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Resumo
Este artigo apresenta algumas reflexões realizadas a partir dos estudos teóricos e pesquisas no Mestrado em Educação
de Jovens e Adultos – MPEJA – UNEB – BA em consonâncias com nossas trajetórias e experiências enquanto
formadoras de professores que atuam em Educação de Jovens e Adultos EJA na Rede Estadual de Ensino do Estado
da Bahia . Objetiva contribuir com as discussões sobre o processo de juvenilização da Educação de Jovens e Adultos 
EJA, sob a luz de alguns dados pesquisados e analisados que demonstram o fenômeno desta juvenilização da EJA.
Somando a estas reflexões trazemos a discussão de algumas proposições de politicas públicas. Para fundamentar as
discussões destacamos os estudos de: Arroyo (2011), Costa (2013), Cury (2014), Freire (2011), Dayrell (2011), Pimenta
(2010) e Souza (2006).
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Abstract
This article presents some reflections made from theoretical studies and research in the Masters in Youth and Adult
Education  MPEJA  UNEB  BA in consonance with our trajectories and experiences while forming teachers who work
in Youth and adults on EJA Network State of Bahia State Education. Aims to contribute to discussions on the
juvenilisation process of the Youth and Adult Education  EJA , in the light of some data researched and analyzed to
demonstrate the phenomenon of this juvenilisation the EJA . Adding to these reflections bring the discussion of some
public policy proposals . To support the discussions highlight the study : Arroyo (2011 ) , Costa (2013 ) , Cury (2014) ,
Freire (2011 ) , Dayrell (2011 ) , Pepper (2010 ) and Souza (2006 ) .
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Introdução
 
As reflexões e considerações trazidas neste artigo são resultados de estudos e pesquisas sobre a Educação de Jovens
e AdultosEJA oriundas das discussões teóricas nas aulas e das pesquisas realizadas no Mestrado em Educação de
Jovens e Adultos em andamento e, sobretudo da atuação enquanto coordenadoras pedagógicas com trabalhos
desenvolvidos na EJA da Rede Estadual de Ensino do Estado da Bahia. Esse estudo tem por objetivo contribuir com as
discussões sobre as políticas públicas presentes na educação de jovens e adultos no Estado da Bahia no atendimento
ao fenômeno da juvenilização da EJA.
Vivenciamos nas últimas décadas a entrada de estudantes cada vez mais jovens na Educação de Jovens e Adultos que
objetivam completar a sua escolarização, o que vem despertando a atenção dos estudiosos no sentido de compreender
e buscar alternativas para atender no espaço escolar este fenômeno cada vez mais presente na realidade das escolas
brasileiras. Esses estudos vêm subsidiando cada vez mais a elaboração de propostas curriculares construídas para a
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EJA.
As pesquisas e estudos realizados no meio acadêmico em consonância com observações de situações cotidianas
juntamente com a análise realizada de forma mais sistemática sobre a realidade vivida atualmente pelas escolas
indicam que a organização de documentos que orientam os trabalhos da escola a exemplo do Projeto Politico
Pedagógico, a Proposta Curricular e o Regimento Escolar assim como os aspectos estruturais do espaço escolar e os
aspectos administrativos não respondem mais na sua grande maioria as demandas dos jovens da EJA que circulam
pela escola com suas formas de ser e estar no mundo, diferenciados dos estereótipos construídos a partir de modelos
impostos por uma cultura dominante e tantas vezes reforçados pela mídia. Assim, na sua grande maioria o diverso é
visto pela escola como o errado, pois não segue os padrões de conduta, não se enquadram nas normas sociais, únicas
e hegemônicas, incorporadas pela escola. Este movimento de favorecimento de determinados comportamentos e
formas de pensar o mundo em detrimentos de outros reforça dois movimentos dos estudantes bem conhecidos dos
professores e professoras. O primeiro movimento diz respeito ao abandono ou infrequência dos estudantes às aulas, é
comum as turmas da EJA iniciarem com um número grande de estudantes e ao chegar no 2º bimestre há um
esvaziamento considerável nas turmas. É importante ressaltar que não devemos deixar de levar em consideração
outros aspectos da vida destes estudantes que fazem também com que eles não concluam seus períodos letivos a
exemplo das questões ligadas aos aspectos econômicos e sociais.
O segundo movimento resultante da invisibilidade destes jovens no espaço escolar, é a continuidade dos estudos que
na sua grande maioria não fazem sentido para estes estudantes, pois não se reconhecem, não se identificam com um
currículo distanciado das suas realidades. Nesta discussão, Arroyo (2014, p. 158) muito colabora quando traz que,
“esses jovensadultos trazem experiências sociais, raciais, de gênero, de trabalho e de sobrevivência dramáticas, de
percursos escolares tensos. Trazem às escolas histórias de lutas por direitos ao trabalho, à moradia, a um viver digno e
justo”.
Assim, é imperativo que as escolas se constituam em cenários que atendam as demandas dos jovens o que perpassa
também pela proposição de políticas públicas no que diz respeito aos âmbitos federal, estadual e municipal. Política
pública entendida segundo Peters (apud SOUSA, 2006) como “a soma das atividades dos governos, que agem
diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos”.
 Sobre essas políticas públicas, em relação ao Estado da Bahia foi elaborada e implantada a Política de Educação de
Jovens e Adultos – Aprendizagem ao Longo da Vida, para atender a jovens a partir de 18 anos e a partir de 2009.
Este documento foi fruto da escuta de diversas representações de movimentos sociais, instituições e sociedade civil
como representações do segmento escolar (gestores, professores e alunos), Movimentos Sociais como os Fóruns
Regionais, universidades, Sistema S1, Organização NãoGovernamental, Gestão Pública. Vale ressaltar a interlocução
com o Conselho Estadual de Educação (CEE) a fim de garantir conformidade às exigências legais necessária no seio
educacional. Atualmente, em atendimento à jovens de 15 a 17 anos, a Rede Estadual da Bahia implantou em 2014, uma
política pública intitulada Proposta2 Pedagógica do Tempo Juvenil-Ensino Fundamental para Estudantes de 15 a
17 anos, voltada para atender a alunos com distorção idadesérie. Nesse movimento de construção com várias
representações dos diversos segmentos, as políticas representaram o interesse, desejo de que essas propostas
curriculares se aproximassem ao máximo da realidade escolar.
Para confirmar o processo de juvenilização da EJA, e compreender o atendimento a esses jovens foi realizada uma
pesquisa com abordagem qualitativa do tipo participante, com os jovens da EJA, associada a uma pesquisa quantitativa
com análise de dados da matrícula destes jovens no turno noturno em 2014 e 2015 que nos proporcionou analisar a
quantidade de estudantes e as décadas de nascimentos de 170 estudantes, comprovando esse fenômeno. Esses
estudantes são do turno noturno de uma escola da Rede Estadual de Ensino, na faixa etária de 17 anos a 50 anos de
idade, da zona urbana e rural.
 
Compreendendo o processo de juvenilização da EJA
 
            O processo de acompanhamento do segmento EJA na Rede Estadual de Ensino da Bahia vem indicando
mudanças significativas no âmbito das escolas a partir da década de 90, com a presença de estudantes cada vez mais
jovens na EJA. Esse fenômeno também vem sendo percebido pela comunidade escolar o que muitas vezes traz
momentos de inquietações, pois o turno noturno, adulto até então, precisa aprender a lidar com uma diversidade
geracional dentro da escola, para dar conta desses jovens presentes na EJA.  A partir dessas inquietações, buscamos
compreender esse fenômeno realizando uma pesquisa em uma escola específica da Rede Estadual de Ensino que
oferece a Educação de Jovens e Adultos com ensino presencial atendendo a alunos da zona urbana e rural no
segmento correspondente ao Ensino Médio, Tempo Formativo III3. Nesse segmento atuam 14 professores sem
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formação específica em Educação de Jovens e Adultos. Esses resultados foram organizados na tabela abaixo.
Tabela 14- Relação entre quantidade de estudantes e as décadas de nascimentos matriculados na EJA no turno
noturno em 2014 e 2015.
 
 

Década
 

Quantidade de  estudantes
2014

Quantidade de
estudantes
2015

Década 50 02 01
Década 60 08 06
Década 70 19 17
Década 80 41 35
Década 90 100 129
Total de estudantes
matriculados

 
170

 
188

A análise e interpretação da tabela acima confirma claramente o processo de juvenilização da EJA. Ao analisála
percebemos que 58,82% dos estudantes matriculados em 2014 e 68,61% dos estudantes matriculados em 2015 nessa
Unidade Escolar são nascidos na década de 90 e possuem entre 18 a 24 anos, portanto jovens, comprovado pelo
documento oficial Juventude Levada (Em) Conta (2013)5 que considera jovens, os brasileiros que estão numa faixa
etária entre 15 e 29 anos. Percebemos ainda que houve um aumento de 10% de matrícula de um ano para outro
concentrado por alunos nascidos na década de 90, o que vem a confirmar novamente a entrada de jovens cada vez
mais jovens na EJA. Chama a atenção que nenhum aluno novo nascido entre a década de 50 e 80 foi matriculado em
2015.
Esses dados quantitativos confirmam o fenômeno, mas por si só não respondem à complexidade existente no trabalho
com os jovens que frequentam a EJA, pois este “é um campo carregado de complexidade que carece de definições e
posicionamentos claros. É um campo político, denso e carrega consigo o rico legado da Educação Popular6” (SOARES,
2011, p. 7).  Tendo em vista essa complexidade, o trabalho com esses jovens impõe que os professores ultrapassem o
conceito de juventude, dentre outras questões,  para além da faixa etária e comece a percebêlos a partir dos seus
contextos históricos, sociais, econômicos e culturais, porque “A juventude é um conceito vazio fora de seu contexto
histórico e sócio cultural” (ARCE, 1999, p. 73).
Com acréscimos interpretativos (ABRAMO, 2011), (ABRAMOVAY, 2006), (SPOSITO, 2011), (ESTEVES, 2007)
discutem juventude nos seus estudos em uma perspectiva sociológica, compreendendo esta como uma categoria social,
heterogênea construída a partir de um enfoque histórico, cultural e social. Segundo Dayrell, (2011, p. 55) “Essa
diversidade se concretiza no período histórico, nas condições sociais (classes sociais), culturais (etnias, identidades
religiosas, valores etc.), de gênero e também das regiões, entre outros aspectos”. Arroyo (2011), também contribui de
forma significativa para esse entendimento quando nos traz que,
Esse tempo da vida foi visto apenas como uma etapa preparatória para a vida adulta. Um tempo provisório. Nas ultimas
décadas, vem se revelando como um tempo humano, social, cultural, identitário que se faz presente nos diversos
espaços da sociedade, em movimentos sociais, na mídia, no cinema, nas artes, na cultura... Um tempo que traz suas
marcas de socialização e sociabilidade, de formação e intervenção. A juventude e a vida adulta como um tempo de
direitos humanos, mas também de sua negação. (ARROYO, 2011, p. 21)
Assim, os jovens percebidos na sua diversidade, pluralidade, revelam a necessidade de a escola reestruturar seu
projeto político pedagógico, seus currículos, seus planejamentos, suas práticas educativas, seus espaços físicos, suas
orientações e organizações administrativas para construir uma aproximação mais significativa com o universo juvenil.
Esta aproximação também perpassa pela formação continuada do professor, pois acreditamos que as mudanças no seu
planejamento, em sua prática educativa e na interação com estes jovens se darão de forma relevante quando ele
conhece quem são esses jovens, o que fazem, onde moram, suas culturas, suas identidades, suas expectativas.
Entretanto o acompanhamento pedagógico das escolas nesses anos de trabalho nos apontam outra realidade em
relação a considerar essa juventude no espaço escolar, a saber:

• Os estereótipos construídos para os jovens sobre os alunos adultos de um passado já distante funcionam como
obstáculo para o relacionamento e aproximação com os jovens;

• Frequentemente ao planejar, os professores da EJA não levam em consideração essa juventude tão presente
nas salas de aula do noturno;

11/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/politicas_publicas_um_olhar_no_processo_de_juvenilizacao_da_educa.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.38,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



• Não há uma discussão de temas voltados especificamente à juventude;
• Não há uma preocupação da escola como um todo de atender a essa diversidade geracional dentro do processo

educativo;
• O uso do mesmo aporte metodológico para todos no planejamento da EJA, por uma não compreensão sobre as

formas de aprendizagem que cada geração carrega em si;
• A ausência em se contemplar essa nova configuração da EJA no Projeto Político Pedagógico das escolas;
• A ausência de formação continuada para os professores da EJA sobre esse novo cenário.

Pimenta e Anastasiou (2010) nos falam sobre a importância da formação continuada do professor quando afirmam que
“reformas produzidas nas instituições sem tomar os professores como parceiros/autores não transformam a qualidade
social da escola”. Contribuindo com essa discussão, Cury (2014) sobre a formação continuada nos diz que, “a busca de
uma solidez teórica e, ao mesmo tempo, a busca de práticas novas que signifiquem para essas faixas etárias a
explicação e a efetivação de um direito que lhe foi negado” (CURY, 2014, p. 1920). Em contribuição também sobre os
investimentos na formação continuada do professor, Arroyo (2011) diz que,
Poderíamos encontrar outros indicadores de que estamos em um tempo propício para a reconfiguração da EJA. Um dos
mais promissores é a constituição de um corpo de profissionais educadores (as) formados (as) com competências
específicas para dar conta das especificidades do direito à educação na juventude e na vida adulta. (ARROYO, 2011, p.
21)
 
Ainda nesse processo de formação Brunel (2014), ressalta a importância de a escola conhecer quem são os jovens que
cada vez mais adentram a EJA. Para tanto, é fundamental ao professor conhecer os sonhos, os desejos, as identidades,
trajetórias, expectativas e culturas presentes no universo juvenil. 
Concordando com Arroyo (2011), Cury (2014), Anastasiou e Pimenta (2011) fazse necessário um investimento na
formação continuada dos docentes, coordenadores pedagógicos e gestores, no sentido de que sejam debatidas e
compreendidas as especificidades da EJA, principalmente no que diz respeito à juventude.
Por conta da importância desse conhecimento, a pesquisa participante na escola abrangeu ainda a escuta dos 170
estudantes, no que diz respeito a ações que a escola poderia promover no espaço escolar para tornar a mesma mais
atraente, mais motivadora e mais próxima da realidade dos alunos que frequentam o turno noturno. A pesquisa teve
como base a seguinte pergunta: O que podemos fazer para tornar nossa escola melhor? As respostas foram compiladas
e estão dispostas em tabela abaixo:
 
O que podemos fazer para tornar nossa escola melhor?
 
Implantar cursos profissionalizantes
Instalar refletores na quadra de esporte a noite para atividades de Educação
Física e jogos
Colocar música na hora da entrada dos alunos
Reativar a radio da escola
Uso do laboratório de informática
Implementação de Projetos Didáticos
Usar mais a biblioteca à noite
Usar mais a Sala de Vídeo
Colocar uma televisão na área no horário de chegada dos alunos
Disponibilizar jogos na área para os alunos
Cafezinho disponível para os alunos
Iluminar os jardins
Tabela 2 – Respostas dos estudantes da EJA –Tempo Formativo III  de uma escola da Rede Estadual da Bahia
do município de Feira de Santana-2014.
 
Ao analisar a tabela 2 com as respostas dos estudantes sobre como tornar a escola melhor, percebemos o quanto os
jovens sabem de forma assistemática sobre o fazer docente e a organização do espaço escolar. Revelamse nas suas
falas o desejo de uma melhor utilização dos espaços a exemplo da sala de informática, biblioteca e sala de vídeo,
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espaços que normalmente são pouco utilizados com os alunos da EJA. Estes espaços, principalmente a sala de vídeo e
o laboratório de informática estão bem próximos ao cotidiano deles: som, movimento, interação, possibilidade de usar o
computador e acessar a internet atraem esses jovens pela sua diversidade, possibilidades e dinamismo. Também eles
trazem uma urgência em revitalizar os espaços de convivência e maior uso do espaço físico da escola no noturno ao
solicitarem música na hora da entrada, uso da quadra à noite para atividades físicas, cafezinho, iluminação dos jardins,
reativação a rádio da escola. Esses aspectos, talvez,  algumas décadas atrás não entrariam como ponto de pauta das
reivindicações dos alunos da EJA. Nesse sentido é fundamental a criação de políticas públicas curriculares voltadas
para atender à juventude nas salas de aulas da EJA.
 
O atendimento da juventude pelas Políticas Públicas de Educação de Jovens e Adultos
Diante das especificidades da Educação de Jovens e Adultos, compreendemos que esta modalidade necessita ser
reestruturada não tendo como modelo o ensino do diurno, mas partindo da realidade concreta que atualmente a EJA se
encontra no que diz respeito ao Projeto Político Pedagógico, a proposta curricular, ao planejamento e também ao uso do
espaço físico da escola. No que diz respeito à proposta curricular para atender a essas especificidades, em setembro de
2013, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia propõe um currículo voltado para o atendimento de estudantes de
15 a 17 anos. Esta Proposta educacional para a educação básica, nível fundamental “Tempo Formativo Juvenil” com
currículo próprio voltado para a juventude afirmando o dever do Estado em garantir o direito à educação básica para o
tempo humano da adolescência. Segundo a proposta
 
A singularidade desse tempo de vida exige uma proposta pedagógica com currículo, metodologia e material didático
próprio, que reconheça o contexto socioeconômico e as experiências socioculturais desses sujeitos adolescentes,
considerando o seu jeito de ser e de posicionarse diante da vida como foco na construção do ensinoaprendizagem
(BAHIA/SEC, 2013, p. 4)
 
Esta proposta possibilita a criação de turmas no diurno e no noturno, conforme a portaria de matrícula nº 8.392/2010
para atender os jovens de 15 a 17 anos que não iniciaram ou concluíram o Ensino Fundamental. A prática pedagógica
trazida por esse documento objetiva respeitar as trajetórias de vida e as necessidades desses jovens quando propõe
“optar políticopedagogicamente pela Educação Popular; Teorias Psicogenéticas; Teoria Progressista / Freireana (à luz
da visão do ser humano integral e inacabado)” (BAHIA/SEC, 2013, p. 7).
Sua organização segue os seguintes Eixos Temáticos: “a identidade, o trabalho, a cultura, a religião, arte, a diversidade,
a cidadania, as diversas redes de mobilização social e a Pedagogia da Libertação, entre outras questões que sejam
pertinentes à realidade dos sujeitos adolescentes”. Também prevê a “articulação da educação formal com as diversas
iniciativas de práticas educativas artísticas e culturais nãoformais, tendo por objetivo a ampliação e fortalecimento das
possibilidades formativas para os sujeitos adolescentes” (BAHIA/SEC, 2013, p. 7).
As estratégias metodológicas dessa proposta que tem princípio básico a problematização e a dialogicidade consideram
e valorizam os diversos contextos históricos, culturais e sociais dos estudantes independente do gênero, etnia, cultura e
vivências. Para que esses princípios se efetivem o documento ainda propõe: 
·         A elaboração de uma Proposta Curricular com base no tempo humano da adolescência Organizada por Eixos
Temáticos, Temas Geradores. Estes últimos organizam e organizamse nas diferentes Áreas de Conhecimento;
·         A modificação do paradigma que norteia o nosso pensamento, para que possamos formar os sujeitos
adolescentes não mais por disciplinas, mas sim por áreas do conhecimento, as quais devem dar conta de explicar as
questões sociais e culturais próprias desta etapa de vida;
·         A aquisição/construção e distribuição de material didático próprio às especificidades do processo de ensinar e de
aprender no tempo humano da adolescência. Assim, caberá aos educadores o pensar/planejar e o fazer coletivo.
(BAHIA/SEC, 2013, p. 9)
 
Dessa forma a proposta do Tempo Formativo Juvenil leva em consideração as especificidades do mundo juvenil
reconhecendo suas trajetórias de vida como pedra basilar no processo educativo no sentido de uma educação para
humanização/emancipação.
 
Aprendizagem ao Longo da Vida - Tempo Formativo
 
            Outra proposta curricular intitulada Política de Educação de Jovens e Adultos- EJA-BA Aprendizagem ao
Longo da Vida, também vem como uma possibilidade em atendimento a jovens e adultos a partir de 18 anos. Foi
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implantada na Rede Estadual de ensino a partir de 2009 e atendendo aos princípios democráticos foi construída de
forma coletiva com a participação dos movimentos sociais, representantes das escolas, fóruns EJA, SESI, universidades
e secretarias.
Subsidiada nos conhecimentos de Paulo Freire sobre Educação de Jovens e Adultos,  renova o trabalho na EJA quando
reconhece as especificidades dos tempos humanos no processo educativo, propondo um novo currículo, novas práticas
pedagógicas e um novo olhar para os processos de avaliação quando possibilita acompanhamento de percurso de
aprendizagem, avaliação contínua, auto avaliação do estudante/professor, a substituição de notas por conceitos
avaliativos e planejamento coletivo. Em relação à Estrutura Curricular a proposta defende: “Buscamos reconstruir a EJA
a partir de posturas afirmativas e olhares menos escolarizados, pois a EJA não deve ser comparada a um suposto
modelo ideal de escolarização” (BAHIA/SEC, 2009. p. 17). A proposta curricular está organizada por Eixos Temáticos e
Temas Geradores privilegiando a discussão em torno do tema Trabalho como eixo central das discussões pedagógicas
da seguinte forma:
• 1º Tempo: Aprender a Ser, contendo 03 Eixos Temáticos, com 01 ano de duração cada um (Identidade e Cultura;
Cidadania e Trabalho; Saúde e Meio Ambiente).
• 2º Tempo: Aprender a Conviver, contendo 02 Eixos Temáticos, com 01 ano de duração cada um (Trabalho e
Sociedade; Meio Ambiente e Movimentos Sociais).
• 3º Tempo: Aprender a Fazer, contendo 02 Eixos Temáticos, com 01 ano de duração cada um (Globalização, Cultura e
Conhecimento; Economia Solidária e Empreendedorismo). (BAHIA/SEC, 2009. p. 20). 
 
Em atendimento também a essa juventude essa política e proposta curricular traz como desafio o Diálogo com a
diversidade, para atender as especificidades dos jovens e adultos indígenas, do Campo e de pessoas com
necessidades educativas especiais.  Outro desafio é posto como Garantia da continuidade nos estudos. Nele é
ressaltado orientações que propõe uma articulação das redes estaduais e municipais no sentido de garantir a
continuidade dos estudos na EJA.
Ao analisar as propostas curriculares compreendemos que elas favorecem práticas pedagógicas avaliativas, a
elaboração de projetos didáticos e organização de planejamentos que favorecem uma aproximação com o contexto
juvenil e consequentemente o atendimento a esses jovens na Educação de Jovens e Adultos, mas apesar das
propostas possibilitarem essa articulação, percebemos pela nossa trajetória que as escolas ainda mantém um trabalho
pedagógico pautado nos moldes do ensino diurno como por exemplo: a dificuldade de planejar  partir de temas
geradores e não por disciplina, a resistência em utilizar os conceitos nos processos avaliativos, pois os professores
demonstram ainda a necessidade de realizar um avaliação que quantifica ainda o desempenho dos alunos ao final de
uma unidade letiva. Essas questões se revelam cotidianamente no discurso e prática docente e impede que essa
proposta específica para a EJA sejam efetivamente, na sua essência implementada, o que revela uma necessidade de
garantir formação continuada específica para os professores que atuam nesse segmento de ensino, articulando todas
essas dificuldades relacionadas acima articuladas com a temática da juventude.
 
Considerações finais
           
Na contemporaneidade a entrada de estudantes cada vez mais jovens na Educação de Jovens e Adultos, se constitui
em um fenômeno que os teóricos vem denominando de “juvenilização da EJA”. Por diversos motivos, esses jovens
buscam a EJA para a conclusão  do seu processo de escolarização: ingressar no mundo do trabalho mais rapidamente 
e assim buscar seus proventos financeiros dentre outras causas parece ser a que leva mais esses jovens para o ensino
noturno.
É fato que esta contingência de jovens no noturno impõe novos contornos para a Educação de Jovens e Adultos,
permitindo que essa modalidade de ensino se adapte aos desafios advindos desta juvenilização. Para tal, a escola
precisa conhecer as especificidades, pluralidades e heterogeneidades desses jovens advindos dos seus contextos
históricos, culturais, sociais e econômicos. 
Neste reconhecimento do fenômeno da juvenilização da Educação de Jovens e Adultos, a Secretaria de Educação do
Estado da Bahia elaborou duas propostas curriculares que atendem as demandas do universo juvenil ao possibilitar um
currículo, metodologias, conteúdos e planejamentos articulados com o mundo juvenil. Entretanto, essas duas propostas
ainda não estão concretizadas nas suas essências devido à necessidade de maiores investimentos na formação
continuada do professor no que diz respeito ao conhecimento sobre a Educação de Jovens e Adultos, a juventude e a
estruturação e organização da proposta curricular.
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Notas
 

1. Sistema S é estrutura educacional mantida pela indústria a exemplo de SESI, SENAI, SENAC, SESC entre
outros.

2. Nessa perspectiva a Secretaria de Educação apresenta a proposta educacional para a educação básica, nível
fundamental como uma referência para a efetivação de uma  “política própria para o atendimento dos estudantes
adolescentes de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, garantindo a utilização de mecanismos específicos para
esse  tipo de alunado que considerem suas potencialidades, necessidades, expectativas em relação à vida, às
culturas juvenis e ao mundo do trabalho” (RESOLUÇÃO  CNE/CEB  Nº 3, DE 15 DE JUNHO DE 2010, Artigo 2º,
parágrafo único, inciso II).

3. Tempo Formativo III (Aprender a fazer) faz parte da Proposta Curricular da Política de EJA Aprendizagem ao
Longo da Vida da Rede Estadual da Bahia, implantada nas escolas a partir de 2009 pela Portaria Nº. 13.664/08
publicada em Diário Oficial em 19/11/2008  que “Orienta a Oferta da Educação Básica na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos na Rede Estadual de Ensino”.

4. Dados retirados da pasta individual dos alunos matriculados na EJA de uma escola da Rede Estadual de
Ensino/Bahia em 2014 e 2015.

5. Documento Juventude Levada (Em) Conta. Demografia. Brasília, 2013. Disponível em: 
http://www.sae.gov.br/site/wpcontent/uploads/JuventudeLevadaemConta.pdf.

6. Para maiores informações sobre Educação Popular indicamos a leitura do livro Que fazer: Teoria e Prática em
Educação Popular de Paulo Freire e Adriano Nogueira.
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