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RESUMO 
 
O referido trabalho teve como foco principal tornar claro como a Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) vem sendo tratada pelas equipes gestoras nas escolas da rede pública 
municipal e estadual de Maceió/AL. Diante disso, desdobrou-se visando à proporção da 
representatividade dos docentes e discentes da EJA nos fóruns e colegiados, podendo 
perceber em que medida essa modalidade se faz presente na democratização nos ambientes 
escolares. Os estudos de Paro, 1996; Lück, 2002; Cury, 2000; Pazetto; Whittman, 1999, entre 
outros foram consultados como referencial teórico para subsidiar a análise, uma vez que, ao 
contrário da visão restrita e burocratizada de administração escolar, afirmam que a gestão 
escolar deve passar a ser compreendida como mecanismo coletivo de tomada de decisões 
pelos diversos atores sociais que compõem o cenário escolar. 
 

Palavras-chave: Gestão Escolar. Educação de Jovens e Adultos. Projeto Político Pedagógico. 
 
RESUMEN 
 
Este trabajo se centró principalmente para dejar en claro cómo los Jóvenes y Adultos ha sido 
tratado por equipos de gestión en las escuelas públicas municipales y estatales en la ciudad de 
Maceió/AL. Por lo tanto, se desarrolló con el fin de analisar la proporción de la 
representación de los profesores y estudiantes en las juntas y comités educativos de adultos, 
para entender como está presente la acción democrática en los entornos escolares. Los 
estudios de Paro, 1996; Lück, 2002; Cury, 2000; Pazetto; Whittman, 1999, entre otros fueron 
consultados para apoyar el análisis teórico, ya que, a diferencia de la visión restringida de 
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administración burocrática, ahora por ejemplo, debe entenderse como un mecanismo 
democrático que toma decisiones colectivas por diversos actores sociales que componen las 
escuelas. 
 

Palabras-clave: Gestión Escolar. Educación de el Jóvenes y Adultos. Proyecto Político 
Pedagógico. 
INTRODUÇÃO 
 
 

O presente trabalho investigou a relação da Gestão Escolar na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e as implicações da capacidade participativa desta modalidade nas instâncias 

colegiadas em Escolas da Rede Pública Municipal e Estadual de Maceió/AL. Sendo assim, 

observou-se a necessidade de contribuir para a produção e sistematização dos conhecimentos 

que corrobora para consolidar a formação dos educadores da EJA, principalmente, na atuação 

da gestão escolar por meio de subsídios que pretendem garantir a participação da Educação de 

Jovens e Adultos no cenário escolar.  

De acordo com a análise documental do Projeto Político Pedagógico, estas escolas 

apresentam um encantamento, uma unidade educacional “no mundo dos sonhos”, isso porque 

nos apresentam a Educação de Jovens e Adultos como uma modalidade assistida pela gestão 

escolar e inserida no contexto democrático pedagógico. Segundo a literatura sobre o tema, a 

construção coletiva do PPP é um dos princípios básicos, pois, como afirmam Filipouski e 

Schaffer (2005), a concepção, a realização e a avaliação do Projeto Político Pedagógico 

devem ser democraticamente relacionadas com a participação do coletivo escolar, e não com 

alguns atores envolvidos no cenário dela.  

Portanto, buscou-se analisar o papel dos sujeitos envolvidos na Educação de Jovens e 

Adultos, na relação do desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico de forma participante 

e coletiva, como também, nos seus processos formativos de decisões e implantação, o que 

constituiu o horizonte da investigação que sustenta o presente artigo.  

 A Gestão Escolar precisa acontecer de forma democrática, pois se faz necessária a 

participação de todos os sujeitos inseridos no ambiente escolar. A escola é o espaço no qual se 

inicia e se promove socialização participativa dos indivíduos. Os princípios de convivência 

social, o respeito ao outro e normas de convivência são praticadas cotidianamente na escola, 

por meio de um trabalho coletivo de participações em que se afirma a relação entre os 

sujeitos. E ainda, a democracia necessita da contribuição da escola, pois, ao longo do tempo, 

educadores das mais diversas áreas manifestaram opiniões acerca do papel da educação para 

uma democracia mais participativa e descentralizadora. Isso porque, estudos relacionados à 
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Gestão Escolar na EJA foram relevantes para se instigar a compreensão de ambos no contexto 

escolar. Sendo assim, com os dados coletados por meio de entrevista, a análise nos permitiu 

perceber o contraste do discurso encontrado no Projeto Político Pedagógico e os dados das 

entrevistas com os atores envolvidos com a EJA nas unidades educacionais. 

1 GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA, PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
(PPP) E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA): Breves Considerações 

 

A gestão escolar tem sido particularmente estudada a partir das últimas décadas do 

século XX, devido às profundas mudanças instauradas com a Lei 9394/96. A Constituição 

Federal instituiu a gestão democrática do ensino público como forma própria de governar as 

escolas e os sistemas de ensino, regulamentado pela Lei 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional. Anterior a Lei, não se falava em democracia, participação e cidadania 

no interior da escola a não ser em certas particularidades nas contestações sociais. 

 Sabemos que após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 

diversas Secretarias de Educação dos diferentes estados adotaram a política de gestão 

democrática com a justificativa de melhorar a qualidade do ensino e de promover a 

participação dos sujeitos inseridos no ambiente escolar. Daí que, estudamos as relações entre 

Gestão Escolar e Educação de Jovens e Adultos a partir da gestão democrática implantada no 

estado de Alagoas. 

A democracia escolar deve preocupar-se com a convivência e o diálogo entre sujeitos 

que pensam de formas diferentes e querem coisas distintas, de maneira que o aprendizado 

torne-se necessário a capacidade de discutir, de elaborar e planejar regras coletivamente, 

assim como a superação dos limites e das divergências. Contribuindo dessa forma, para 

melhoria na construção de projetos comuns, certamente em coletivo, e os avanços serão mais 

significativos, segundo Lerche (2002, p. 27), 

 

para a escola pública, tais reflexões representam uma oportunidade para 
reconhecer que as mudanças necessárias no sistema educacional são urgentes 
e demandam esforço coletivo de todos que fazem educação (profissionais, 
governos e sindicatos), assim como da sociedade como um todo. 
 

 
 A gestão democrática, nas escolas das redes públicas devem ser constituída por meio 

da participação ativa com a comunidade escolar sobre a educação e a escola pública, podendo 

acontecer nas eleições de dirigentes escolares e os conselhos escolares, nos colegiados e nos 
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grêmios estudantis, garantindo a liberdade de expressão, de pensamento, de criação e de 

organização coletiva da escola. Esta participação democrática entre os diversos sujeitos 

existentes no ambiente escolar possibilita a discussão, a liberdade de se organizar as 

condições necessárias para que os sujeitos se mobilizem na busca de seus direitos necessários 

para o acesso e a permanência das classes populares nas escolas públicas. 

 A Gestão Democrática na escola não se simplifica apenas em decisões a respeito de 

aspectos e ações secundárias da unidade escolar. Necessita envolver análises das dificuldades 

e sucessos em busca de soluções coletivas. 

Acreditando na gestão democrática como modelo de garantia para a construção 

coletiva da boa qualidade na educação, poderemos oportunizar o entendimento de que uma 

nova forma de organização do âmbito escolar; por meio de teorias e práticas, é que 

possibilitaremos melhorias nas escolas públicas. E isso, os conselhos de escola e a 

comunidade trazem para o cotidiano escolar nas diversas formas de pensar e agir. 

 

1.1 Projeto Político Pedagógico (PPP) 

  
 O Projeto Político Pedagógico é um documento que contém os elementos para se 

planejar a organização nos espaços escolares, do planejamento curricular, avaliação e metas, 

estrutura escolar, conteúdos e metodologias, histórico, sua identificação, entre outros. 

Portanto, é um documento exigido por lei e todas as escolas da rede pública e privada devem 

tê-lo à disposição da população que queira conhecer os pontos descritos nele.  

 O PPP, ao ser compreendido e constituído em um processo democrático nas decisões 

escolares, preocupa-se em concretizar uma forma de trabalho pedagógico, pautado na 

organização que supera os conflitos e busca eliminar as relações competitivas, corporativas e 

autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e arraigado na racionalização da 

burocracia que permeia as relações no interior dos espaços escolares, o que diminui os efeitos 

da fragmentação da divisão do trabalho nas diferenças hierarquizadas dos poderes de decisão. 

Isso porque, com a construção coletiva do PPP busca-se o planejamento e organização do 

trabalho pedagógico da escola na sua globalidade.  

Segundo Veiga (1995) há distinção clara entre os fins e os meios essenciais para a 

construção do Projeto Político Pedagógico, pois, “[...] requer a definição de fins. Assim, todos 

deverão definir o tipo da sociedade e o tipo de cidadão que pretendem formar”. Se todos 

participam da tomada de decisões, deve-se ter claro e estabelecer as regras sobre como se dará 



5 

 

os caminhos para essa participação, como também, em que atividade cada segmento escolar 

poderá contribuir. Isso deve ocorrer desde a iniciativa da construção coletiva do projeto até 

em sua avaliação, perpassando, quando necessário, por reajustes e replanejamento.  

 Segundo Padilha (2001, p. 74), sobre a atuação dos sujeitos na elaboração do Projeto 

Político Pedagógico, ele sustenta a contribuição da seguinte maneira, 

 
A participação [...] pode dar-se na programação de atividades, na 
coordenação de eventos intra e extraescolares e no estudo da realidade. Eles 
devem vincular-se principalmente aos diversos colegiados existentes na 
escola, com o que estarão até mesmo consolidando a prática participativa. 

 
 O papel de cada segmento na prática do planejamento escolar deve ser garantido pelas 

articulações cabíveis da motivação da equipe gestora e professores, pois o diretor nesta 

participação atua e ao mesmo tempo em que dirige a escola, deve aperfeiçoar as relações 

humanas da contribuição. Ou seja, preocupar-se também com a gestão da participação. Nesta 

participação dos sujeitos, até a forma verticalizada, tradicionalmente encontrada em algumas 

escolas da Rede Pública Estadual e Municipal de Maceió devem ser dissolvidas para 

oportunizar o entendimento de que todos têm capacidade participativa para prover as 

discussões e tomadas de decisões. 

 Enfim, nesse sentido alicerça a autonomia escolar. Não podemos ser dependentes das 

secretarias educacionais, ou outros meios que definem a política pedagógica para a execução 

das tarefas coletivas, pois a responsabilidade é de todos. E ainda, é desta forma que 

desenvolvemos nos sujeitos inseridos em comunidade ou no âmbito escolar, a identidade da 

participação nas tomadas de decisão e na cultura da organização escolar.  

 

1.2 Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 
A Educação de Jovens e Adultos tem sua trajetória marcada desde 1949 com a 1ª 

Conferência Internacional de Educação de Adultos em Elsinone, Dinamarca, por movimentos 

globais que assinalam a importância das políticas públicas voltadas ao seguimento 

populacional dos adultos. Essa modalidade, segundo Moura (2004), vai passando por várias 

concepções traçadas pelas conferências de 1960 em Montreal, Canadá de 1972, em Tóquio e 

Japão, de 1985 em Paris e França, até julho de 1997 quando se realizou a 5ª Conferência 

Internacional da EJA em Hamburgo, Alemanha. 
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A Educação de Jovens e Adultos no Brasil nunca foi vista como prioridade. Foi 

percebido que o adulto analfabeto é, quase em sua totalidade, pessoas das classes menos 

favorecidas, dos subúrbios e trabalhadores analfabetos funcionais. Muitos destes indivíduos, 

nunca foram a uma escola. E, quando crianças, tiveram que trabalhar muito cedo para ajudar 

na renda familiar, alguns até frequentaram a escola, porém por inúmeros motivos tiveram que 

abandoná-la, e hoje apostam e acreditam na modalidade de Jovens e Adultos para a melhoria 

de suas vidas e de seus salários. 

 A EJA em Alagoas é caracterizada pelo Estado, segundo dados obtidos na SEE/AL 

(Secretaria Estadual do Estado de Alagoas), como “superação de campanhas emergenciais e 

compensatórias”, na qual ele se mostra diretamente responsável por esse avanço. O Estado 

busca assumir esse segmento para a população, por meio de medidas de uma gestão 

democrática administrativa, incluindo nela “políticas transformadoras”, com a compreensão 

ao diferente e atendendo o que cada sujeito dessa modalidade pode contribuir para o processo 

educativo. Segundo dados da SEE/AL (Secretaria Estadual do Estado de Alagoas), o Estado 

garante a permanência desses jovens e adultos até a conclusão do Ensino Médio, por meio de 

políticas de educação, tentando proporcionar a esses alunos, o direito que lhes rege, como 

consta na Constituição Federal de 1988.  

 A Educação de Jovens e Adultos no Estado de Alagoas, segundo os dados coletados 

no site da SEE, esteve sempre ligada a campanhas governamentais de nível nacional. Essa 

modalidade inicialmente tinha como objetivo fazer com que os jovens e adultos fora de faixa 

escolar aprendessem a ler e escrever pelo menos seus nomes. A justificativa dessas diversas 

campanhas relacionadas à EJA é explicada, segundo dados da SEE/AL, como uma marca da 

má qualidade do Ensino Fundamental na educação em Maceió/AL, que ocasiona para os 

jovens a não conclusão de seus estudos no período escolar adequado. Alagoas tem os piores 

índices estatísticos educacionais do País, e quase que dificilmente, segundo os dados 

coletados, conseguirá dar boa qualidade na continuidade dessa modalidade, isso devido à falta 

de políticas públicas voltadas à EJA e a ausência de participações coletivas na construção de 

um espaço escolar democrático. 

 

2 CAMINHOS METODOLÓGICOS À PARTICIPAÇÃO DE TODOS NA EJA 

 
Esta pesquisa, de natureza quali-quanti, partiu do estudo bibliográfico, da análise 

documental e de conteúdo como abordagens metodológicas e, utilizaram-se de visitas, 
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observações, entrevistas, depoimentos como técnicas e instrumentos de coleta de dados nas 

escolas de rede pública municipal e estadual de Maceió/AL. 

Embora a rede municipal e estadual de educação de Maceió compreendam várias 

escolas, o universo de pesquisa restringiu-se à análise dos dados de quatro escolas, duas da 

rede pública municipal, e duas, da rede pública estadual. Todas localizam-se na cidade de 

Maceió/AL e que atendem aos seguintes critérios: escolas com o maior número de alunos 

matriculados e presença das modalidades EJA e Ensino Fundamental.  

A opção pela análise documental, ainda que não suficiente para o alcance dos 

objetivos propostos, tornou-se indispensável para a compreensão das informações factuais, 

para a descrição de acontecimentos e para a compreensão da base histórico-filosófica e 

estrutural do processo de democratização da gestão escolar, isto porque, de acordo com 

Popkewitz (1997, p. 30) “o passado intromete-se no presente como fronteiras dentro das quais 

ocorre a escolha e as possibilidades se tornam disponíveis”. 

As fontes documentais que foram utilizadas na presente pesquisa dividem-se em duas 

categorias: fontes primárias e secundárias. Entre as fontes primárias estão os relatórios e 

avaliações da Secretaria Municipal de Educação, do Departamento de Educação de Jovens e 

Adultos; os Projetos Político Pedagógico das escolas, a análise de dados censitários e estudos 

socioeconômicos e hipertextos presentes em sites oficiais. Entre as fontes secundárias, 

destacaram-se os discursos oficiais, as matérias de jornais e revistas e panfletos publicitários 

sobre a Gestão Escolar no município de Maceió/AL e sobre a Educação de Jovens e Adultos.  

Uma vez que muitos aspectos deste trabalho não se podem ser esclarecidos apenas 

com a análise documental, buscou-se o aprofundamento desses pontos por meio da técnica da 

entrevista, a qual se configurou como um ótimo recurso para a compreensão das contradições 

e sutilezas presentes na distância entre o discurso oficial e a realidade apresentada pelos dados 

quanti-qualitativos analisados. 

 Para a análise do corpus oriundo da pesquisa empírica, a perspectiva da abordagem 

metodológica adotada pautou-se na Análise de Conteúdo proposta por Bardin (1988). A 

Análise de Conteúdo é uma técnica muito utilizada para a análise de dados que sejam frutos 

de um “corpus” que tenha o conteúdo da comunicação como base.  

Segundo Bardin (1988, p. 31) “A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações”. Seu objetivo central é produzir inferências sobre os elementos 

constituintes do processo de comunicação. De acordo com as próprias palavras de Bardin 

(1988, p. 44), “visa o conhecimento de variáveis de ordem psicológica, sociológica, histórica, 



8 

 

etc., por meio de um mecanismo de dedução com base em indicadores reconstruídos a partir 

de uma amostra de mensagens particulares”. A ação de inferir pressupõe comparação de 

dados, indo além da identificação do conteúdo expresso no discurso, a partir de uma 

informação puramente descritiva, ela busca justamente as relações desse conteúdo com outros 

elementos do discurso, quer sejam eles expressos ou latentes. E mais, “por trás do discurso 

aparente geralmente simbólico e polissêmico esconde-se um sentido que convém desvendar.” 

(BARDIN, 1988. p.14). 

 Portanto, quanto à articulação específica entre gestão escolar e EJA, desenvolveu-se 

uma metodologia que permitiu desvelar que o trabalho é pioneiro no sentido inclusive de 

produção científica. Isso devido à situação de uma  

 
flexibilidade e o respeito aos próprios entrevistados enquanto sujeitos ativos 
da pesquisa que revela aspectos fundamentais para a compreensão dos 
objetivos traçados, uma vez que a análise do tratamento dado à EJA na 
gestão escolar, para além do explícito em fontes documentais, pressupõe a 
escuta da percepção, consciente ou não, que os sujeitos têm sobre ela 
(LAVILLE e DIONNE 1999, p. 188).  
 

Triviños (1987) ampliando a definição apresentada por Laville e Dionne (1999), 

aponta o caráter ativo do entrevistado. Para Triviños, a entrevista semi-estruturada é 

 
[...] aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias 
e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferece amplo 
campo de interrogativas, fruto de hipóteses que vão surgindo à medida que 
se recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, 
seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências 
dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na 
elaboração do conteúdo da pesquisa. (1997, p. 146, grifos nossos) 

 
 Os estudos sobre a Análise de Conteúdo ganham destaque na década de 70, quando os 

trabalhos produzidos apresentavam a classificação de determinados texto em categorias de 

análise pré-estabelecidas. O explícito é o ponto de partida, entretanto, a análise e a 

interpretação da contextualização, do pano de fundo do plano discursivo é que possibilita a 

generalização e garante a relevância científica da pesquisa. 

Todavia, é importante ressaltar que muito do que foi produzido, não apenas no âmbito 

da gestão escolar, mas também sobre a EJA, oportunizou desenvolver confrontalmente uma 

análise entre o que se apresentava no PPP das escolas e a realidade declarada nos aspectos de 

neutralização da capacidade participativa da EJA para incorporá-los nas atividades coletivas 

da construção do Projeto Político Pedagógico e tomadas de decisões. 
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Todo corpus da pesquisa foi sistematizado em textos, relatórios parciais e 

comunicações que foram apresentados e debatidos nos grupos de pesquisas: GEPE e 

MULTIEJA e, a partir deles, socializados em eventos científicos locais, nacionais e 

internacionais na área da Gestão Educacional e Educação de Jovens e Adultos. 

3 GESTÃO ESCOLAR E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TÊTE-À-TÊTE 
 

Para viabilizar a transparência e a efetivação do processo participativo deve ser criado 

um sistema de comunicação entre os diversos níveis de planificação e de administração 

educacional, de forma que as consolidações de cada etapa sejam acompanhadas por todos os 

níveis. Sendo assim:  

 
A participação dos pais e dos alunos pode dar-se na programação de 
atividades, na coordenação de eventos intra e extraescolares e no sentido da 
realidade. Eles devem vincular-se principalmente aos diversos colegiados 
existentes na escola, com o que estarão até mesmo consolidando a prática 
participativa (PADILHA 2001, p. 74). 

 
Na entrevista com a direção em uma das escolas, os dados coletados detalham que a 

participação da EJA na gestão escolar é compromissada. Mas, quando perguntado sobre a 

afinidade que os alunos têm com os profissionais da instituição, a gestão respondeu: “é muito 

boa!”. Afirmando que mediante aos comentários de colegas sobre outras escolas, eles aqui 

“vivem no céu”... - Citando que os jovens e adultos têm muitas diversidades - Porém, 

esporadicamente se escutava, nos corredores da escola, durante o período de observação, que 

há entre eles manifestações, pois lutam por seus direitos. Sendo assim, acredita-se que a 

direção oculta não existir um tratamento diferenciado para a EJA.  

 O PPP não é construído com a participação da comunidade escolar, pois o diretor 

relata que tira as conclusões pelo plantão pedagógico, no qual os professores e a coordenação 

dialogam com os alunos, porém estes não comparecem. A frequência da EJA nas reuniões é 

razoável, tanto dos professores, quanto dos alunos. Contudo, nos disse que na elaboração do 

planejamento participativo do PPP convidou quase todos os atores escolares, mas, não 

compareceram, pois segundo ele: “vivemos o resquício de uma ditadura e as pessoas não 

estão acostumadas a opinar”.  

 Com a técnica da entrevista, a professora coloca um fim a indagação que permeava a 

pesquisa, isso porque, segundo o PPP, a escola apresentava “um lugar encantador” para a 

Educação de Jovens e Adultos, visto que, sua representação no colegiado escolar é fictícia. A 
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docente demonstra que, sem essa atitude, jamais poderá alavancar os índices de participação 

dos atores da EJA. Segundo ela, “Bem, eu sei dizer por mim como professora; das outras, eu 

não vejo a participação na EJA e nem nos colegiados... Mas, eu não vejo como ter 

participação não”... Ainda mais, especificamente da EJA, não”. 

A professora de EJA, em entrevista, faz uma contraposição à questão da gestão 

participativa (tão exaltada pela direção da escola). Isso porque afirma “desde que entrei na 

escola nunca nem vi o PPP, não sei nem o que tem lá!” Além da contradição apresentada, é 

possível problematizar esse fato, pois a professora atua sem conhecimento das características 

e da identidade da comunidade com a qual trabalha e da própria escola - tópicos que constam 

no PPP - Ainda, fala sobre o currículo, afirmando que o mesmo não se concretiza na escola: 

“pode colocar aí, de forma alguma”. Isso ocorre, principalmente, porque o currículo não 

atende às especificidades do público de EJA, sendo bastante conteudista e abandonando 

qualquer possibilidade de contextualização. Para a professora, a participação da EJA na 

gestão se limita a adquirir materiais para a aula, pois segundo ela: “Há... sempre está junta 

conversando com os professores, sim com a direção pra que não se esqueça da Educação de 

Jovens e Adultos, lembre-se de material”.  

Seria bastante relevante para a educação em Alagoas se todas as propostas descritas 

acima fossem executadas para a melhoria da educação em nosso Estado, pois altos índices 

apontam para a falta de comprometimento do gestor e da coordenação pedagógica em relação 

à Educação Básica.  

De acordo com os dados coletados, a construção do Projeto Político Pedagógico em 

uma das unidades educacionais da rede pública municipal, foi desenvolvida somente pela 

equipe gestora, pois nos créditos da elaboração, constam somente os nomes da equipe gestora. 

Percebendo isso, acredita-se que há uma descaracterização das propostas de uma construção 

coletiva, pois de acordo com os dados coletados da equipe gestora, estas assumem que os 

alunos não participam do processo: “Temos, temos alunos no colegiado, mas infelizmente 

devido a horário de trabalho, a frequência dele,... é passado pra ele, após ele chegar”. 

Porém, a fim de discutirem as questões sobre as necessidades da escola, saber o que é 

prioritário, quais as ações que poderão ser desenvolvidas e somente depois chegarem a um 

consenso para a elaboração do PPP, é algo que deve ser buscado por uma interação com os 

atores escolares. Sendo assim, os alunos devem participar.  

Diante disto, a direção declara que “ele ta ainda em processo, é algo que a gente 

procura com professores, com os pais, e assim, comunidade escolar, ele estar caminhando..., 
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mas a própria EJA..., deixa eu te falar, realmente ainda não vi um movimento real para essa 

modalidade, ter realmente um trabalho focado..., ele existe, mas ainda não foi parado para se 

focar nele, entendeu? Eu não sei se é devido a toda essa situação que estamos passando? De 

permanecer e não permanecer com a modalidade, vai ter e não vai ficar..., mas ainda não foi 

dado o foco, mas não significa que não vai ser dado entende, é um processo, a gente vai por 

partes”. 

Segundo a coordenadora específica da EJA, nesta escola, na hora da elaboração do 

PPP uma das maiores preocupações está ligada ao aluno e ao professor, porque eles são o 

foco maior de toda a ação pedagógica. Porém, com os dados das entrevistas, não se percebe 

tal afirmação, pois os professores descrevem: “Nós nos reunimos para discutir é... conteúdos! 

Eu acho que a gente trabalha muito solta... não existe assim, digamos eu mesma, entrei sem 

ter nenhum conhecimento como trabalhar com Jovens e Adultos, é... (Ausência de discurso 

que comprova o não entendimento da participação na construção do PPP). Continuando, 

apresentamos o relato dos alunos que dizem: “Não... Não... Já... Não, só ouvi falar. E, no 

decorrer da entrevista, pode-se perceber que tais estudantes desejam participar: “Eu quero 

né... Eu acho bom quando tem uma reunião assim... Ajuda demais, melhora a escola. 

 Estes sujeitos, de acordo com o PPP, estão sempre pensando em fazer um trabalho de 

boa qualidade, a desenvolver seus potenciais de aprendizagem, mas isso de forma 

inconsciente, pois cabe a equipe gestora e docentes despertar. É contraditório, que nas 

entrevistas aos discentes, sempre ocorre o silêncio. O que leva a relacionar a ausência de 

discurso pelo consenso. Diante do exposto, trouxemos ao corpo deste artigo, contribuição de 

Paro (1997, p. 37) que diz, “o professor, entretanto, pela natureza do trabalho que exerce e 

pelos fins a que serve a educação, precisa avançar mais, atingindo um nível de consciência e 

de prática política que contemplem sua articulação com os interesses dos usuários de seus 

serviços”. E o seu maior objetivo é contribuir para a formação de pessoas competentes e 

críticas, desenvolvendo conhecimentos e habilidades prioritários ao exercício de uma escola 

cidadã, possibilitando mais igualdade e justiça social na sociedade. Percebemos que a maior 

dificuldade para a elaboração do PPP é que a direção nem sempre convoca os discentes da 

EJA para a construção coletiva, nem tão pouco, a comunidade escolar. 

Nesse aspecto, um dos diretores da rede pública estadual nos informa que há a 

ausência da participação dos alunos: “Há pretensão sim, de eles participarem, é como dizer, a 

gente tem que se movimentar, fazer movimento pra eles só que, até então, não houve, até 

porque não houve uma reunião focada pra eles, entende? Estamos agora no foco do ensino 
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fundamental..., ainda não trabalhamos, focalizando a EJA, até porque,...eu pensei que era 

algo que pudesse ser mais rápido, mas não é não, é um construção mesmo, é que nem a gente 

ver uma construção de tijolinho por tijolinho, é isso mesmo viu”. 

Isso é bem contraditório, pois de acordo com a análise de conteúdos descritos no PPP, 

a escola procura realizar sua função social da melhor maneira possível, realizando um 

trabalho que estimula a participação de todos os segmentos, priorizando o aluno, promovendo 

a boa qualidade de ensino e aprendizagem, despertando-os para um futuro promissor. E 

continua, a gestão escolar é realizada de forma compartilhada, com a participação dos 

segmentos escolares da escola na tomada de decisões, levando em consideração as 

necessidades do educando, práticas pedagógicas e sua filosofia, possibilitando a preparação e 

o desenvolvimento do alunado no exercício da cidadania, tornando-os assim cidadãos críticos.  

Percebe-se que a compreensão dos professores, em relação à formulação do Projeto 

Político Pedagógico, se baseia na seguinte fala: “É uma gestão que atende um todo, agora a 

gente põe as particularidades da EJA... Aqui percebeu-se a contradição, pois os professores 

continuam: “e existem também as reuniões que a gente tem com a coordenação, ai esse 

planejamento tem que está planejado para trabalhar com eles, aí é voltado, o planejamento é 

voltado a EJA”. Resumir a elaboração do PPP ao nível de planejar uma aula, configura-se em 

o não envolvimento e a não postura de um docente politizado. 

 O PPP descreve que a relação de trabalho entre o setor pedagógico e o administrativo 

é de grande interação, favorecendo o andamento das atividades realizadas. Este discurso de 

“boa vizinhança” até pode demonstrar uma afinidade de ações singulares à escola, mas não 

garante que a Educação de Jovens e Adultos esteja sendo incorporada nessas contribuições, 

até porque, cabe ao setor administrativo estar bem com o pedagógico e realizar as atividades 

inerentes ao processo de “papeladas” nos espaços escolares, pois estão diretores, e logo 

depois, acredito que devem ser democráticos, retornando as salas de aula para continuar 

contribuindo com a formação humana. 

De acordo com as análises realizadas, o Projeto Político Pedagógico necessita de ser 

articulado com todos os envolvidos no cenário escolar, pois há muito a fazer, metas a 

alcançar, como a falta de conscientização dos alunos por parte dos professores, quanto à 

importância de se autoavaliarem valorizando assim, o seu processo de ensino e aprendizagem. 

Em suma, a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico da escola, em consonância 

com o apoio dos envolvidos com a Educação de Jovens e Adultos faz uma grande diferença 
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nos esforços para tornar o sujeito participativo, em um indivíduo atuante. No entanto, precisa-

se de incorporação para que se consiga alcançar o objetivo previsto de qualificar o ensino. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Conclui-se, então que o PPP é um dos princípios básicos, pois o lugar de sua 

compreensão, planejamento, realização, avaliação e concretização deve ser o coletivo da 

escola na cooperação e participação dos sujeitos envolvidos, e não por alguns segmentos 

escolares relacionados com a educação escolar.  

Com os dados coletados, observou-se que apesar da Gestão Escolar lidar com vários 

problemas que são comuns nas escolas públicas, as equipes escolares demonstram encontrar 

mais um tipo de realidade, jovens e adultos que interagem entre si e buscam melhorar seu 

nível de aprendizagem por meio da socialização. Entretanto, estes sujeitos inseridos na 

modalidade para Jovens e Adultos demonstram estarem preocupados com sua história de vida 

e deveriam receber um tratamento especial por parte da Gestão Escolar, tanto por uma escola 

de boa qualidade para corresponder aos seus anseios, quanto à participação coletiva na 

construção do Projeto Político Pedagógico, pois somente com este comprometimento político 

e pedagógico, as mudanças no cenário escolar do educando podem se concretizar. 

Nestas unidades escolares, o conselho e a agremiação estudantil não se apresentam 

como uma força ativa de enriquecimento dentro do trabalho coletivo. O Conselho é composto 

por vários segmentos como: pais, alunos, professores e funcionários que estão representando 

interesses, pretensões e necessidades da comunidade de um modo em geral, porém a EJA não 

se incorpora no tratamento gestor participativo, visto que, a neutralização por parte dos outros 

segmentos (Equipe Gestora e Docentes) não formam o senso crítico para despertar a 

consciência destes educandos.  

Acredita-se, que somente por meio da interação dos segmentos a capacidade 

participativa da EJA poderia se consolidar. No entanto, com os dados coletados, 

contraditoriamente, na análise do PPP não foi notada nenhuma existência de agremiação 

estudantil, e muito menos a participação efetiva dos alunos da EJA nos Conselhos, o que nos 

leva a crer que ainda há uma distância e um silenciamento entre o discurso e a prática 

cotidiana.  
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Os resultados apontados neste artigo contribuem para o reconhecimento da 

necessidade da gestão na Educação de Jovens e Adultos, tanto no que se refere aos conteúdos 

da prática participativa, quanto no tocante à postura administrativa e pedagógica dos atores 

envolvidos na construção do PPP. 

Diante disto, Gestão Escolar e atores envolvidos com a Educação de Jovens e Adultos, 

caso não estejam articulados ao desenvolvimento de um bom PPP, podem significar uma 

transferência de responsabilidades que poucos dialogam com as necessidades e 

especificidades desta modalidade educacional. É por este cunho administrativo que tal projeto 

concebe muito mais como um documento do que como um instrumento de gestão em favor de 

um trabalho participativo e democrático. Sendo assim, Gestão Escolar e EJA, caso não 

estejam articuladas, poderão contribuir para a continuidade dos alarmantes índices de 

analfabetismo para esta modalidade no Estado alagoano.  

Portanto, uma gestão escolar democrática reconhece que as pessoas adquirem 

conhecimento tanto pelo estudo de conteúdos, quanto pela participação e envolvimento em 

atividades complementares o que permite a construção de seu próprio conhecimento com 

autonomia.  

Entende-se que as discussões sobre experiências concretas estão sendo criadas nos 

caminhos da questão central: A capacidade participativa da Educação de Jovens e Adultos na 

Gestão Escolar das escolas públicas municipais e estaduais de Maceió/AL, que por sua vez, 

deverão está vinculada à melhoria da boa qualidade de ensino, a efetivação de mecanismos 

eficazes de participação e o comprometimento da prática escolar com seus resultados na vida 

social dos sujeitos da EJA.  

 Portanto, apesar das escolas analisadas descreverem no seu PPP que são escolas que 

trabalham com a Gestão Democrática, se torna claro que isso não é verídico. Pois, a Gestão 

Democrática acontece com a participação dos vários sujeitos existentes no ambiente escolar, 

nas tomadas de decisões da instituição, independente dos limites existentes, existirá sempre 

possibilidades para que a gestão democrática aconteça de forma participativa entre os sujeitos 

que a compõem. As unidades educacionais da rede pública municipal e estadual de 

Maceió/AL, além de enfrentar as dificuldades das questões individuais de seus alunos, ainda 

abarcam com os sérios problemas sociais e econômicos da comunidade a qual estão inseridas. 

E mais, um dos maiores problemas apresentados pelas equipes gestoras das escolas, é a falta 

de participação das políticas públicas voltadas valorização dos direitos humanos e para a 

modalidade de EJA nas escolas da rede pública municipal e estadual de Maceió/AL. 
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