do trabalho, mas também para a emancipação do cidadão,
aquele que luta pelos seus direitos e interfere no mundo que vive de forma significativa.

Talvez seja essa perspectiva que diferencia a EJA e o que vem atraindo a cada ano um público mais jovem.
Essa juventude modifica essa modalidade educacional por meio de sua cultura, comportamentos e posturas,
antes voltadas para um público mais adulto e que agora expressa o pensamento, a linguagem e as
expectativas de sujeitos sociais em construção.

Nesse processo de pesquisa, pudemos perceber que a escola já busca, ainda que apresentando muitas
limitações de entendimento teóricos e práticos, associar a cultura juvenil com a proposta pedagógica, visto as
dificuldades vivenciadas na relação com essa categoria social, as quais se diferem das demais pela forma de
se expressar e transformar o mundo que vive.

Por fim, ressaltamos que os resultados obtidos nessa pesquisa dizem respeito a determinados sujeitos
situados em um tempo histórico e com histórias de vidas singulares e por isso se configuram como dados
preliminares em meio aos diversos desafios como a gestão do trabalho pedagógico da educação de pessoas
jovens, adultas e idosas, diante o reconhecimento da cultura juvenil que se faz presente nas salas de aula
dessa modalidade educacional. Entender a cultura juvenil e sua influência no dinamismo e na complexidade
escolar são fundamentais para se pensar um Projeto Político Pedagógico que privilegie a realidade social, as
experiências humanas e os saberes, valores e culturas de sujeitos que estão situados em um tempo de vida e
que possuem especificidades próprias.
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