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RESUMO

Este estudo analisa o cotidiano da Educação de Jovens e Adultos como execução das políticas
públicas para educação no estado de Sergipe. Para tanto, utiliza-se o método de observação
participante e entrevista semiestruturada em turma de ensino fundamental na Escola Municipal Olga
Benário a fim de relacioná-los a LDB 9394/96 e às concepções teóricas que servem de aporte para o
desenvolvimento do tema proposto. A crescente presença de jovens aponta para juvenialização dos
sujeitos da EJA, bem como, a presença de adultos e pequenos empreendedores ou desempregados
que (re)tomam os estudos vendo a possibilidade de se qualificarem para manter ou encontrar um
emprego. As diferentes expectativas desses sujeitos remontam para urgência de execução de políticas
educacionais para promover o exercício da cidadania para o mercado de trabalho.

ABSTRACT

This study analyzes the daily life of Youth and Adult Education as execution of public policies for
education in the state of Sergipe. To this end, we used the method of participant observation and
semi-structured interview in an Elementary School class at Olga Benário Municipal School, in order
to relate with the LDB 9394/96 and the theoretical concepts that serve to support the development of
the proposed theme. The growing presence of young people points to the youthfulness of the subjects
of EJA, as well as the presence of adults and small managers or unemployed that (re) take their
studies looking at the possibility of qualifying to maintain or find a job. The different expectations of
these subjects go back to the urgency of implementing educational policies to promote the exercise
of citizenship for the labor market.

RESUMEN

Este estudio analiza el cotidiano de la Educación de Jóvenes y Adultos – EJA – como ejecución de
políticas públicas para la educación en el estado de Sergipe. Para ello, se utiliza el método de
observación participante y entrevista semiestructurada en una clase de la primaria en la Escuela
Municipal de Primaria Olga Benário, con el fin de vincularlos a LDB 9394/96 y a las concepciones
teóricas que sirven de entrada para el desarrollo del tema propuesto. La creciente presencia de
jóvenes apunta al fenómeno de Juvenilización, así como a la presencia de adultos y pequeños
empresarios o desempleados que ven en la EJA la posibilidad de calificarse para mantener o
encontrar un empleo. Las distintas expectativas de los sujetos de la EJA se remontan a la urgencia de
aplicar políticas educativas, a fin de atenderlos en las necesidades de ese público, consecuentemente,
para calificarlos para el mercado de trabajo.
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INTRODUÇÃO

Este estudo analisa o cotidiano da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental como
execução das políticas públicas para educação no estado de Sergipe. Para tanto, utiliza-se o método
de observação participante e entrevista semiestruturada na Escola Municipal de Ensino Fundamental
Olga Benário, no município de Aracaju, de modo a relacionar a coleta de dados com a LDB 9394/96
e as concepções teóricas que servem de aporte para o desenvolvimento do tema proposto, a fim de
que produzam um entendimento entre o domínio da implementação da políticas e a realidade escolar
da EJA.

A disciplina Educação de Adultos é a única disciplina obrigatória no componente curricular do curso
de pedagogia da Universidade Federal de Sergipe que trata acerca da EJA, sob a ministração, desde
2016, da Prof.ª Dra. Suzana Mary de Andrade Nunes. Com isso, de antemão, percebe-se o
esvaziamento ou a refutação sobre a questão, tendo em vista os inúmeros aspectos que refletem na
perpetuação do analfabetismo na contemporaneidade, efeito da incapacidade das escolas ou da
adaptação dos estudantes ao projeto educacional executados na pós-redemocratização do estado
brasileiro.

A disciplina EA pretende entender a Educação de Jovens e Adultos no Brasil nas perspectivas teórica
e prática como também problematizar e refletir sobre os sujeitos da EJA como resultado das políticas
públicas da educação básica e, com isso, conhecer sua história, os aspectos históricos, sociais,
culturais, econômicos e políticos; os fundamentos e legislação.

Nessa disciplina, tivemos a oportunidade de discutir, em sala de aula, textos sobre as campanhas de
alfabetização no século XX em diferentes regimes políticos; as políticas internacionais e os
compromissos do Brasil para Educação de Jovens e Adultos; a LDB 9394/96 nos artigos 37 e 38; os
aspectos contemporâneos e as modalidades da EJA e da Educação Popular. Nessa direção, tivemos a
oportunidade de conhecer a Educação de Jovens e Adultos na prática, saímos da sala de aula e
adentramos nas escolas orientados por um roteiro de questões que nortearam a observação
participante, as entrevistas semiestruturadas e, em seguida, a produção de um relatório que
sistematiza as nossas análises e reflexões na realização deste estudo.

Entendemos por política pública educacional não só a construção de obras estruturantes como uma
escola e a oferta da EJA para população, mas também a presença de um componente curricular na
formação do professor; oferta de cursos de especialização e qualificação de professores para atuar em
turmas da EJA, tendo em vista que o currículo institucional reflete os interesses políticos vigentes,
por meio das políticas implementadas pelo Ministério da Educação.

Inicialmente, destacamos a concepção de Di Pierro (2005) ao afirmar que a oferta da EJA está no
“rol dos direitos da cidadania” (2005, p.1117). Nessa direção, a autora assinala “A prioridade
conferida à escolarização pode ser atribuída ao fato da Constituição Federal de 1988 assegurar o
ensino fundamental público e gratuito em qualquer idade [...]”.

Sendo assim, o local escolhido para nossa pesquisa foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental
Olga Benário, a instituição está localizada no Bairro do Santos Dumont, na cidade de Aracaju, em
Sergipe.

Com relação ao público atendido, a escola estudada atende, pela manhã, do quinto ao nono ano do
ensino fundamental, logo crianças e adolescentes na faixa etária de 11 a 16 anos de idade. No turno
da tarde, atende, do segundo ano ao terceiro ano do ensino fundamental, crianças na faixa etária de 7
a 9 anos de idade, e, por fim, à noite atende jovens e adultos: a escola possui a EJA e o PAEJA,
recebendo jovens, adultos e idosos de idades diferenciadas, dos 16 anos aos 70 anos, por exemplo. O
público atendido pela instituição na sua grande maioria é do próprio bairro: crianças, jovens e idosos
carentes.
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Posto isto, pretendemos refletir e analisar a Educação de Jovens e Adultos, relacionar o que foi
discutido em sala de aula com a prática dos professores e, sobretudo, ter contato com os alunos que
fazem parte da EJA, a fim de pensar com eles sobre essa temática. Para tanto, dividimos o nosso
estudo em três sessões: a primeira intitulada “A escola da EJA, campos de interesse e omissão na
política educacional do estado de Sergipe”, na qual apresentamos as características da escola, uma
vez que a vemos inserida em um contexto sociocultural. Na segunda sessão, trazemos as ideias,
leituras e entendimentos dos sujeitos escolares sobre a EJA dento de um contexto de políticas
públicas educacionais. Essa sessão é intitulada “Vozes e Sussurros dos Sujeitos nas Escolas da EJA”.
E na terceira sessão, de título “Tecendo Teorias à Realidade Escolar da EJA”, buscamos trazer em
questão as concepções teóricas para promover e embasar as análises desse e de estudos futuros que
pretendemos realizar.

A ESCOLA DA EJA, CAMPOS DE INTERESSE E OMISSÃO NA POLÍTICA
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SERGIPE

Não rara as críticas sobre a EJA no Brasil, aliás, se o ensino regular ainda não é avaliado como uma
educação de qualidade, a Educação de Jovens e Adultos, a grosso modo, é a realidade viva da
omissão do poder público, dos sujeitos escolares e da população que por desconhecimento não se
detêm em cobrar do poder público políticas públicas educacionais voltadas a esse público.

Com a intenção de obter uma ideia mais precisa sobre a realidade da EJA, foi proposto, na disciplina
EA do Curso de Pedagogia da UFS, a realização de um estudo sobre a realidade da EJA em uma
escola pública do estado de Sergipe. Assim, elegemos a Escola Municipal de Ensino Fundamental
Olga Benário, localizada no Bairro Santos Dumont, na Rua Idalina Bomfim, em zona urbana, na
cidade de Aracaju, em Sergipe. Os níveis de ensino atendidos pela instituição são os anos iniciais do
primeiro ao quinto ano, anos finais do sexto ao nono ano e Educação de Jovens e Adultos, como já
mencionado anteriormente.

Especificamente sobre a EJA, a escola atende, no período noturno, cerca de 250 alunos, sendo 156
mulheres e 94 homens. Percebem-se alunos de faixa etária diversificada, a saber, adolescentes,
adultos e até idosos. Segundo a informação dada pela equipe gestora da escola, predominam-se
alunos que trabalham durante o dia em seu próprio negócio, como salão de beleza; mulheres casadas
que não trabalham; e adolescentes desempregados por não terem a certificação. Todos são oriundos
de famílias carentes com a renda de um salário mínimo.

Após realizar o primeiro contato com a equipe gestora, fomos encaminhados para a sala de aula, a
fim de observar como são realizadas as aulas da EJA. Evidenciamos que a sala tem um clima bem
amigável. Os alunos são bastante próximos e costumam juntar cadeiras para se sentarem perto do
colega. A sala é relativamente grande, bem ventilada, possui um quadro e cadeiras suficientes para
todos os alunos. Entretanto, a sala de aula não possui birô para o professor, o que para nós é muito
significativo, uma vez que reflete a negação da presença e da importância do profissional em sala de
aula.

Ainda sobre a estrutura física da escola, as salas de aula possuem portas quebradas e as carteiras
utilizadas para o público da EJA são as mesmas para as crianças, isto é, incompatíveis com a estatura
dos jovens e adultos. Os corredores da escola possuem baixa iluminação; os banheiros, devido a
ocorrências anteriores, são fechados antes das aulas noturnas encerrarem; o refeitório não funciona
pela noite, consequentemente, não há merenda; a quadra de esportes também é fechada no período
noturno. Todas essas observações sugerem que os esforços da escola são destinados somente ao
ensino fundamental dos anos iniciais, e a EJA um mero arranjo das políticas públicas educacionais.

O docente Edimilson, ministrante da disciplina de história, permitiu que observássemos a aula dele
em uma turma da EJA da etapa três, no caso, sétima série. Os exatamente 30 minutos de aula foram
utilizados para corrigir uma atividade da aula passada. Dessa maneira, o professor desenvolveu
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conteúdos sobre a história da saúde no Brasil, abordando como subtópicos a Revolta da Vacina,
Revolução Industrial e a Revolução Sanitária.

O professor iniciou a aula cumprimentando os alunos. Em seguida, perguntou-lhes se haviam levado
o caderno. Cobrou a atividade que havia passado que era um questionário sobre o assunto. Para
responder o questionário, o professor perguntou quantos fizeram a atividade e solicitou que um aluno
lesse a pergunta e resposta que colocou e, assim, sucessivamente. Quando os alunos respondiam as
questões, o professor comentava e dava continuidade aos assuntos da questão. O material de apoio
pedagógico utilizado na aula observada foi apenas um livro didático que estava na posse do
professor.

No que diz respeito à relação entre professor e aluno, foi possível perceber que os alunos gostavam
do professor, porém, até o período da observação, não se interessavam pelas aulas. Saíam toda hora,
conversavam muito, sentavam-se nas mesas das carteiras, gerando uma baixa produtividade das
aulas. Em um momento, quando o professor fez a pergunta “O que Oswaldo Cruz fez?”, um aluno
respondeu: “não sei, nem estava vivo nessa época”; além disso, utilizavam muito o celular e alguns
chegavam a ficar na porta da sala.

Em outro momento da aula, quando o professor começou a falar sobre relações sexuais, os alunos se
interessaram. Todos passaram a prestar atenção e se envolver na aula, ainda que de forma desconexa,
o que atraiu nossa atenção, pois a metodologia utilizada pelo professor, a princípio, não fez com que
os alunos prestassem atenção, mas quando houve os comentários desse assunto, o professor começou
a se entrosar com os alunos e a aula passou a ser bem mais dialogada.

Sobre as observações supracitadas e tratando sobre o currículo, em seu artigo “Reflexões acerca da
organização curricular e das práticas pedagógicas na EJA”, Inês Oliveira afirma que uma proposta
curricular deve dialogar com aquilo que a escola é e não com o que ela deve ser. Ela traz, portanto, a
ideia de tessitura de conhecimentos:

A ideia de tessitura do conhecimento em redes pressupõe [...] que as
informações às quais são submetidos os sujeitos sociais só passam a
constituir conhecimento quando se enredam a outros fios já presentes nas
redes de saberes de cada um, ganhando, nesse processo um sentido próprio,
não necessariamente aquele que o transmissor da informação propõe.
(OLIVEIRA, 2007, p.87)

Ao acompanhar a aula, foi possível observar que houve uma tessitura de conhecimentos. A princípio,
a aula não estava interessante. O “transmissor” tentou passar informações ao seguir as questões do
livro e fazer com que os alunos respondessem oralmente, porém eles estavam desatentos, as questões
eram muito tradicionais e diretas, o que fazia com que falassem respostas prontas copiadas do livro.
Ao dar espaço para os jovens participarem com suas ideias, houve de fato um diálogo. Foi
perceptível que aqueles alunos carregavam em si histórias, pensamentos e saberes além da sala de
aula.

Nossa realidade educacional é que cada vez mais as escolas têm focado em saberes enciclopédicos.
Veem os alunos como receptores de conhecimentos. Os saberes não se conectam e não há sentido em
frequentar uma instituição de ensino a não ser conseguir o certificado de conclusão.

Oliveira (2007) afirma que:

A lógica que preside a organização da escola e as propostas de trabalho que
ela busca pôr em prática traz embutidos valores, ideias e concepções de
mundo bastante diferentes do público que o frequenta, o que dificulta
imensamente ao educando o enredamento daquilo que se diz se se propõe na
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escola com os saberes que traz de sua vivência. (OLIVEIRA, 2007, p.91)

Esses valores embutidos correspondem aos da classe dominante. A elite determina o que deve ser
feito e ensinado e o trabalho intelectual, por sua vez, se torna mais importante. Por isso, os alunos
devem saber todas as regras de português, devem saber responder questões de matemática, história,
geografia, filosofia, sociologia. Mas como isso é possível se as pessoas que frequentam a EJA são as
mesmas pessoas que, por algum motivo, foram excluídas do ensino regular?

As práticas pedagógicas geralmente são repetidas, tornando o ensino infantilizado por achar que os
alunos devem iniciar do zero. Além disso, continua o problema de muitas atividades e aulas
expositivas.

Esses problemas decorrem dessa organização curricular que separa o saber que o aluno adquire no
seu contexto social daquele que a escola proporciona. A esse respeito, Inês Oliveira (2007) diz que
uma prática curricular consistente somente pode ser encontrada no saber dos sujeitos praticantes do
currículo. Assim sendo, a principal preocupação do trabalho pedagógico não deve ser o saber
enciclopédico, mas saberes que auxiliem no desenvolvimento de uma consciência crítica.

Nessa mesma perspectiva, Freire (2001), ao entender que um dos saberes próprios da prática
educativa é respeitar os saberes dos educandos e, portanto, atrelá-los aos conteúdos ministrados,
adverte:

Não é possível a educadoras e educadores pensar apenas os procedimentos
didáticos e os conteúdos a serem ensinados aos grupos populares. Os
próprios conteúdos a serem ensinados não podem ser totalmente
estranhos àquela cotidianidade. O que acontece, no meio popular, [...] nada
pode escapar à curiosidade arguta dos educadores envolvidos na prática da
Educação Popular. (FREIRE, 2001, p. 16, grifo nosso)

A pergunta, para servir de análise, “O que Oswaldo Cruz fez?” em nada diz respeito aos alunos, de
tal modo que a resposta de um deles foi de menor menosprezo “Não sei, nem estava vivo nessa
época”. No entanto, refletir a ação ou ações de Oswaldo Cruz em relação à vida e às experiências dos
alunos possa ser uma das alternativas promissoras de fazê-los participantes ativos na construção do
conhecimento, isto é, que eles contribuam positivamente na aula. O que a ação (ou ações) de
Oswaldo Cruz pode contribuir em sua vida? Ao reformular a pergunta, conteúdo e experiências
sociais dos alunos se dialogam e se inter-relacionam. O aluno, para respondê-la, primeiro terá de
saber que ação (ou ações) Oswaldo Cruz praticou, pois isso se pede de maneira subentendida na
pergunta. O diferencial nesse procedimento simples, porém significativo, é que o foco não é a vida e
a ação do personagem, mas como o exemplo desse sujeito pode servir para a vida dos alunos. Assim,
o foco deixa de estar no sujeito, que não tem relação nenhuma com a vida dos alunos, para estar na
vida deles.

O que Freire, então, propõe é um ensino que se relacione em menor ou maior grau com as
experiências diversificadas de vida dos alunos. Daí que outro saber próprio da prática educativa é
que não há ensino sem pesquisa. Ora, para uma educação tal como Freire a propõe, conscientizadora
e libertadora, os conteúdos precisam estar atrelados e destinados à vida dos alunos. Os professores
precisam utilizar, de alguma maneira, da riqueza de experiências dos alunos, de modo que estes
tenham consciência da importância de serem conscientes e, consequentemente, se tornem agentes
modificadores do social. Pois isso é pensar e fazer certo (FREIRE, 1996).

VOZES E SUSSURROS DOS SUJEITOS NAS ESCOLAS DA EJA

Realizamos uma entrevista semiestruturada com dois professores da instituição, a fim de apreender
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as ideias, entendimentos e como eles se veem ou se posicionam dentro do contexto escolar, social,
político e econômico. Os professores entrevistados possuem formação em história e em educação
física. Os professores, em questão, retrataram que para ambos a escola representou absolutamente
tudo. Sobre a formação específica para atuar na EJA, os professores revelaram que o necessário é
possuir uma licenciatura e fazer concurso para professor substituto.

O professor de história atua também no ensino fundamental no oitavo e nono ano e sempre trabalhou
no turno noturno e o professor de educação física atua no ensino fundamental do primeiro ao quinto
ano. Todavia o tempo de atuação deles na EJA é de 18 anos para o professor de história e apenas seis
anos para o professor de educação física. Quanto à formação continuada oferecida pela SEED
(Secretária de Estado da Educação), pela CEAF (Centro de Aperfeiçoamento e Formação Continuada
de Educação) ou pela própria escola, os professores revelaram que participam, até mesmo por ela ser
obrigatória, e, como exemplo, o professor de história apontou que um dos cursos recentes foi o de
prevenção do uso de drogas.

Colocando em evidência as dificuldades vivenciadas na prática da EJA, os professores elencaram
alguns aspectos, sendo eles a falta de interesse dos alunos, a alta taxa de evasão, a alta taxa de
rotatividade dos alunos e, por consequência, a descontinuidade dos assuntos, por isso não são
passados com maior eficiência. Elencaram também as necessidades que o programa da EJA possui, a
exemplo, a segurança da escola, o piso salarial dos professores, falta de material didático, falta de
acesso à internet e as demandas sociais, como sexualidade, violência e questões ambientais. As
sugestões para mudar essa realidade foram poucas e adentraram no campo da política, indicando que
a solução seria votar no antes, mas agora presidente, candidato à presidência Jair Bolsonaro.

No tocante à formação específica para atuar na Educação de Jovens e Adultos, Arroyo (2006; 2011)
explica que a visão relatada pelos professores de ser necessário apenas uma licenciatura para atuar na
EJA é uma consequência direta da indeterminação da EJA enquanto política pública. Para além do
mais, é um reflexo ainda de uma visão escolacêntrica que reduz a EJA a uma mera modalidade de
ensino. Caminhar nessa direção, sim, bastaria apenas possuir uma licenciatura. Aliás, se o professor
já atua no ensino regular, não teria problemas em atuar na EJA. Bastaria só transmitir, com algumas
adaptações, os conteúdos relativos a cada série.

Contudo, seguir nessa direção é desconsiderar os tipos diversificados de sujeitos da EJA. É
negligenciá-los em suas trajetórias de vida marcada por privação de direitos humanos básicos. A EJA
trata de um alunado peculiar, por isso que a nomenclatura é Educação, e não Ensino, de Jovens e
Adultos. Mas não são quaisquer jovens e adultos:

São jovens e adultos com rosto, com histórias, com cor, com trajetórias
sócio-étnico-raciais, do campo, da periferia [...] que têm uma trajetória muito
específica, que vivenciam situações de opressão, exclusão, marginalização,
condenados à sobrevivência, que buscam horizontes de liberdade e
emancipação no trabalho e na educação. (ARROYO, 2006, p. 22-23)

Ora, se há um perfil de alunado tão peculiar a ponto de ser colocado em uma modalidade de ensino
específica, muito mais se requer práticas educativas específicas, repensadas exclusivamente para este
público, bem como um perfil específico de professor. Agindo assim, e pensando assim, que a EJA se
encaminhará para a função de educar, não só ensinar, os peculiares jovens e adultos.

Paralelamente, realizamos uma entrevista com três alunos da instituição, a fim de apreender as
opiniões e ideias, sentimentos e mentalidades dos sujeitos da EJA.

Em relação à experiência anterior à escolarização, a primeira aluna entrevistada recorda que parou no
7° ano, estudava em um colégio público e se arrepende de não ter dado continuidade aos estudos. O
segundo aluno entrevistado relatou que estudava em um colégio particular e que levava tudo na
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brincadeira, o que não o fez continuar. Já o terceiro relatou que o ensino era “puxado”, não gostava
de acordar cedo, tinha muita matéria, muito “dever” para fazer em casa e não tinha tempo.

Os três alunos contaram que têm acesso às revistas, aos livros e jornais. Contaram, também, que o
motivo que os levaram a frequentar a EJA foi o mercado de trabalho, pois desejam mudar suas
realidades através de um bom emprego. Os entrevistados souberam da oferta através da filha (aluno
1), das amigas (aluno 2) e da família (aluno 3).

Para a primeira entrevistada, a leitura e a escrita representam uma grande aprendizagem, pois tudo
depende dessas habilidades. Para o segundo entrevistado, a leitura e a escrita são de muita
importância para entrevistas de emprego, visto que seu sonho é conseguir um bom emprego. Ele fala
que aprender a ler, ajuda a escrever com mais eficiência, e isso é feito com a prática. O terceiro
entrevistado apenas concordou com as respostas já dadas.

No que concerne à continuidade dos estudos, a primeira aluna falou que pretende concluir o ensino
médio. O segundo pretende dar continuidade ao ensino normal (ele tem 16 anos) e o terceiro
pretende fazer faculdade, mas ainda não sabe qual curso.

No que se diz respeito às dificuldades em estudar na EJA, os alunos relataram que os principais são o
perigo e, consequentemente, a falta de segurança, pois o colégio é muito aberto. Em relação aos
professores, falaram que eles ajudam e “não passa quem não quer”.

Os alunos entrevistados disseram que estão estudando para serem empresários. A leitura ajuda para
entender o que acontece no mundo; o cálculo, para saber dividir os “pontos certos”, assim como
fazer pagamentos; a escrita, para não errar os produtos utilizados ou que serão utilizados nas
empresas.

Avaliando o curso EJA e se auto avaliando, os alunos relataram que o ensino é muito bom, os
professores são excelentes, o colégio possui uma boa direção e estrutura como também é gratificante
fazer parte da instituição e ser aluno da EJA.

De acordo com o que foi exposto anteriormente, percebemos que a fase adulta não é isenta de
mudanças, como geralmente se pensa com a ideia de “estágios”; pelo contrário, nesse ciclo, termo
proposto pela autora Marta Khol (2004), acontecem muitas mudanças, no comportamento, nos
pensamentos, nas expectativas. Os jovens-adultos entrevistados demonstram que essa etapa na qual
estão vivendo está sendo a mais marcante, pois estão apostando seus sonhos e expectativas nos
estudos para uma mudança de vida.

Buscamos compreender como esses alunos se sentem em relação às suas experiências escolares. Dos
três entrevistados, dois afirmaram que a “culpa” para o não prosseguimento dos estudos era deles.
Um se arrepende por não ter continuado e outro diz que brincou muito. Ou seja, o que se percebe é
uma autoculpabilização.

Geralmente os alunos costumam pensar que o erro de não terem permanecidos na escola está na falta
de interesse. A escola propõe e dá oportunidades, aceita quem quiser. Porém, não é assim que, de
fato, acontece. Esses alunos, na verdade, passam por um processo de exclusão. Por não se adequarem
à escola, aos conteúdos, às metodologias não permanecem em uma instituição de ensino. E por serem
excluídos do sistema de ensino, na maioria das vezes, também perdem oportunidades de ascensão de
vida, pois “não querem nada e não estudam”.

Para piorar o quadro, os jovens, em suas peculiaridades de vida social e escolar, são vistos sob uma
ótica estereotipada, generalista e negativa:

O jovem geralmente aparece como problema, com ênfase na sua indisciplina,
na “falta de respeito” nas relações entre os pares e com os professores, na sua
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“irresponsabilidade” diante dos compromissos escolares, na sua “rebeldia”
[...]. Num outro extremo, está, (sic) cada vez mais generalizada uma visão do
jovem relacionada à violência e ao tráfico de drogas [...]. (DAYRELL, 2011,
p. 54)

A exclusão escolar aparece, então, como um processo natural. Os jovens deixam de frequentar a
escola porque não se interessaram e devem, agora, assumir condições de trabalhadores.

Este cenário, ainda que não se reduza somente a este, contribui para o processo de juvenialização da
EJA. Isto é, a presença crescente, nesses atuais tempos, de jovens na EJA aponta para problemas não
só de cunho social, mas também para problemas na relação aluno-escola.

Outro ponto analisado corresponde a como esses alunos enxergam o futuro. Os três entrevistados
comentam que pretendem ser empresários e eles depositam as esperanças na escola, pois é a partir
dela que irão ter condições de ler e escrever para participarem de situações como entrevistas de
empregos, pagamentos de contas. Ou seja, para eles, a escola é o caminho para levá-los a uma
realização pessoal e profissional. E para que isso, de fato, aconteça, é necessário que haja um diálogo
entre os saberes dos educandos e uma libertação para que não sejam alienados e apenas respondam
aos interesses da classe dominante.

TECENDO TEORIAS À REALIDADE ESCOLAR DA EJA

A Educação de Jovens e Adultos é marcada, ainda mesmo hoje, por indefinições e incompletudes,
marcas de sua tensa história de estagnação e reformulação, entre o progresso e a regressão.

Quando analisada em seu contexto histórico, destacamos a sua descontinuidade com campanhas
adotadas em um momento pelo Estado, e em outro, por instituições. A exemplo disso, citamos a
igreja com a implementação da Cruzada ABC que tinha um caráter de política social muito forte
como incentivo para garantir que o público permanecesse dentro da campanha. Convém-nos também
citar o Mobral: um grande movimento de alfabetização de jovens e adultos no Brasil com suas
amarras voltadas ao regime político da época, ou seja, o regime militar; e os movimentos de cultura
popular, nos quais Paulo Freire inovou com o seu método de palavras geradoras, totalmente oposto
aos métodos vigentes pautados em cartilhas e substancialmente tradicionais (FÁVERO, 2004).

Observando atentamente a história da EJA, pode-se notar, segundo Fávero (2004), que:

[...] as práticas da educação de jovens e adultos dos anos 1950 tinha uma
dimensão expressamente política, mas de acomodação, de adequação a um
projeto social que se estabelecia na linha da manutenção das estruturas,
modernizadas pela industrialização e pela urbanização dela decorrente. Na
década de 1950, a educação de adultos “remava a favor da corrente”; na de
1960, “remava contra a corrente”. Embora a expressão não fosse utilizada
com a força atual, tinha-se claro, nesses últimos anos, que a educação de
jovens e adultos era um direito a ser concretizado, para que a população
considerada analfabeta dele se apropriasse como passo primeiro e
fundamental de um processo de libertação, na direção da construção de uma
sociedade efetivamente democrática. (FÁVERO, 2004, p.22-23)

É certo que hoje temos novos olhares sobre a EJA (ARROYO, 2011). O Estado entende sua
responsabilidade e dever de garantir e proteger o direito à educação a todos, como bem preveem a
LDB 9394/96 em acordo com a Constituição. A EJA se tornou uma modalidade de ensino quando foi
estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nos artigos 37 e 38, são
abordadas a obrigatoriedade e a gratuidade da oferta da educação para todos que não tiveram acesso
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ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria (BRASIL, 1996).

Art.37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na
idade própria.

Art.38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que
compreenderão a base comum nacional do currículo, habilitando ao
prosseguimento de estudos em caráter regular. (BRASIL, 1996).

Esta modalidade de ensino, apesar de ser reconhecida na lei maior da educação, ainda tem sido um
meio de certificação dos alunos, apontou Ventura (2008), Klinke (2008) e Marschin (2006). Esses
autores também destacam os poucos trabalhos acadêmicos que pesquisam sobre essa temática.

Sob esses novos olhares (ARROYO, 2011), a título de exemplo, criou-se a SECAD (Secretária de
educação Continuada, Alfabetização e Diversidade) que trata de promover políticas públicas que não
só garantam, como ampliem o acesso a todos a educação, considerando os cidadãos em suas
especificidades. Há também fóruns de EJA, espaços virtuais de discussão, troca de experiências, de
formação continuada, mas também de defesa e reivindicação do direito à educação a todos.

As universidades também contribuem em sua tríplice função pesquisa, ensino e extensão, para
entender a EJA, configurar sua especificidade, conhecer seus específicos alunos, formar professores
– sem entrarmos no mérito de questionar essa formação –, traçar metodologias e conteúdos
específicos a essa modalidade específica de ensino. Tudo caminha para legitimar a EJA “como um
campo de responsabilidade pública” (ARROYO, 2011, p. 22).

Por outro lado, persiste o olhar de indefinição quando se trata da EJA propriamente dita. O que é
EJA? Bastaria dizer que é Educação de Jovens e Adultos? Em seu termo, o que é educação? Quem
são os jovens e adultos? Muitas questões persistem sem resposta, não só por causa das características
próprias dos sujeitos da EJA, como, por exemplo, a heterogeneidade dos grupos; as condições de
marginalidade sob o plano da subjetividade e objetividades social e econômica e a visão das classes
elitizadas no tocante aos interesses econômicos que descartam ou desconsideram os sujeitos
inseridos em grupos minoritários.

Para Arroyo (2011), é preciso ter uma direção para responder essas perguntas, do contrário, corre-se
o risco de alimentar a indefinição da EJA ao invés de resolvê-la. Essa direção não pode ser a inserção
escolar, pois isso seria reduzir a EJA a uma mera fase de escolarização. Assim, a direção deve ser,
primeiramente, conhecer quem são esses jovens e adultos da EJA em suas especificidades.

Deste modo, Arroyo (2011) entende que a educação de jovens e adultos deve superar sua visão
tradicionalista, reducionista e restritiva de carências escolares, isto é, os jovens e adultos adquirem
uma segunda oportunidade de escolarização, de cursarem os níveis que, por alguma razão, quer de
evasão ou exclusão, quer de falta de acesso ou afins, não cursaram na idade devida. O que Arroyo
propõe é uma visão mais humanizante ao olhar a EJA e seus respectivos alunos. Reconhece que:

[...] Antes do que portadores de trajetórias escolares truncadas, eles e elas
carregam trajetórias perversas de exclusão social, vivenciam trajetórias de
negação dos direitos mais básicos à vida, ao afeto, à alimentação, à moradia,
ao trabalho e à sobrevivência. (ARROYO, 2011, p. 24)

Arroyo, sob a ótica influenciadora de Freire, defende que a EJA não deve ser somente pensada
enquanto seu ensino, mas muito mais deve cumprir seu papel de educação, entendida aqui como
plena formação humana. Entende ainda que, antes de alunos da EJA, esses jovens e adultos fazem
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parte de uma classe social específica e coletiva: “são pobres, desempregados, negros, que estão na
economia informal e nos limites da sobrevivência. [...] Fazem parte dos mesmos coletivos sociais,
raciais, étnicos, culturais” (ARROYO, 2011, p. 29).

Essa classe social, a que Freire (1970; 1967; 1979; 1996) denomina classe oprimida, deve ter uma
educação que ultrapasse a mera transmissão de conteúdos à guisa da “concepção bancária”. Deve,
sim, ter uma educação conscientizadora e, consequentemente, libertadora. Conscientizadora, porque
a Freire importa que os educandos tenham consciência de suas existências e da realidade existente e
sejam impelidos pela responsabilidade ética a mover-se (avaliando, indagando, transformando,
formando, reformando e afins) no e com o mundo. Noutros termos, Freire entende que educar
também é fazer sujeitos conscientes de uma realidade marcada historicamente por uma luta de
classes: a opressora e a oprimida. Ao fazer-se consciente dessa realidade, deve-se buscar modificá-la,
alterá-la, libertar-se dessa realidade, já que não somos regidos por um determinismo biológico ou
cultural, apesar de inegavelmente sermos condicionados a estes dois fatores.

Ainda sobre a educação problematizadora, Freire (1979) declara:

[...] a conscientização é um compromisso histórico [...], implica que os
homens assumam seu papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo. Exige
que os homens criem sua existência com um material que a vida lhes oferece
[...], está baseada na relação consciência-mundo. (FREIRE, 1979, p. 15)

Deste modo, Freire (1979, p. 15-16) crê que a conscientização é “[...] tomar posse da realidade” e a
“[...] educação, como prática da liberdade, [...] um ato de conhecimento, uma aproximação crítica da
realidade”.

Em vista disso, a EJA possui uma visão mais ampla em que o social está nitidamente presente pela
desigualdade social, pela classe social coletiva da qual os alunos estão inseridos, pela opressão dos
opressores sobre os oprimidos, pela condição socioeconômica dos alunos, ou, quiçá, por ser a razão
de ser da EJA. Noutros termos, o social e a educação não só se dialogam, como são razão de ser um
do outro, daí que não só basta oportunizar e proteger o acesso à educação aos peculiares jovens e
adultos, investir na educação pública, na formação de professores e fomentar pesquisas relacionadas
à EJA.

É preciso também de políticas afirmativas ao combate a qualquer tipo de desigualdade. É preciso de
um governo mais ativo em suas ações políticas em prol de garantir o direito a uma educação de
qualidade bem como aos demais direitos humanos essenciais (moradia, trabalho, saúde, alimentação
e entre outros). É preciso que as leis saltem à prática em sua plenitude e em sua máxima eficácia.
Finalmente, é preciso, como relatado no Parecer CEB nº 11/2000, de 10 de maio de 2000, pelo
Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (BRASIL, 2000), que o Estado cumpra
as três funções atribuídas à EJA: função qualificadora, para que haja educação de qualidade
permanente; equalizadora, para que haja igualdade de oportunidades para aqueles historicamente
privados de direitos; e, sobretudo, reparadora, para que haja reparação do direito de acesso a uma
escola de qualidade.

Arroyo (2011) ainda pondera que apesar das trajetórias sociais e escolares incompletas, os jovens e
adultos não estão inertes no desenvolvimento da formação como pessoa e como cidadão. Pelo
contrário, estão ativos nos processos de sua formação cognitiva, sociocultural, identitária e até
política. Não obstante, ao voltar à escola, estes não são tábulas rasas, mas sujeitos portadores de
conhecimento de mundo e experiências sociais que não devem ser desconsiderados, mas utilizados
no processo de ensino-aprendizagem da EJA, como já destacamos anteriormente.

A esta ideia, corrobora Freire (1967, pág. 104) ao dizer que “Basta ser homem para ser capaz de
captar os dados da realidade. Para ser capaz de saber, ainda que seja este saber meramente opinativo.
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Daí que não haja ignorância absoluta, nem sabedoria absoluta”.

Nesse mesmo entendimento, segundo Marta Kohl (2004), o desenvolvimento humano ocorre ao
longo da vida do indivíduo, ultrapassando a ideia de universalização dele. Logo, a etapa da idade
adulta é vista pela psicologia do adulto como um ciclo de vida o qual não está estagnado e sim
repleto de novidade. Nessa etapa, o adulto está entrando no mercado de trabalho, está construindo
sua família, ou seja, é uma etapa de maior desenvolvimento, portanto, de transformação.

Nessa perspectiva Oliveira (2004) afirma que:

[...] na medida em que os adultos, tipicamente, trabalham, constituem família,
se relacionam amorosamente, aprendem em diferentes dimensões da vida,
educam seus filhos, têm projetos individuais e coletivos. Todas essas
características trazem, em si, potencial para profundas transformações.
(OLIVEIRA, 2004, p.2017)

Entendendo que o desenvolvimento não está somente entrelaçado ao fator biológico, e não ocorre da
mesma forma em todos os indivíduos, mas que envolve questões históricas, culturais e individuais,
quando se trata de educação de jovens e adultos, é necessário compreender que o adulto leva consigo
em seus saberes a suas experiências, sua subjetividade diferentemente dos saberes da escola, os quais
não partem da vida cotidiana concreta dos alunos. Essa discrepância cria um impasse entre o público
específico da EJA e a escola (OLIVEIRA, 2004).

Portanto, ao tratarmos da EJA, não devemos pensá-la, primeiramente, no tocante à inserção escolar
desses jovens e adultos. Para além do mais, é conhecê-los em suas trajetórias de vida social e escolar
inconclusivas como em seus protagonismos. Abraçar essa concepção, é, imperativamente,
reconfigurar a EJA propriamente dita, o perfil de professor, os conteúdos a serem dados, as
metodologias a serem empregadas, além de, fundamentalmente, conhecer o perfil diverso do alunado
da EJA e, deste conhecimento, suscitar políticas afirmativas que os ajudem tanto na escola, no acesso
e na permanência, como na sociedade, na garantia de direitos básicos para se viver dignamente.

CONCLUSÃO

O objetivo deste estudo foi analisar o cotidiano da Educação de Jovens e Adultos, bem como
relacioná-lo a LDB 9394/96 e às concepções teóricas que subsidiaram este estudo, e discutir acerca
da necessidade de execução de políticas educacionais voltadas para esse público.

De acordo com as entrevistas e a visita à escola, foi possível perceber que a Educação de Jovens e a
Adultos é um tema que precisa ser cada vez mais pensado e discutido, pois há muitas falhas e
problematizações. Essa modalidade de ensino atende a alunos que, por diversos motivos, não
permaneceram na escola. Tendo em vista que esses alunos não concluíram as etapas propostas pelo
ensino regular, nota-se que a modalidade EJA busca compensar por meio de práticas pedagógicas
parecidas com as do ensino regular. No entanto, é um grande equívoco, pois esses jovens e adultos
com trajetórias escolares incompletas, ao chegarem na EJA, se deparam com a mesma realidade
vivenciada por eles no ensino regular.

A LDB, nos artigos 37 e 38, trata sobre a oferta obrigatória e gratuita dessa modalidade de ensino
para essas pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudo no ensino fundamental e
médio, o que já é um ponto positivo, visto que antigamente não se pensava muito a respeito. Quando
havia programas, esses não tinham caráter obrigatório, sendo assim, atendiam apenas a algumas
camadas populares com duração breve. Porém, a forma como essa modalidade se encontra
atualmente não atende às reais necessidades dos específicos alunos.

Apesar dos novos olhares sobre a EJA, a mesma, em seu procedimento metodológico, ainda se
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encontra desconexa, abrangendo assuntos que muitas vezes não correspondem à realidade do aluno.
O ideal seria pensar quem são esses alunos, como é a realidade deles, o que desejam; seria também
entender o motivo de não permanecerem na instituição de ensino, para a partir desses
questionamentos, propor uma educação que atenda às reais necessidades dessas pessoas.

A maioria dos alunos são pobres, não têm oportunidades de emprego e quando têm, são explorados.
A Educação de Jovens e Adultos precisa ser pensada de acordo com o olhar humanizado e reflexivo
que se deveria ter sobre os específicos alunos, para que assim tivesse efetividade e uma mudança
dessa realidade social.

Sob esse entendimento, há uma necessidade de um diálogo coletivo do Estado com os órgãos
voltados e ligados à educação, sejam fóruns, sejam universidades públicas e privadas, entre outros,
para repensar, a fim de reformular, a EJA e seus elementos constituintes. Isso pressupõe a existência
de problemas na relação escola-aluno, escola entendida aqui não só como um espaço físico, mas
também referente ao currículo escolar, aos conteúdos do currículo, aos professores e suas formações,
às metodologias empregadas ao ensino dos conteúdos, à gestão escolar na elaboração do currículo
escolar. Problemas estes que só são solucionados por meio de permanentes diálogos coletivos que
geram reflexões; reflexões que geram novos olhares; novos olhares que geram novas práticas
educativas; novas práticas educativas que possibilitam uma educação de qualidade.

Assim sendo, esperamos que a EJA seja, em sua execução como já é na teoria, um compromisso
nacional do Estado, por meio de governantes sensibilizados para importância da educação
universalizante e humanista à luz das ideias de Freire e para todos sem discriminação de idade,
gênero, etnia, classe social, porque só assim caminharemos para o desenvolvimento do país.
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