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RESUMO

Este artigo é um recorte de uma pesquisa desenvolvida pelo Observatório Alagoano da Educação de
Jovens e Adultos (EJA), desenvolvida em quatro escolas públicas, situadas em Maceió - Alagoas. Teve por
objetivo apresentar um diagnóstico dos alunos da EJA que fosse além dos aspectos etário, gênero humano
e ocupação, envolvendo histórias de escolarização e representações que têm da modalidade. A
metodologia utilizada foi de base qualitativa, com abordagens de história de escolarização (PAULILO,
1999) e representação social (MOSCOVICI, 1978). Os resultados apontaram que os alunos são
predominantemente adultos, do sexo feminino, que deixaram a escola pela necessidade de trabalharem
ainda quando crianças. Portanto, a EJA constituiu-se em um dos espaços que apresenta a possibilidade de
iniciarem ou complementarem a escolarização.

Palavras chave: Educação de Jovens e Adultos; Sujeitos-alunos; História de escolarização.

ABSTRACT

This article is an excerpt from a survey conducted by the Observatory Education of Youth and Adults in
Alagoas (EJA), developed in four public schools located in Maceió - Alagoas. Aimed at presenting a
diagnosis of students EJA that went beyond the age aspects, gender and human occupation, involving
stories of schooling and representations that have the modality. The methodology was qualitative basis,
addressing history of schooling (PAULILO, 1999) and social representation (Moscovici, 1978). The results
showed that students are predominantly adults, females who left school by the need to work, even when
they were children. Therefore, EJA is one of the spaces that presents the possibility of initiating or
complementary the schooling.

Palavras chave: Education of Youth and Adults; Subject-students; history of schooling.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
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Este artigo é um recorte de uma pesquisa desenvolvida pelo Observatório Alagoano de Leitura em
Educação de Jovens e Adultos (EJA), denominada: A leitura e a formação de leitores no Estado de
Alagoas: estudo e intervenção de alfabetização na Educação de Jovens e Adultos financiada pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES), desenvolvida em quatro escolas
públicas, sendo duas municipais e duas estaduais, situadas em Maceió - Alagoas.

A referida pesquisa abriu perspectiva para esta investigação de Iniciação Científica de base qualitativa,
com abordagens de história de esolarização/vida (PAULILO, 1999) e representação social (MOSCOVICI,
1978). Teve por objetivo apresentar um diagnóstico dos sujeitos-alunos da EJA do I Segmento do Ensino
Fundamental que fosse além dos aspectos etário, gênero humano e ocupação, uma vez que envolveu
histórias de escolarização da época que esses sujeitos frequentaram o ensino dito regular e também as
representações que os estudantes têm da EJA.

Essa discussão teórica nos possibilitou uma análise reflexiva sobre os alunos das escolas objeto de estudo,
principalmente, a partir da realização dos grupos focais sobre as suas histórias de tentativas de
escolarização. Na ocasião, percebermos que os sujeitos, nas suas narrativas não se preocupam,
necessariamente, com a ordem cronológica dos fatos. É que o uso da memória rompe com a linearidade
espaço-tempo, resgatando “[...] a história entrelaçando passado, presente e futuro em um só instante”
(SANTOS, 1992, p. 171).

Referindo-nos a representação social, Moscovici (1978), diz ser um grupo de conhecimentos originados na
vida cotidiana, ligada ao senso comum, cujo objetivo é comunicar, estabelecer relações entre grupos
sociais, atribuindo sentido ao comportamento. A representação social constitui-se também como uma
possibilidade de percepção acerca da vida em seus aspectos mais distintos, de maneira a suscitar no
sujeito uma reflexão sobre a articulação entre os saberes, desejos, crenças e valores que marca(ram) suas
vivências e consequentemente, sua existência.

Os loci da pesquisa foram três escolas públicas que atendem ao I Segmento da Educação de Jovens e
Adultos e fazem parte do referido Observatório. Metodologicamente, em uma primeira etapa realizamos o
levantamento bibliográfico das categorias jovem, adulto e idoso e análise documental dos Projetos
Pedagógicos das escolas, o que nos permitiu caracterizá-las. Na sequência realizamos grupos focais, com
os sujeitos alunos sobre as suas histórias de tentativas de escolarização, já que o trabalho com esta
técnica nos permitiu compreender processos de construção da realidade, compreender práticas cotidianas,
ações e reações, fatos e eventos, comportamentos e atitudes, constituindo-se, também em uma técnica
importante para o conhecimento das representações, percepções, crenças, hábitos, valores, restrições,
preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes (GATTI, 2012).

A investigação partiu da seguinte problematização: Quem são os sujeitos da EJA em Maceió Essa
problematização desdobra-se nas questões: Qual o perfil do aluno do I Segmento de EJA em Maceió,
considerando faixa etária (jovem, adulto ou idoso), gênero humano e ocupação Qual/ais a/s
história/s de escolaridade desses sujeitos - em relação ao ensino dito regular e Qual/ais a/s
representação/ões esses sujeitos têm sobre a Educação de Jovens e Adultos

Compreendemos o jovem como sujeito que tem uma cultura com características próprias de atitudes,
comportamentos, linguagens e códigos diferentes, aspectos esses, que na maioria das vezes a cultura
escolar desconhece (ANDRADE, 2004), e não somente na perspectiva da faixa etária de 15 a 29 anos. O
adulto, segundo Moura (1999) e Pinto (2010) é um ser humano trabalhador, que se encontra em uma das
fases mais ricas pelo conjunto de ações que já exerceu no ciclo da sua existência. Por fim, o idoso é aquele
que ainda contribui para renda familiar e vem retornando à escola, por meio da EJA, objetivando a
convivência e integração com outras pessoas. A princípio mostra-se inseguro e traz uma visão
marcadamente tradicional da escola.
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Neste artigo, faremos a caracterização das escolas loci da pesquisa e dos sujeitos alunos e comentaremos
as falas dos sujeitos alunos participantes dos grupos focais realizados que tiveram como foco as histórias
de escolarização e a representação social que fazem da EJA.

2 CARACTERIZAÇÃO

2.1 Da Escola Estadual Jordão[3]

A Escola Estadual Jordão está localizada na região nobre de Maceió. É de porte médio e possui salas de
aula adequadas, bem como os demais compartimentos necessários para o seu bom funcionamento,
quadra de esporte descoberta e área de lazer coberta. A Instituição funciona em três turnos. Manhã e
tarde atende alunos do 4º ano ao 5º ano e do 6º ao 9º do Ensino Fundamental, respectivamente e no
turno da noite oferece o 1º e 2º segmentos de EJA.

2.1.1 Dos sujeitos alunos

Nesta escola ficou constatado que há o predomínio de sujeitos adultos com faixa etária entre 21 a 49
anos, do sexo feminino, e, de acordo com o grupo focal, a maioria das alunas exerce a função de
empregadas domésticas. O restante do alunado tem ocupações de: vendedor, zelador, pedreiro, diarista,
ambulante, entre outros. São pessoas oriundas, em sua maioria, do interior do Estado que migraram para
a capital, de cidades situadas na grande Maceió e nas regiões Norte, Agreste e Sertão de Alagoas.

Encontramos também, alunas residentes no bairro onde a escola situa-se e naqueles circunvizinhos
denominados de Jatiúca e Mangabeira. Estas alunas que são domésticas ao apresentarem-se no grupo
focal mencionaram as casas dos patrões como as suas próprias residências. Registramos, também
estudantes moradores de bairros bem distantes da instituição escolar e de alguns distritos situados na
parte norte do Estado denominados de Riacho Doce e Ipioca. A escola Jordão é considerada polo e aglutina
alunos dos mais diversos locais, sendo de responsabilidade da Secretaria Executiva de Educação do Estado
de Alagoas (SEEE/AL) o deslocamento dessas pessoas, via transporte escolar.

2.1.2 História de escolarização/vida

Em relação à história de escolarização dos sujeitos desta escola, muitos evidenciaram, no grupo focal[4],
não terem frequentado a escola:

[...] porque pelo um tempo eu vivi e morei na fazenda com a minha família e lá
não tinha escola. Quando a gente veio da fazenda eu fui pra escola, só que eu
não tive tanta habilidade pra aprender, mas sempre tive muita vontade e desejo
muito aprender.

[...] quando eu vim praqui eu comecei estudá, mas sempre desistia por que era
muito longe o colégio, aí não dava pra mim ir todos os dias, aí sempre
matriculava depois saia e num aprendi quase nada.

A ausência e a distância de escolas é uma realidade frequente na zona rural. Este cenário contribuiu muito
para que os sujeitos ficassem à margem do processo de escolarização. Fica constatado ainda, que não
somente esse fato, mas também as péssimas condições de vida, motivos esses que os levaram a lutar
pela sobrevivência em detrimento dos estudos. As falas revelaram que muitas vezes, essas pessoas por
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determinação do pai, tiveram que abandonar os estudos, em função do trabalho. Essa, ainda é uma
escolha recorrente para quem vive no campo. Vejamos o que dizem a esse respeito, os participantes do
grupo focal:

[...] no interior não é muito fácil pra gente viver uma vida boa... então, muita das
vezes eu saia de madrugada pra ir cortá cana, quando vinha chegá em casa era
cinco, seis horas da noite, não tinha condições de trabalhá e de estudá.

Eu sou do município de Porto Calvo, eu nasci dentro duma grota e meu pai me
criou lá só pra trabalhar, não tive direito a nada, só pra trabalhar [...] morava
num povoado mais não tinha tempo de estudar porque tinha que trabalhar...

[...] A gente trabalhava no campo. Eu tinha uma vontade de estudá, até que um
dia eu sai pra ir pra escola e levei uma surra porque fui pra escola, aí fiquei com
medo de ir pra escola, e daí cresci sem estudá, mas pra mim era a coisa mais
linda a pessoa lê uma palavra.

Uma das participantes do grupo focal ao dizer que levou “uma surra” por que foi à escola, deixa em
evidência, o contexto cultural no qual vivia, a exemplo de tantas outras mulheres que à época
abandonaram os estudos, pelo machismo do pai. Sendo mulher, aprender a ler e a escrever era um
pretexto para enviar carta ao namorado.

Diante desses relatos, percebemos o quanto o trabalho árduo do campo impossibilitou aos sujeitos-alunos
da escola Jordão de estudarem, e também o fato de não ter escolas nas proximidades, contribuiu para que
essa realidade permanecesse. Como a maioria dos sujeitos é oriunda da zona rural, ficou evidenciado os
sofrimentos que passaram. Para Azevedo (2011) a educação do campo é vista de forma desvalorizada e, a
representação mostra a zona rural como um ambiente de “atraso” ou de “ignorância” enquanto que a zona
urbana representa um lugar de “progresso”. Neste sentido, o ponto de partida para que haja, de fato, uma
educação de qualidade para a população rural, está em reconstruir uma nova visão, onde a própria
população aprenda a valorizar o seu ambiente. As questões que o autor menciona mostram as escolas do
campo, em condições precárias de ensino além da ausência de formação continuada dos seus educadores,
destacando a inadequação dos currículos, métodos e materiais de ensino.

2.1.3 Concepção de EJA

Ao abordarmos o contexto da representação social que os sujeitos têm da EJA, observou-se a importância
e o valor que atribuem à modalidade de ensino, sobretudo por estar inserida num contexto de escola, ou
seja, por ser institucionalizada e atender no turno noturno. Vejamos os depoimentos, no grupo focal:

É... pra mim é muito gratificante está aqui é... na escola à noite, por que assim,
até por quê quando eu não vinha pra escola, é... eu sempre ficava em casa no
meu trabalho e assim sempre durmo, ia dormir tarde e continuava trabalhando
né [...]

Ensino noturno EJA é um ensino fundamental para jovem e adultos, se o jovem e
adulto é... se interessar ele vai aprender cada dia mais, e se ele num se
interessar ele vai ficar sempre naquele ensino... naquela mesma série num vai
passa pra frente e aí a pessoa tem que estudá... se esforçá nos estudo e
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também saber respeitá a professora [...]

Nós também tem que vê né, que a gente tem o que hoje, tudo hoje facilitou
muito, temos professora praticamente de graça, que a gente num paga nada,
temos transporte né, então a gente precisa tê força de vontade né, [...]

Diante destes relatos observamos nas falas desses sujeitos que, a EJA é uma oportunidade muito
significativa por ser ofertada em escola pública, o que permite o acesso a todos, embora não a concebam
na perspectiva de um direito subjetivo, ficando no âmbito da possibilidade de recuperar o tempo perdido,
dando a essa modalidade uma concepção compensatória. As expressões usadas “se esforçá nos estudo” e
“tê força de vontade” demonstram o grande esforço que fazem para conciliarem trabalho e estudo.

2.2 Da Escola Municipal Eufrates

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Eufrates está localizada num bairro periférico da cidade de
Maceió, considerado o mais populoso da capital. Possui problemas estruturais graves, devido ao grande
número de grotas e favelas, sem infraestrutura e saneamento. A escola é pequena e não possui espaço
suficiente para maiores ampliações. Funciona em três turnos, atendendo o Ensino Fundamental (1º ao 5º
ano) no turno diurno e a Educação de Jovens e Adultos (1ª, 2ª e 3ª fases) no noturno.

2.2.1 Dos sujeitos alunos

Nesta escola, a faixa etária predominante situa-se entre 30 a 50 anos, caracterizando-se como adulta. A
maioria é do sexo feminino e ocupa funções variadas como: doméstica, gesseiro, artesão, babá, diarista,
manicure, vigilante e serviços gerais; alguns são autônomos, outrss apenas do lar; poucos são
aposentados e uns apenas estudam. São oriundos, também, do interior do Estado destacando-se a Zona
da Mata. Apenas um aluno é natural de Pernambuco. Moram no mesmo bairro onde a escola se situa e
apenas um aluno reside em um bairro circunvizinho.

2.2.2 História de escolarização/vida

No grupo focal, muitos falaram que foram obrigados a trabalharem na roça, pois além de não terem o
incentivo da família, também não davam a devida importância ao estudo, sendo mais conveniente o
trabalho. Em seus relatos, notamos em suas expressões um sentimento de lamento, ao dizerem:

[...] A gente assim, eu era só assim pra trabalhar no cabo da enxada né, e assim
tinha muita vontade de estudar, já era uma mocinha, tinha muita vontade de
estudar, mais meu pai num colocava, aí fazer o quê.

O professor chegava lá na nossa casa dizia: seu Severino por que o senhor não
deixa o José ir pro colégio Ele dizia, fazer o que no colégio Ah, vai estudar, vai
aprender a lê, escrever o nome dele, é... num viver no mundo atôa. Ele disse,
não! O caderno dele é aquele pardo de terra que tem ali, que tá superlotado de
feijão cheio de mato e a caneta dele é ali aquela enxada, vá simbora trabalhar,
eu saía com a lágrima descendo, mas fazer o que né.
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Mais sentimentos de tristeza ficaram explicitados ao relembrarem alguns que tiveram oportunidades de
estudar, mas a desprezaram, pois se consideravam “incapazes”, o que a escola atribuiu ser falta de
interesse. Estranhamente, não encontramos falas de alunos no sentido de dizerem “incapazes” para o
trabalho infantil, ainda existente na zona rural, apesar dos programas assistencialistas do governo federal
a exemplo do Bolsa Família. Inferimos que este sentimento acentua-se quando etariamente são
considerados “velhos”, para voltarem aos bancos escolares ou mesmo iniciarem seus estudos. A educação
ainda não assumiu o seu caráter de desenvolver-se ao longo da vida, ultrapassando a questão de idade.
Vejamos o que dizem a este respeito:

A minha mãe me botou na escola, assim, é... eu pequena né, mais aí a gente
sabe que criança vai mai pra escola mai pra arengar né, e também assim eu
nunca tive... é... eu acho que... boa cabeça pra aprender né.

[...] eu com 11 anos eu fui pras cozinhas dos outro, eu num sei o que é estudar,
por que minha mãe me boto mai eu num me interessei né, aí fui trabalhar nas
cozinha do povo.

[...] estudar eu estudei, meu pai quando eu era novo me boto na escola, só que é
aquela coisa né, nem todos os dedos são iguais, um são maior do que o outro. Só
que eu... me esforcei muito, só que eu num aprendi nada, pro colégio eu fui,
estudar eu fui, mas só que daqui da cabeça num saía nada!

Sabemos que esses sujeitos possuem muitas habilidades, no entanto, alegam “eu nunca tive... é... eu
acho que... boa cabeça pra aprender né”. A questão é bem mais complexa do que eles apresentam, como
afirmou Freire (2007):

[...] são seres concretos. Sabem que fazem coisas. Mas o que às vezes não
sabem, na cultura do silêncio, em que se tornam ambíguos e duais, é que sua
ação transformadora, como tal, os caracteriza como seres criadores e recriadores.
Submetidos aos mitos da cultura dominante, entre eles o de sua “natural
inferioridade”, não percebem, quase sempre, a significação real de sua ação
transformadora sobre o mundo. Dificultados em reconhecer a razão de ser dos
fatos que os envolvem, é natural que muitos, entre eles, não estabeleçam a
relação entre não “ter voz”, não “dizer a palavra”, e o sistema de exploração em
que vivem. (FREIRE, 2007, p. 59-60).

Neste sentido, fica a explicação pela qual esses sujeitos foram reproduzindo uma forma de pensar, sem
direito a questionamentos e, como diz Freire, numa concepção que os tornaram “homens espectadores e
não recriadores do mundo” e com “uma consciência continente a receber permanentemente os depósitos
que o mundo lhe faz”. Desta forma,

[...] essa relação do aprender e do processo de constituir-se sujeitos jovens e
adultos da EJA, constatamos que ambos estão imbricados o tempo todo: quem
sou eu, para os outros e para mim mesmo Eu que sou capaz de aprender isso ou
eu que não consigo aprender Esses elementos constituem um mosaico no qual
nos sentimos aptos a fazer/aprender determinadas coisas e incapazes de
fazer/aprender outras. (FURINI; DURAND; SANTOS, 2011, p. 214).
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Oliveira (2001) ao trazer uma abordagem acerca da questão do funcionamento intelectual, da capacidade
para aprender e dos modos de construção de conhecimento dos sujeitos da EJA, diz que o problema está
relacionado à homogeneidade e heterogeneidade cultural, do confronto entre diferentes culturas e no
desempenho intelectual dos sujeitos. Então surgem as perguntas: há ou não diferenças no funcionamento
psicológico em geral, e no funcionamento cognitivo em particular, de sujeitos pertencentes a diferentes
grupos culturais

No caso específico deste estudo, os jovens e adultos que contactamos por meio do grupo focal
demonstraram ser sujeitos de conhecimento e aprendizagem, mas falam de um lugar que é marcado por
uma pertinência cultural específica, ou seja, do trabalho rural sob condições de sobrevivência versus
escola.

2.2.3 Concepção de EJA

No contexto das representações sociais, os sujeitos dessa escola se expressam da seguinte forma:

E a nossa salvação é por que esse colégio aqui só é da primeira a quarta fase,
quando passa pra quinta fase já bota pra outros colégio, por isso que a gente tá
aqui [...] Se a gente teve a oportunidade de começa agora, então a gente vai
querer ir fundo até o fim, não chegar no meio por que aprendeu alguma coisa,
dizer vou parar.

Sem contar que é uma... terapia né, pra gente, né eu fico... eu fico rezano chegar
a noite pra gente vim pra escola pá... até por que a professora da gente é uma
professora muito boa né, aí a gente gosta muito dela [...]

Nestas falas, ficou registrada a importância que os sujeitos-alunos dão à escola e à professora: Neste
sentido, é essencial que a escola e os educadores procurem conhecer seus sujeitos, seus cotidianos e que
fundamentalmente, possam “pensar as possibilidades de um dia a dia mais promissor para todos aqueles
que encontram nessa modalidade educativa, muitas vezes, a última chance de escolarização”. (ANDRADE,
2004, p. 2). Vejamos o que acrescentaram esses outros sujeitos, também participantes do grupo focal:

E as coisa estão muito mudernas né, cada vez mais é... coisas nova, é...
mudando umas coisa né, e é bom a pessoa tá... sempre por dentro né, pra
aprender.

Quando eu saio de casa que venho estudar, aí os vizinho fica mangando... olha já
vai a pequenininha estudar, depois de velha estudando... aí eu fico assim
olhando, digo, ói deixe eu estudar, fique aí na sua porta que você ganha mais.

Estes relatos comprovaram que a decisão que tomaram vem acompanhada da necessidade de aprender e,
mesmo apesar da constante zombaria da vizinhança; mostram que têm um objetivo a ser alcançado.
Desta forma,

Aprender a ler e escrever se faz assim uma oportunidade para que mulheres e
homens percebam o que realmente significa dizer a palavra: um comportamento
humano que envolve ação e reflexão. Dizer a palavra, em um sentido verdadeiro,
é o direito de expressar-se e expressar o mundo, de criar e recriar, de decidir, de
optar. Como tal, não é o privilégio de uns poucos com que silenciam as maiorias.
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(FREIRE, 2007, p. 59).

Assim, torna-se relevante a necessidade da busca do conhecimento que estes sujeitos acabam sentindo ao
longo de suas vidas. É nesse sentido que Freire (2011, p. 101), nos diz “O homem como ser inconcluso e
consciente de sua inconclusão”, nessa abordagem, mostra a razão pela qual, nós, seres humanos, somos
diferentes dos animais, uma vez que temos a consciência de que precisamos sempre buscar e, por mais
que buscamos nunca chegaremos a ser completos, desta forma, “inacabados”.

2.3 Da Escola Municipal Nilo

A Escola Municipal Nilo está localizada em um dos bairros mais elitista de Maceió, denominado Ponta
Verde. É de porte médio, dotada de uma infraestrutura com disponibilidade arquitetônica, instalações
hidrossanitárias, elétricas e telefônicas. Atende do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e a Educação de
Jovens e Adultos.

2.3.1 Dos sujeitos-alunos

Os alunos investigados foram 13, os quais têm idade entre 16 a 64 anos, com predominância para a fase
adulta, entre 30 a 50 anos. A maioria é do sexo feminino e exerce a função de empregadas domésticas,
dos edifícios luxuosos do bairro. Todos são migrantes do interior do Estado.

2.3.2 História de escolarização/vida

A maioria das alunas declararam-se, como as da Escola Jordão, residirem no endereço dos seus patrões.
Acrescentaram que a motivação para o retorno à escola foi provocada pelo ambiente letrador das
residências onde trabalham, o que permitiu acesso a livros e revistas. Ao falarem sobre suas histórias de
vida, justificam o porquê de terem evadido. Vejamos em suas falas destacando alguns motivos de
abandono a escola:

E eu comecei a estudar... jovem, muito jovem, mas desisti, parei de estudar fui
trabalhar, e estudei novamente, quando eu tinha mais ou menos uns... 15 anos,
depois parei por que engravidei, tive a oportunidade de estudar sim, mas num dei
valor.

[...] quando eu comecei a estudar eu tinha 5 anos, só que aí eu nunca, né... num
terminei por que minha mãe engravidou, aí eu fui tomar conta da minha irmã,
quando eu fui pro colégio minha mãe engravidou de novo, aí foi assim, aí agora
eu voltei a estudar.

[...] comecei a estudar agora, quando eu vim pra esse colégio, nunca estudei na
vida né, a gente morava no interior, morava distante do colégio, e a gente num
tinha tempo de ir pro colégio, trabalhava na roça, comecei aqui, hoje eu tô aqui.

[...] no interior eu estudava, mais... eu nunca terminei, por que... era daquele
jeito, na escola as pessoa num queria estudar, só queria brigar, e... num tinha
motivação nenhuma.
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Um fato que nos chamou a atenção foi a gravidez precoce, sendo este, um dos motivos que levou pessoas
na fase da adolescência evadirem do ambiente escolar. Nessa direção, uma pesquisa da Fundação Perseu
Abramo, divulgada pela Revista Nova Escola (2011) apontou que 20% dss meninas que deixaram os
estudos tiveram o primeiro filho antes dos 18 anos. Entre as mulheres, esse percentual é de quase 50%.
Dessas, 13% se tornaram mães antes dos 15 anos, 15% aos 16 anos e 19% aos 17 anos.

Diante do exposto, notamos o quanto ficou marcado nas memórias dessas alunas as lembranças de um
passado de sofrimento e de exclusão social. Na realidade atual, ainda é evidente que a necessidade de
compor a renda familiar faça com que os jovens alunos deixem o Ensino Fundamental diurno,
caracterizado como regular, antes de concluí-lo, tornando-se em um futuro bem próximo, demanda da
EJA. Neste sentido,

Um estudo com jovens de 15 a 17 anos no Ensino Fundamental, revelou que 29%
desse púbico que está matriculado do 1º ao 9º ano já exerce alguma atividade
remunerada, sendo que 71% ganham menos que um salário mínimo. A
dificuldade de conciliar os estudos com o trabalho faz com que mudar para as
turmas de EJA, sobretudo no período noturno, seja a única opção. (REVISTA
NOVA ESCOLA, 2011, p. 96).

Moura (2007), mostra-nos que as dificuldades para se manterem alunos nas salas de aula são muitas e
vão desde o horário das aulas, a motivos econômicos, passando pelos familiares e pessoais. Outro
impedimento, mencionado pela pesquisadora é o fato das aulas serem no turno noturno, alguns acabam
desistindo, pois após trabalharem exaustivamente durante o dia preferem tirar a noite para descansar,
conforme ficou explícito em muitas falas dos grupos focais, registradas neste artigo. A necessidade de
trabalhar é para o público de EJA uma prioridade, logo muitos têm que optar entre o estudo ou o trabalho,
tal opção acarreta quando não em desistência do curso, em faltas contínuas às aulas e consequentemente,
prejuízo na aprendizagem.

A necessidade de trabalhar continua fazendo parte de suas vidas, e no contexto atual com mais
exigências, diante da competitividade no mercado de trabalho. É importante dizer que os alunos da EJA
trazem consigo o desafio de realizar um sonho, o de aprender a ler e a escrever e continuar a
escolarização. Assim

Aprender é, portanto, exercer uma atividade em situação, em um local, em um
momento da sua história e em condições de tempos diversos, com a ajuda de
pessoas que ajudam a aprender. A relação com o saber é relação com o mundo
mais geral, mas é também relação com esse mundo mais particular nos quais se
vive e aprende. (FURINI; DURAND; SANTOS, 2011, p. 213).

Nesse aprendizado, enxergam a escola como a única possibilidade de conquistar a tão sonhada autonomia
e, com isso, fazerem parte das relações sociais de forma ativa, sem o constrangimento de não poderem:
assinar o nome; preencher fichas ou cupons diversos, utilizar ônibus; ensinar os deveres a seus filhos ou
ainda conseguirem um emprego melhor.

2.3.3 Concepção da EJA

Ao falarem sobre a representação social que fazem da EJA, os sujeitos da escola Nilo disseram o seguinte:

É uma oportunidade né, que muita gente num teve e tá tendo agora né, assim,
pra mim tá sendo ótimo, apesar de tudo [...]
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Ave Maria! Eu com certeza não taria na escola, eu taria... eu acho que não
conseguiria nada, por que eu acho que ainda taria burra, do mesmo jeito, sem
saber de nada.

No começo, alguns anos atrás né, eu tive oportunidade de vim estudar a noite,
mais eu ficava assim, eu ficava assim sabe, eu... a noite Orlando Araújo, estudar
Nessa idade, lá que só tem fera! Qué que eu vou fazer no meio! Parei de estudar
tanto tempo! Eu tenho vergonha, vou nada!

Ficou demonstrado que atrelou-se ao cansaço físico, o sentimento de inferioridade, o preconceito de si
mesmo em relação à idade, enfim, se não fosse a EJA, eles estariam “perdidos”. Vejamos o que dizem a
esse respeito:

Se num fosse com as professoras a gente num aprendia, e a noite a gente fala
muito assim: ah, eu tô cansada! Muitas vezes eu digo, eu tô cansada, num vou
não, mas se for parar é pior, a gente tava perdido né...

A gente tem que agradecer né, os professor saí das suas casa, com sua família,
pra vim é... é ensinar né, um pouco a gente né. Se num fosse eles a gente tava...
perdido viu.

Eu mesma sou grata de mais por essa... essa oportunidade que a gente tá tendo
aqui viu, por que... eu acho que essa chance que eu tô tendo aqui, eu acho que
eu num sabia... num sabia de nada do que eu seio hoje.

A forma de pensar desses sujeitos reflete o conceito de “destinatários agradecidos”, como expressa Arroyo
(2012, p.32):

Agradeça Dona Maria, por ter um filho na escola; Agradeça, índio, porque agora
tem uma escola indígena; Agradeça, jovem e criança do campo, porque agora
tem educação; e, se não tem escola no campo, tem, ao menos, um ônibus caindo
aos pedaços que leva você até a escola nucleada”. (ARROYO, 2012, p. 32).

Para o pesquisador o sentido de que o povo deveria ser agradecido às elites e aos governos diante da
oferta dos serviços educativos está mudando. Isso porque:

Os coletivos não se veem mais como destinatários, querem se afirmar como
sujeitos de direitos. São eles que lutam pela escola do campo, pela escola
indígena, por ações afirmativas, pelas cotas. [...] A história mostra que, enquanto
esses povos esperaram como destinatários agradecidos, não tiveram respeitado
seu direito à educação. A concepção de direito à educação está mudando. As
políticas afirmativas vão se consolidando no processo político. O povo se tornou
sujeito de consciência do direito à educação. Um avanço político trazido pelos
movimentos sociais. A escola ainda aparece nas teorias pedagógicas, na história
da educação e das políticas educativas como uma dádiva dos de cima, das elites,
para com os de baixo. Os movimentos sociais obrigam a reverter essa direção.
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Nesse sentido, fazem repensar radicalmente tantas histórias mal contadas sobre
a construção de nossos sistemas educacionais. Forçam uma releitura das velhas
concepções de direitos. (ARROYO, 2012, p. 33)

De acordo com esse pesquisador, nosso sistema educacional deve ser uma construção de baixo para cima,
sendo a partir dos movimentos sociais e dos sujeitos mais radicalizados que será edificado. Para ele, este
ponto é muito relevante e inclui-se ao dizer que envolve a academia “com as nossas pesquisas” e também
para os futuros educadores das escolas públicas. No nosso entendimento, considerando o que nos alerta
Arroyo (2012), os movimentos sociais estão nos obrigando a um repensar das formas de classificação
social, política, cultural e até mental das ações educacionais.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa apontou que os sujeitos das escolas investigadas são pessoas, na sua maioria adulta,
ficando subsumidas às categorias jovem e idosa, que migraram do interior do Estado de Alagoas, que não
dispunham à época de politicas públicas sociais, a exemplo a de geração de emprego e renda, que
fixassem esses sujeitos à sua terra natal. Dessa forma, migraram na busca de melhores condições de
trabalho, para garantir a sobrevivência da família e, considerando as exigências do mercado de trabalho
buscaram a EJA para retornarem à instituição escolar para complementarem a escolaridade ou mesmo
iniciarem os estudos.

O estudo mostrou também que a mulher teve presença marcante nas turmas do I Segmento de EJA,
buscando a autonomia depois de passarem pelo machismo, sobretudo, do pai e, muitas vezes do marido.
Destacou-se no contexto a ocupação de domésticas.

Os sujeitos participantes dos grupos focais registraram nas suas falas um caminho de escolaridade
anterior a EJA de muitas dificuldades, tanto pelas opções que tiveram de fazer pelo trabalho, em
detrimento do estudo, como pela ausência ou distância das escolas de suas residências, seguindo-se no
caso das mulheres, a gravidez precoce. No entanto, a EJA apresenta-se como a única possibilidade de
continuarem estudando, tanto pelo seu funcionamento no horário noturno, embora enfrentem uma luta
contra o cansaço, como por funcionar em escolas públicas que permitem o acesso de todos.
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