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RESUMO

Este artigo buscou discutir resultados obtidos na pesquisa acerca da Educação de jovens e adultos- EJA, na cidade de
Viçosa (MG). Para tal, optou-se pela pesquisa com abordagem descritiva, quantitativa no tocante aos dados relativos aos
indivíduos concernentes do segmento educacional e bibliográfica para amparar os resultados encontrados na fase
quantitativa. O principal objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil dos alunos da EJA vinculada a rede municipal de
ensino. Os resultados apontaram para um quadro recorrente no Brasil, jovens entre 15 e 18 anos são os maiores
frequentadores dessa escola, especialmente em função do formato educacional excludente em que são expostos.
Ademais, este trabalho traz luz à urgência de políticas educacionais para esse segmento.
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ABSTRAT

This article sought to discuss the results obtained in the research on youth and adult education - EJA, in the city of Viçosa
(MG). For this, the research was chosen with a descriptive, quantitative approach regarding the data related to the
individuals concerned in the educational and bibliographic segment to support the results found in the quantitative phase.
The main objective of this study was to characterize the profile of EJA students linked to the municipal teaching network.
The results pointed to a recurrent situation in Brazil, young people between 15 and 18 years old are the main attendants of
this school, for varied reasons especially due to the exclusive educational format in which they are exposed. In addition,
this work brings light to the urgency of new methodologies, guidelines and educational policies for this segment.
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1. INTRODUÇÃO

Em principio é válido ressaltar que educação é um direito de todo cidadão brasileiro garantido pela Constituição Magna.
Nesse sentido, entende-se a importância desse processo ser construído com qualidade e acesso para todos os
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segmentos que compõe o cenário da educação no Brasil.

A educação é composta por quatro segmentos: Educação Infantil, Ensino Fundamental I (anos iniciais), Ensino
Fundamental II (anos finais) e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para tal, optou-se pela pesquisa com abordagem descritiva, quantitativa no tocante aos dados relativos aos indivíduos
concernentes do segmento educacional e a pesquisa bibliográfica para apoiar os resultados encontrados na fase
quantitativa. Segundo Gil (2010), a pesquisa descritiva é baseada na explicação das características do objeto, o que vai
ao encontro da proposta desta pesquisa. Para tanto, foram utilizados os materiais dos bancos de dados, teses e
dissertações das universidades e livros

O principal objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil dos alunos da EJA vinculada a rede municipal de ensino

Dentro desse debate, problematiza-se que a população idosa portuguesa cresce a cada ano, e que a moradia tem
importância relevante na vida do idoso. As questões relacionadas à casa têm repercussões em sua vida, interferindo
diretamente no bem-estar, autonomia e independência. Nesse sentido, as políticas públicas podem ter relevante
contribuição na solução de problemas e melhoria de vida das famílias, especialmente quando bem elaboradas e
adequadas à realidade de seu público alvo.

Face ao exposto, busca-se com este artigo a discussão que engloba uma política pública: PCHI – Programa de Conforto
da Habitação do Idoso em Portugal na perspectiva do envelhecimento ativo.

1. A CIDADE DE VIÇOSA E SUA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Ocorrida na primeira metade do século XIX, a colonização de Viçosa iniciou-se durante o declínio do ciclo do ouro em
Mariana e Ouro Preto. Os pioneiros que se assentaram nessa região foram, em sua maioria famílias vindas das zonas
auríferas em busca de terras férteis para agricultura e pecuária, devido à crescente escassez de alimentos naquelas
cidades.

A partir da criação da ESAV - Escola Superior de Agricultura e Veterinária em 1922 pelo então Presidente da República,
Arthur Bernardes, até a atual UFV – Universidade Federal de Viçosa, com base em que AMORIM (2006) descreve:

A cidade passou a se desenvolver significativamente, onde a ocupação e intervenções nas
edificações aconteceram na medida em que fossem necessárias, sem ordenamento de
crescimento (AMORIM, 2006, p 51).

Nos últimos anos, o crescimento da cidade foi alavancado pela pressão imobiliária, pressão essa caracterizada pela
grande demanda principalmente oriunda da expansão da UFV, pelo aumento das escolas técnicas e pelo surgimento das
faculdades particulares.

O município de Viçosa, com área de 279 km², está situado na região da Zona da Mata Mineira e limita-se com os
municípios de Teixeiras, Guaraciaba, Paula Cândido, Coimbra, Porto Firme, São Miguel do Anta e Cajuri. Estas cidades
formam a chamada micro-região de Viçosa por dependerem em alguma instância da cidade, seja em forma de parcerias
entre as prefeituras e o consórcio de saúde, seja por parte dos moradores, que utilizam o comércio e os serviços, e de
profissionais liberais e de ensino.

Atualmente, a população de Viçosa possui cerca de 80 mil habitantes, cerca de 92% de sua totalidade
predominantemente urbana. É uma cidade de caráter estudantil, onde o potencial produtivo compõe-se do ensino e de
serviços. Considerando sua população flutuante, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística(IBGE), em 2010 a cidade possuía 72.220 habitantes, sendo que dos 7.976 idosos (11,2% do total) 55,5% eram
homens e 44, 5% mulheres. A população estimada em 2016 foi de 77.863 habitantes.

A Rede Municipal de Ensino da cidade de Viçosa-MG é composta por 17 escolas. São quase cinco mil crianças, jovens e
adultos atendidos; e os estabelecimentos se encontram tanto no centro da cidade, como nas periferias e em zonas rurais.
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A Educação de Jovens e Adultos está presente em 03 estabelecimentos de ensino do município de Viçosa. Em 2017, são
280 estudantes matriculados em 14 turmas, que compreendem os anos iniciais e os anos finais da Educação Básica, e
são divididas em 04 períodos por semestre: o primeiro segmento do ensino fundamental (anos iniciais) e o segundo
segmento do ensino fundamental (anos finais), ambos com 04 períodos cada.

1. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A cidade de Viçosa oferece, na modalidade de ensino para jovens e adultos, escolas da rede municipal, estadual e
particular. Segundo o IBGE (2010), havia 146 alunos matriculados na alfabetização, 683 no ensino fundamental e 697 no
ensino médio, esses números contemplavam o total dos estudantes da EJA, ou seja alunos matriculados nas escolas
públicas e privadas no ano de 2010.

Na rede municipal, a Escola Municipal Coronel Antônio da Silva Bernardes está localizada no centro da cidade, e possui
um público de 564 estudantes. Nessa escola, a EJA atende 123 alunos em 06 turmas. A Escola Municipal Ministro
Edmundo Lins, também localizada no centro da cidade, com 471 estudantes, possui um público de 88 alunos distribuídos
em 04 turmas da EJA. Já a Escola Municipal Padre Francisco José da Silva, localizada em um bairro periférico do
município de viçosa, possui 707 estudantes, sendo 69 em 04 turmas da EJA.

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade educativa destinada àqueles que, por alguma razão, não
frequentaram a escola na idade própria. É um segmento que exige dos envolvidos profissionalmente um olhar
diferenciado daquele comumente direcionado aos estudantes do ensino regular.

Nesse sentido, pode-se afirmar: é chegada a hora de se desconstruir a ideia de que a
educação básica deva, obrigatoriamente, acontecer na infância e/ou adolescência. A educação
é um exercício que deve ser desenvolvido ao longo de toda uma vida. Sem tempo ou datas
preestabelecidas. (SILVA, et al, 2012, p. 53).

Sabe-se que na maioria dos casos o estudante da EJA, ao retornar aos espaços de educação formal, carregam consigo
marcas de vivencias relacionadas com suas dificuldades. Sendo assim, as trajetórias humanas desses educandos se
sobrepõem às escolares e, levando esse fator em consideração, se a primeira não for compreendida, a segunda também
não será (SILVA, et al, 2012, 57).

No caso do município de Viçosa/MG é possível perceber a maior adesão de adolescentes e jovens nas salas de aula da
EJA, enquanto o número de adultos é menor e o número de idosos é extremamente escasso. Esses dados podem ser
analisados na tabela seguinte.

Idade

Idade dos Alunos da EJA em 2016

Escola Municipal Coronel
Antônio da Silva Bernardes

Escola Municipal Ministro
Edmundo Lins

Escola Municipal Padre José
Francisco da Silva

Masculino Feminino Masculino Feminino
15 anos 22 09 19 07 08
16 anos 13 20 59 06 08
17 anos 22 07 36 03 07
18 anos 06 03 26 01 0
19 anos 06 03 13 0 01
20 anos 03 03 14 01 01
21 anos 02 10 04 01 01
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22 anos 02 0 02 07 08
23 anos 02 0 0 0 0
24 anos 0 03 0 01 0
25 anos 03 0 01 0 0
26 anos 01 03 0 0 0
27 anos 0 02 01 0 0
28 anos 0 0 0 0 01
29 anos 01 0 01 0 0
30 anos 0 0 0 01 0
31 anos 0 0 01 0 01
33 anos 0 02 0 0 0
35 anos 0 01 01 0 01
36 anos 0 0 03 03 0
37 anos 0 0 0 0 02
38 anos 0 0 01 01 0
39 anos 0 0 02 04 02
40 anos 0 02 0 01 0
41 anos 02 02 0 0 0
43 anos 0 01 02 0 0
44 anos 0 2 01 0 0
46 anos 01 01 0 0 01
49 anos 0 02 01 0 0
50 anos 0 0 01 0 0
51 anos 0 0 0 01 0
52 anos 01 0 0 0 0
55 anos 0 01 0 02 01
61 anos 0 02 0 0 0
77 anos 01 0 0 0 0

Total
88 79 189 40 43
167 189 83

Fonte: Elaboração Própria.

O perfil do educando da EJA vem se modificando com o passar dos anos, mas de maneira geral, são excluídos social,
cultural e economicamente. As pessoas que frequentam as salas de aula desse segmento são, em sua maioria,
trabalhadores, pobres, negros, subempregados. Apesar desse perfil, a realidade do município de Viçosa, em 2016,
contempla um cenário com mais jovens do que adultos.

Atualmente há uma tentativa de atender de forma harmônica todos os sujeitos que compõem a demanda de Educação de
Jovens e Adultos. Além disso, há também um processo de ressignificação, que vem sendo construído com base no perfil
do jovem e do adulto que demanda escolaridade, bem como suas necessidades de escolaridade (SILVA, et al, 2012, p.
57). Deve-se levar em consideração algumas especificidades de jovens e adultos, como a diversidade social, cultural,
sexual, religiosa, étnica, geracional, entre outras.

Esses dados foram disponibilizados pelas escolas envolvidas, e também foi apresentado o resultado final do ano letivo de
2016. Foi possível perceber que a taxa de evasão/desistência é elevada, se aproximando às taxas de aprovação e
reprovação. Segue a tabela com os dados supracitados.
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Situação final dos
alunos

Resultados dos Alunos da EJA em 2016

TOTALEscola Municipal
Coronel Antônio da
Silva Bernardes

Escola Municipal
Ministro
Edmundo Lins

Escola Municipal
Padre José
Francisco da Silva

Aprovação 64 74 39 177
Reprovação 44 49 11 104
Evasão/Desistência 52 66 30 148
Transferência 03 0 1 4
Outros 04 0 02 06
Total 163 189 81 433

Fonte: Elaboração Própria.

Um desafio que vem sendo vivenciado na EJA do município de viçosa é a evasão dos alunos dessa modalidade. Esse
fenômeno muitas vezes é decorrente da infantilização. Essa infantilização pode ser percebida na linguagem utilizada, bem
como nas propostas pedagógicas. Além da infantilização, a didática para trabalhar tanto com jovens, como com adultos e
idosos na mesma sala de aula muitas vezes é um desafio para o docente ali presente, e as propostas pedagógicas não
tem suprido a diversidade que os sujeitos trazem para o ambiente.

A formação não específica dos educadores, a falta de uma metodologia especializada e a heterogeneidade das turmas
culmina e problemas recorrentes na EJA e refletem diretamente nos educandos, gerando um desestimulo e insegurança,
como Ressalta Pocaro (2011):

• A falta de uma formacao especifica para o educador, no que se refere as diversidades dessa
modalidade e em relacao ao tratamento especifico dos conteudos trabalhados.

• A heterogeneidade de niveis de aprendizagem dentro de cada turma, na qual o educador da
EJA tem de atender, ao mesmo tempo, educandos que se encontram no inicio do processo de
alfabetizacao e educandos que se encontram no final do processo.

• A grande diversidade entre os educandos, no que se refere as suas

expectativas em relacao aos estudos e as diferencas geracionais, religiosas, valorativas e de
suas crencas.

• A grande diferenca de idade entre os educandos jovens e adultos, o

que gera conflitos de interesses e de posturas entre eles e, ate mesmo, uma impaciencia
reciproca, ocasionando a desmotivacao para os estudos e, consequentemente, a evasao
escolar.

• A baixa autoestima dos educandos, que nao acreditam em sua capacidade de aprender, o
que acaba por gerar bloqueios em seu processo de aprendizagem.

• A institucionalizacao do processo, gerando a rigidez propria do sistema regular.

• O processo de certificacao dos educandos adultos, que gera a perda da qualidade no
processo, devido a necessidade de sua padronizacao.(POCARO, 2011, p. 50)

Outro aspecto importante a ser observado com relação à EJA, é o idoso que participa. A velocidade do processo de
envelhecimento no Brasil acarreta profundas mudanças no país em termos de demandas da população por saúde,
habitação, previdência, lazer, e educação. A educação se comporta como um dos componentes preponderantes para um
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envelhecimento ativo, sendo um dos quatro pilares, os outros três são saúde, participação social e proteção (BERNIZ e
BORGES, 2012; ILP-BRASIL, 2015).

De acordo com o Instituto de pesquisa Aplicada (IPEA, 2010) a renda é o principal fator que define o analfabetismo no
Brasil. Dados do IBGE confirmam que nas regiões, Sudeste, Centro-oeste, Norte e Nordeste, há uma relação direta entre
alfabetização e renda.

Importante destacar o baixo nível educacional dos idosos. O analfabetismo no Brasil esta concentrado na população mais
velha, reduzindo apenas por meio do óbito, já que não há programas educacionais específicos para esta população
(GOULART, 2010).

O baixo número de idosos no programa, apenas 3, no universo de 439 é sem dúvida um indicativo que tanto o formato,
quanto a metodologia utilizada na EJA não favorecem o ingresso, tal pouco, a permanência desse idoso no decorrer do
período letivo. Para Rosa Porcario o sistema educacional continua bastante exclusivo nos dias de hoje, não tendo tido
modificações importantes no decorrer do tempo. Para o idoso, a juventização das classes, a dificuldades de acesso a
escola, muitas vezes no período noturno, a baixa autoestima gerada pelos colegas e familiares, e por fim, a infantilização
do idoso, são fatores que agravam e justificam essa baixa demanda na EJA.

1. À GUISA DE CONCLUSÃO

Os resultados apontaram para um quadro recorrente no Brasil, jovens entre 15 e 18 anos são os maiores frequentadores
dessa escola, por motivos variados, especialmente em função do formato educacional excludente em que são expostos.
Ademais, este trabalho traz luz a urgência de novas metodologias, diretrizes e políticas educacionais para esse segmento.

Além disso, foi possível perceber que a taxa de evasão/desistência no segmento da EJA é extremamente elevado, quase
se igualando às taxas de aprovação e/ou reprovação. Por se tratar de uma pesquisa de cunho qualitativo, não foi possível
identificar as causas reais desse fenômeno, e por isso é oportuno ressaltar que o presente estudo não julga estar
finalizado, desejando-se um aprofundamento que pretende abrir caminhos para o debate em torno das novas
possibilidades que devem permear a Educação de Jovens e Adultos no município de Viçosa/MG.
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