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RESUMO 
O presente trabalho é parte de estudos bibliográficos e documentais, visitas, observações e 
entrevista com os seguintes segmentos escolares: Equipe gestora (direção e coordenação), 
professores e alunos, tendo como objetivo relatar as análises da pesquisa na iniciação 
científica, concernente à gestão democrática relacionada à Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), em uma escola da Rede Pública Municipal de Maceió-AL. Partindo desta temática: 
Gestão e EJA, o desenvolvimento da pesquisa visou esclarecer como a Educação de Jovens e 
Adultos vem sendo tratada pela equipe gestora da referida instituição de ensino. Esta por sua 
vez, desdobrou-se em especificidades como: a análise documental do Projeto Político 
Pedagógico (PPP) e a participação dos Jovens e Adultos nas Instâncias Colegiadas (Conselho 
Escolar e Grêmio).  
Palavras-chave: Gestão Escolar; Educação de Jovens e Adultos; Projeto Político Pedagógico. 
 
RESUMEN 
Este trabajo forma parte de los estudios bibliográficos y documentales, visitas, observaciones 
y entrevistas con los siguientes segmentos de la escuela: Gestión de equipos (dirección y 
coordinación), los profesores y estudiantes, con el objetivo de informar el análisis de la 
búsqueda en la investigación científica, en relación con la gestión democrática relacionados 
con Jóvenes y Adultos, en una escuela pública en la ciudad de Maceió-AL. Basándose en este 
tema: Gestión y EJA, el desarrollo de investigaciones destinadas a aclarar la forma en la 
Educación de Jóvenes y Adultos ha sido tratado por el gestión de equipo de esa institución. 
Esto a su vez se dividió en detalles tales como: un análisis documental de los Proyectos 
Políticos Pedagógico (PPP) y la participación de Jóvenes y Adultos por las entidades (de la 
Junta Escolar y el Gremio). 
Palabras clave: Gestión Escolar; Educación de el Jóvenes y Adultos; Proyecto Político 
Pedagógico. 
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1. Introdução  
 

O trabalho ora apresentado é resultado de uma pesquisa que 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 uma escola pública municipal de 

Maceió/AL. Isso porque, estudos sobre a formação de educadores da EJA demonstram que há 

um amplo conjunto de problemas na constituição dessa área como campo pedagógico. Esses 

estudos, de acordo com Ribeiro, 1999, evidenciam que devido à falta de especificidade na 

formação docente para esta modalidade de ensino, esse setor se configura como um dos 

principais fatores de limitações às experiências educativas na EJA. Nesse contexto, aconselha-

se a necessidade de aumentar a produção e sistematização de conhecimentos que possam 

contribuir para a formação dos educadores na EJA através de subsídios para a própria 

constituição da EJA como campo pedagógico. Sendo assim, consequentemente, a culminância 

da participação com a gestão escolar.  

 
2. A metodologia como trajetória de possibilidades para respostas na Gestão da EJA  
 

Visitas, observações e especificamente as entrevistas foram utilizadas como técnicas 

de coleta de dados. Já o estudo bibliográfico e a análise de conteúdo compuseram as 

abordagens metodológicas. Sendo assim, leituras básicas e complementares a respeito da EJA 

e da gestão nas escolas públicas foram partes presentes em todos os meses de duração da 

pesquisa. Constata-se que a entrevista como técnica de pesquisa, mesmo com algumas 

limitações, se comparada a outras técnicas, apresenta inúmeras vantagens para as pesquisas 

qualitativas. Mas para ser vantajosa, deve ser aplicada e analisada com indispensável rigor e 

responsabilidade, e para isso, nos pesquisadores precisamos conhecer os critérios desta 

técnica, para realizá-la com eficácia e obter resultados com veracidade. A entrevista quando 

aplicada e analisada de forma responsável, pode fornecer dados importantes sobre o objeto da 

pesquisa e, além disso, pode ser usada conjugadamente com outras técnicas e instrumentos 

mencionados anteriormente, os quais, em conjunto podem levar a obtenção de dados mais 

confiáveis e, portanto, mais científicos.  

Diante do exposto, a análise dos detalhamentos do Projeto Político Pedagógico (PPP) 

foi parte integrante para se estabelecer a conexão entre os objetivos do projeto de pesquisa e a 

realidade escolar. Como primeira etapa da metodologia de pesquisa, realizou-se o 

mapeamento e escolha da escola que atendia aos critérios definidos, a saber: maior número de 

alunos matriculados e presença das modalidades EJA e Ensino Fundamental. Portanto, quanto 
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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  

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). 

 
 
3. Resultados de uma Gestão Escolar na EJA e seus obstáculos para a efetivação 
 

De acordo com a literatura sobre o tema, a construção coletiva do PPP é um dos 

princípios básicos, pois, como afirmam Filipouski e Schaffer (2005, p. 26): “o lugar de sua 

concepção, realização e avaliação deve ser o coletivo da escola, e não alguns segmentos 

relacionados com ela”. Nas visitas à instituição para a leitura documental do PPP, observa-se 

que apesar da equipe gestora lidar com vários problemas que são comuns nas escolas 

públicas, ela enfrenta mais um tipo de realidade, o de garantir a inserção da capacidade 

participativa dos Jovens e Adultos na gestão escolar, e consequentemente, a construção 

coletiva do PPP. 

Com os dados coletados, o gestor enfatizou que nem sempre todos os segmentos 

participam. Segundo ele: “Nunca é possível juntar todos os segmentos escolares, 

principalmente os pais, porque geralmente isto é feito em períodos que não estão havendo 

aula. Continua: “É quando os alunos estão em recesso que nos reunimos para pensar a 

elaboração”, diz.  

Ainda segundo a equipe gestora, uma pequena parte das pessoas que participaram da 

construção do PPP continua na escola, com exceção de alguns professores – Acrescenta: 

“Uma porque faleceu e outros porque se aposentaram e, no ano anterior o número de 

aposentados foi muito alto, então esses não pertencem mais ao quadro da escola”, obteve-se 

também, a informação de que muitos dos professores são novatos, ou seja, não fizeram parte 

da construção coletiva do PPP.  

De acordo com o desdobramento da pesquisa, detecta-se a não incorporação da Gestão 

da EJA no âmbito escolar, mas ela é citada como parte integrante do Projeto Político 

Pedagógico. Contudo, com as demais visitas e aplicações de outras técnicas, como a 

entrevista foi possível discorrer melhor sobre tais resultados. 
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A maior dificuldade na elaboração do PPP é o não engajamento dos sujeitos 

envolvidos no cenário escolar; é preciso que existam vários encontros. Todavia, os 

profissionais que se reúnem não trabalham apenas em uma unidade educacional, sempre há 

dificuldade de juntar todo mundo num só momento. 

Em relação à atualização do mesmo documento, informa-se que o PPP deste ano, ele 

não foi atualizado (ou seja, o documento analisado foi construído em 2008), visto que o ano 

de 2009 foi bastante atropelado, principalmente pela falta de professores. 
 

De acordo com o PPP, a instituição escolar analisada visa a um trabalho coletivo com 

a participação de todos os segmentos.  Em se tratando especialmente da EJA, não se percebe 

se de fato existem ações de relação da equipe gestora com a modalidade. Entretanto, segundo 

o PPP desta escola, os conteúdos curriculares apresentam-se acompanhados de experiências 

pautadas na realidade do aluno e de sua comunidade.  

No mesmo documento é dito que na avaliação do processo devem prevalecer os 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e que os professores usam diversos recursos para 

avaliar como atividades individuais, em grupo, seminários, projetos com temas trabalhados 

em sala, viagens, entre outros. Ainda é visto no documento que existe uma relação 

harmoniosa, de parceria, respeito, confiança e diálogo. Segundo Padilha (2001, p. 75) “Os 

professores terão uma direção estabelecida em conjunto com os demais segmentos escolares, 

o que facilitará seu trabalho e dará maior ânimo ao exercício de sua atividade profissional”. 

Essa participação está ligada não só à definição geral do PPP, mas também a definição dos 

planos de currículo, de curso, de ensino e de aula que devem fazer parte integrante do projeto 

da cada escola.  

Segundo o PPP analisado, seus objetivos estão se encaminhando para a construção do 

conhecimento de caráter inovador e transformador. Para isso, a escola preocupa-se em 

elaborar os conteúdos legalmente selecionados de acordo com a realidade dos alunos, 

mediante a “participação” na avaliação do processo ensino e aprendizagem. Outro ponto 

inovador diz respeito à eleição para diretor, que diz seguir o princípio democrático, 

considerando os interesses de toda a comunidade. Mas, será mesmo democrático? A equipe 

gestora é a mesma há mais de cinco anos. Percebe-se aqui, que este acontecimento somente se 

concretiza na eleição para diretor (a), pois, é sabido que existem muitas dificuldades de se 

estabelecer uma conexão entre família e escola.  

Um dos pontos negativos no PPP é o fato de atrelar a não concretização dos objetivos 

aos discentes, ou seja, transparece uma culpabilização baseada nos problemas do alunado. 
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Acredita-se que, no cotidiano escolar é significativa a atuação da equipe gestora, 

especificamente relacionada à Educação de Jovens e Adultos (EJA). Sendo assim, uma gestão 

escolar democrática reconhece que, as pessoas adquirem capacidade participativa tanto pelo 

estudo de conteúdos sociais, quanto pela participação em atividades complementares que 

requerem a construção de sua própria autonomia. Essa construção da autonomia que o aluno 

desenvolve sobre sua aprendizagem permite a ele sua emancipação. Ainda, possibilita uma 

proposta de prática pedagógica que melhor atenda à promoção da aprendizagem significativa 

do estudante, o qual se situa num contexto de contradições sociais e que tem se revelado em 

um grande desafio para a educação na atualidade. 

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 de uma escola pública municipal, que por sua vez, deve 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 dos diversos atores sociais 

no cenário escolar inserida na modalidade de Educação para Jovens e Adultos. Na entrevista 

com a direção da escola, os dados coletados, detalham que a participação da EJA na gestão 

escolar é compromissada. Mas, quando perguntado sobre a afinidade dos alunos com os 

profissionais da instituição ele respondeu: “é muito boa!”, afirmando que mediante os 

comentários de colegas sobre outras escolas, ele aqui “vive no céu”. Citando que os jovens e 

Adultos têm muitas diversidades. Porém, esporadicamente se escuta nos corredores da escola, 

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.  

 Quando entrevistado sobre a relação de como os estudantes se incluem nas atividades 

amplas da gestão escolar, o diretor respondeu que também é boa, porque quando a equipe 

gestora vê que algum professor ou aluno está fazendo algo errado, estas os chamam para 

conversar falando desta maneira: “gente, já sou adulto e não vou dar carão em adulto, eu 

oriento e digo que eles também apontem aonde acham que estou errando porque na verdade 

somos colegas de profissão, na verdade eu só ocupo uma função que requer um pouco mais 

de responsabilidade”, pois comentou que o diretor tem o estigma que vai “dar carão”, ou seja, 

uma advertência. 

Segundo o diretor os professores devem “tomar conta do que é seu” e somente vim 

para a direção quando for algo excepcional, pois o que cabe a direção resolver ele resolve. 

Segundo Veiga (1995, p.18) “A participação democrática implica principalmente o repensar 

da estrutura de poder da escola, tendo em vista sua socialização”. Sendo assim, além de 
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transparecer que não é partícipe da gestão escolar, o gestor escolar assume o desvio do 

comprometimento em relação à Educação de Jovens e Adultos, quando fala que, “cada um 

tome conta do que é seu”. Mas, e aí? O Gestor não tem a função de estabelecer ligações entre 

segmentos escolares e instâncias pedagógicas. 

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, tratou 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”.  

 Enfatizou que incentiva os alunos a lerem dizendo: “que o mundo se desvenda através 

da leitura, afinal” [...] “a leitura do mundo precede a leitura da palavra e a leitura desta 

implica a continuidade da leitura daquele” (FREIRE, 1982 apud MARTINS, 1990, p. 10). E 

que: “a sala de leitura é disponibilizada de acordo com as atividades dos professores”. 

Durante as visitas realizadas não se percebe a oportunidade de presenciar esta sala aberta para 

o livre acesso dos alunos. 

Com base nas palavras da direção, constata-se que, com relação ao planejamento e 

projetos que estão expostos no PPP, existem divergências. Além do mais, percebe-se que é 

dada grande importância ao significado do planejamento escolar e que seu processo de 

desenvolvimento deve ser de forma coletiva e democrática. Contudo, a problemática centra-

se, no seguinte: Como pode ser possível, se na entrevista demonstra o quanto a modalidade de 

Jovens e Adultos está desfigurada das preocupações da equipe gestora? Pois, as questões 

pertinentes ao PPP desvelam que as instâncias colegiadas não expressam a capacidade 

participativa da EJA nesta unidade de ensino. O momento da entrevista é bastante 

significativo, pois demonstra o quanto há o afastamento na elaboração do PPP. A docente 

afirma com clareza: “É o seguinte, a gente queria até ter... ver o PPP da escola para 

participar diretamente, aí assim, fica um pouco vago e falha do corpo de professor mesmo”. 

Segundo a professora: “os coordenadores eles têm os itens de elaboração do PPP, que eles 

aproveitam na semana pedagógica, que é logo no início do ano e colocam esses itens, que é 

abordado nessa semana pra a elaboração ou renovação do PPP da escola e quando tem 

outras reuniões ou formações dentro da escola em que o coordenador faz perguntas”, 

percebe-se, o quanto é preocupante para o cenário escolar algo pronto pela equipe gestora, 

isso os afasta da cooperação coletiva na garantia da construção do PPP. Segundo Padilha 
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(2001, p. 76), Não se deve esquecer que a ansiedade maior da escola é uma melhor 

consideração ao aluno, o PPP deve partir da estimativa objetiva das necessidades e 

expectativas de todos os segmentos escolares.  

No tocante a essas implicações Paro (2005, p. 136) discorre sobre a visão do gestor 

escolar para a transformação social. Sendo assim, dá credito a fala da docente quando esta 

relata da diferenciação dada aos alunos da EJA, pois segundo ela: “Bem, não, tem...  a gente 

queria que fosse diferenciado quem nem eu falei por uma questão assim, de ser o aluno 

trabalhador, de ser o aluno que entra na escola porque ele não teve oportunidade de estudar, 

devido alguma coisa que aconteceu na infância e agora que ele precisa trabalhar, mas assim, 

você pergunta se tem uma atenção maior, acredito que não tenha não”. 
 

Uma visão da Administração Escolar que esteja comprometida com a 
transformação social deve preocupar-se com a reversão dessa situação de 
irracionalidade em que se encontra a escola em seu interior. Ou seja, se 
estamos convencidos de que a maneira de a escola contribuir para a 
transformação social é o alcance de seus fins especificamente educacionais, 
precisamos dotá-las da racionalidade interna necessária á efetiva realização 
desses fins. (PARO 2005, p. 136). 

 

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 

docente demonstra que, sem essa atitude, jamais poderá alavancar os índices de participação 

dos atores da EJA. Segundo ela, “Bem, eu sei dizer, falando por me professora, das outras eu 

não vejo a participação dos professores da EJA nos colegiados... Mas, eu não vejo que tem 

participação não”... Mas, no momento tem o professor e o aluno noturno... Mas 

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 as especificidades do público de EJA, sendo bastante conteudista e abandonando 

qualquer possibilidade de contextualização. 
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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 de material”.  

Mediante o contato com os alunos da EJA, senti-se a necessidade de problematizar 

algumas falas que surgiram nas entrevistas. Uma vez que, compreende-se que há uma estreita 

ligação entre aquilo que se diz no PPP, como prática avaliativa e a atitude da participação na 

gestão escolar, levando sempre em consideração, as concepções de mundo dos mesmos. Tais 

concepções se tornam “verdades” internalizadas nesses sujeitos e influenciam o andamento da 

escola. 

 O aluno se sente criança por não perceber que pode construir juntamente com a escola 

uma capacidade participativa nas tomadas de decisões, isso o limita e o faz declarar na 

entrevista: “Eu me sinto como o tempo todo tivesse voltado, eu me sinto jovem, criança”. 

Sendo assim, o limite deve se paralisar para possibilitar a construção do PPP, pois transcorre 

pela relativa autonomia da escola, de sua capacidade de apresentar sua própria identidade, 

Veiga (1995, p. 14). Isto significa resgatar a escola como espaço público e democrático, lugar 

de debate, do diálogo, fundado na reflexão coletiva.  

 Com a inclusão dos alunos da EJA na construção do PPP, significaria uma enorme 

modificação na concepção do PPP e no próprio modo da administração escolar. Nesse 

sentido, deve-se basear nos pressupostos de uma teoria pedagógica humanística, que parta da 

prática social e esteja compromissada em solucionar os problemas da Educação de Jovens e 

Adultos e do ensino da escola. 

 Ainda no segmento aluno da EJA, percebe-se a inocência dos estudantes quando se 

trata da referência do PPP. Devido a isso, todas as respostas na entrevista eram negativas: 

“Não seio o que é isso... Não seio... Não seio”. De certo modo, eles percebem a falta de não 

serem representados no Conselho Escolar, parece sem pertencimento ao lugar, pois 

descrevem: “A gente sabe o que acontece a noite só durante o dia”. 

 Na tentativa de apresentar uma escola onde todos são iguais, a diretora ainda afirma: 

“Aqui a gente recebe tudo com muito amor e muito carinho, a gente não tem preconceito 

nenhum, nem com preto, nem com branco, nem com pobre, nem com rico, a gente trata tudo 

igualmente, a gente quer o melhor pra eles entrou aqui é nosso aluno, agora se vocês não 

querem não tem importância não é obrigado a ficar”.  

A culpa pela não concretização de uns dos projetos previstos no PPP é direcionada aos 

professores e alunos na opinião da gestão ao enfatizar: “teve pouco apoio por parte dos 

professores”. Portanto, o projeto não deu certo e, percebemos uma isenção de “culpa” por 
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parte da equipe gestora seguida de um distanciamento do corpo docente, fato que dificulta um 

trabalho coletivo significativo, e consequentemente, a incorporação do tratamento específico 

aos atores sociais da Educação de Jovens e Adultos. 

 
4. Conclusão 
 

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.  

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

problemas que são comuns nas escolas públicas, a equipe escolar demonstra 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 

PPP, pois somente com este comprometimento político e pedagógico, as mudanças no cenário 

escolar do educando concretizariam. 

Nesta Unidade Escolar, 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 muito 

grande entre o discurso e a prática cotidiana.  

Os resultados apontados neste relatório 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. É por este cunho administrativo que tal projeto concebe 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

10 

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 ao desenvolvimento 

de um PPP, podem significar uma transferência de responsabilidades que poucos ou ninguém 

dialogam com as necessidades e especificidades desta modalidade educacional.  
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