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RESUMO

Nos tempos modernos os motivos que levam à evasão escolar da educação básica tem se tornado alvo de muitas discussões, visto que os alunos evadidos tempos depois, ao compreenderem a faixa etária entre
jovem e adulto, acabam por despertar o desejo de retomar os estudos, buscando assim os cursos oferecidos na modalidade Educação de Jovens e Adultos, conhecida como supletivo. No caso especifico deste
trabalho, objetivou-se analisar um curso supletivo ofertado por uma escola particular de Aracaju/SE, com a finalidade de desvelar dificuldades enfrentadas neste tipo de curso. A coleta de dados se deu através de
entrevista, observações, diário de campo e materiais produzidos durante as disciplinas e a análise baseou-se na técnica de análise de conteúdo de Bardin (1977). A partir dos resultados obtidos conclui-se que a
modalidade em voga apresenta-se como uma oportunidade que o seu público-alvo encontra de ressignificar o processo educativo pelo qual já passou outrora, demonstrando assim a sua importância.

Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos. Desafios e Dificuldades. Ressignificação do Processo Educativo.

ABSTRACT

In modern times the reasons that lead to dropout from basic education has become the subject of many discussions, as students escaped shortly afterwards to understand the aged and young adult, eventually
awaken the desire to return to school, seeking so the courses offered in the form of Youth and Adult Education, known as supplementary. In the specific case of this study aimed to analyze a supplementary course
offered by a particular school of Aracaju / SE, with the aim of finding difficulties in this type of course. Data collection was through interviews, observations, field diary and materials produced during the disciplines
and the analysis was based on technical analysis of Bardin (1977). From the results obtained it was concluded that the method in vogue presents itself as an opportunity that your target audience is to reframe the
educational process by which has passed once, thereby demonstrating its importance.

Keywords: Education for Youth and Adults. Challenges and Difficulties. Reinterpretation of the educational process.

INTRODUÇÃO

Nos tempos modernos algumas questões vêm refletindo sobre a grande evasão escolar da educação básica entre a faixa etária que compreende os jovens e os adultos. Dentre essas questões, consoante as
informações provenientes de diálogos entre os alunos, observam-se a sequencial reprovação dos discentes no ensino regular; a entrada cada vez mais precoce no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal; a
busca por cursos profissionalizantes capazes de garantir aos jovens acesso a um emprego e a gravidez na adolescência são os principais motivos que culminam na evasão supracitada.

Com o passar do tempo, essas pessoas que abandonaram a escola na idade própria acabam por despertar o desejo de retomar os estudos, buscando assim os cursos oferecidos na modalidade Educação de Jovens e
Adultos (EJA), conhecida como supletivo, oferecidos tanto pela rede pública quanto pela particular. No caso específico deste trabalho, tratar-se-à do curso em voga oferecido por uma escola particular de Aracaju. A
instituição pesquisada situa-se na zona sul da referida cidade, atende a uma clientela oriunda da classe média, conforme informações obtidas na própria instituição e além da modalidade supletiva, a escola oferece
ainda todas as séries da educação básica. Assim, objetivou-se analisar o referido curso com a finalidade de desvelar dificuldades enfrentadas neste tipo de curso.

REVISÃO DA LITERATURA

A educação de jovens e adultos é assegurada pela legislação da educação brasileira em sua seção V do capítulo II que compreende a regulamentação dessa modalidade de oferta educacional, conforme pode ser
verificado na transcrição da Lei Brasileira de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), onde

Pág.1/5



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.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas,
consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.

§ 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

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

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames (LDBEN, 1996, p. 18).

A partir do que expõe a própria legislação, pode-se observar que a LDBEN não prevê nenhum artigo específico que assegure e regulamente a implantação e oferta de cursos destinados a jovens e adultos nas
instituições particulares, permitindo, dessa forma, que essas instituições promovam o ensino supletivo do modo que melhor corresponda aos objetivos propostos pelo projeto pedagógico das escolas.

Corroborando com os objetivos da escola em questão, percebe-se uma demanda de esforço em propiciar condições de conclusão da educação básica àqueles que não a fizeram na idade própria, proporcionando aos
alunos uma ressignificação de um processo educativo que outrora não tenha sido tão satisfatório.

De acordo com Martins; Werle (2012), a insatisfação oriunda de consequências da reprovação origina a distorção idade/série e o fracasso escolar. Brandão (1983), Patto (1991) e Ribeiro (1991), apud Martins; Werle
(2012), observam que ao se permitir a formação de um círculo vicioso onde o aluno reprova diversas vezes na mesma série e com isso aumenta sua idade, assim a evasão do sistema escolar surge como uma
prática quase rotineira entre os alunos.

Essas consequências, muitas vezes, fazem com que os alunos busquem o ensino supletivo como uma alternativa de superação da insatisfação que desenvolveram com o ensino regular. Esse foi um dos motivos
expostos para justificar a procura pela EJA por alguns discentes que participaram dessa pesquisa.

Outro motivo determinante para a busca da EJA por jovens é a gravidez na adolescência, acontecimento presente na vida da maioria das alunas que buscaram o supletivo da instituição pesquisada. Conforme Cicco
(2005), a gravidez precoce é considerada um problema de saúde pública não em todo o mundo. De acordo com Sowers Phills apud Magalhães et, al., 2006, quando ocorre uma gravidez precoce, a adolescente não
se vê apenas diante do desafio de ser mãe, ela também se depara com as consequências agravantes do meio social, pois ao engravidar, fatores como a vergonha e preconceito refletem diretamente em seu
cotidiano e as adolescentes acabam por deixar de frequentar a escola.

Esse fato acarreta também outro agravante que contribui para que os jovens busquem o ensino supletivo, visto que uma gravidez na adolescência pode exigir a necessidade precoce de ingresso no mercado de
trabalho. Mas esse ingresso também pode ser decorrente de outros fatores, visto que, segundo Rocha (2011), o trabalho precoce é apontado pelo Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil como um
fenômeno social complexo subordinado a múltiplos condicionantes de natureza social, econômica e cultural e entre os condicionantes da evasão escolar por conta do ingresso no mercado de trabalho estão a situação
de pobreza, as debilidades do sistema educacional e a cultura dominante nas classes populares que veem o trabalho precoce como algo positivo.

Desse modo, os jovens e adultos que evadiram da escola regular na idade própria acabam buscando meios de concluírem seus estudos tardiamente. Assim, corroborando com essas informações e justificando que,
no panorama contemporâneo, abriram-se espaços para a expansão de escolas promotoras do ensino supletivo, Nascimento (2001) afirma que,

Atualmente surgem escolas de ensino supletivo e diversos projetos ou serviços na área da Educação de Jovens e Adultos, não somente pela necessidade de alfabetização, mas acredita-se
também, pela incapacidade cada vez maior da escola ‘regular’ manter seus alunos e pelos diversos fatores de ordem social, política, econômica e individual (NASCIMENTO, 2001, p. 88).

Considerando as afirmações explanadas até agora e a pesquisa de campo realizada observa-se que, em Sergipe, o número de instituições particulares que oferecem Educação de Jovens e Adultos tem tido uma
procura cada vez maior, principalmente por jovens que vão em busca da conclusão dos seus estudos por intermédio da modalidade supletiva do ensino. Por esse motivo é que se faz relevante o presente trabalho,
pois ansiou-se demonstrar o funcionamento de uma escola privada promotora desse tipo de ensino e a importância que representa na trajetória escolar daqueles que fazem uso dos serviços que por ela são
prestados.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

De modo a analisar um curso da modalidade supletivo com a finalidade de desvelar dificuldades enfrentadas neste tipo de curso, o trabalho possuiu abordagem qualitativa, a qual “defende a ideia de que, na
produção de conhecimentos sobre os fenômenos humanos e sociais, interessa muito mais compreender e interpretar seus conteúdos que descrevê-los” (TOZONI-REIS, 2009, p. 10).
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A coleta de dados se deu por entrevista com a professora responsável pelas disciplinas Ciências e Biologia, observação das aulas com registro em diário de campo e através dos materiais produzidos pelos alunos nas
disciplinas supracitadas, ministradas durante três e dois meses, respectivamente, num curso de correção da defasagem idade/série, conhecido como supletivo, ofertado por uma escola particular de Aracaju.

A análise da entrevista foi feita a partir da análise de conteúdo de Bardin (1977). Também foram analisados os materiais produzidos nas disciplinas e o diário de campo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

• Estrutura do Curso:

O colégio particular estudado oferecia o curso na modalidade supletiva para anos dos ensinos fundamental e médio e era estruturado da seguinte forma:

Nível Fundamental – a cada três meses eram ofertadas duas matérias, que se alternavam durante a semana, por exemplo: Disciplina A às segundas e quartas e disciplina B às terças e quintas. As aulas eram no
período noturno e não ocorriam aulas nos dias de sexta-feira. Caso o discente fosse aprovado em todas as matérias, a conclusão do curso se dava em doze meses.

Quanto à reprovação tem-se que o discente que reprovado em alguma disciplina, continuaria cursando as outras disciplinas enquanto aguardava a reabertura de turma para a disciplina perdida. Tal situação ocorria,
pois não havia varias turmas supletivas. Na verdade, as matrículas dos discentes realizavam-se no início de cada semestre. Assim, àqueles alunos que ingressavam no segundo semestre, entrariam na turma iniciada
no primeiro semestre, com a diferença de que só concluiria o curso no meio do ano seguinte, quando cursassem todas as disciplinas. Por esse motivo, a instituição de ensino optou por possuir uma grade sequencial
dessas disciplinas, não as repetindo seguidamente no ano.

Nível Médio – segue a mesma estrutura do nível fundamental, com a diferença na duração das disciplinas cursadas, e consequentemente do curso. A cada dois meses eram ofertadas duas matérias, que se
alternavam durante a semana.

Nota-se que àqueles alunos que fizeram os dois níveis na modalidade supletiva oferecida por essa escola, concluíram o curso em menos de dois anos. De acordo com Duarte (2013, p. 4),

A aceleração da aprendizagem nada mais é do que uma estratégia pedagógica que parte da idéia de que o nível de maturidade dos alunos permite uma abordagem mais rápida dos
conteúdos para ajudar-lhes a recuperar o tempo perdido.

Para tentar garantir a maturidade dos alunos nos níveis de ensino fundamental e médio, com a finalidade de assegurar a aprendizagem mais rápida dos conteúdos, a escola estabeleceu uma idade mínima como
critério para admissão desses alunos. O requisito para matrícula no nível fundamental era ser maior de 15 anos e para ingressar no nível médio, maior de 18 anos. A idade mínima adotada pela escola condiz com o
disposto na LDBEN (art. 38, §1°, 1996).

• Material:

O colégio produzia um material de apoio, o qual continha os assuntos a serem abordados em cada disciplina. Esse material era confeccionado por módulo, ou seja, continha os assuntos das duas disciplinas ofertadas
juntas, a cada três ou dois meses (dependendo do nível de ensino como já foi explicado acima). Tal material era adquirido após o pagamento de uma taxa extra.

Quanto a sua confecção, cabia ao professor de cada disciplina. No momento da contratação, a coordenação da escola informava sobre a necessidade de elaboração de uma apostila a ser distribuída entre os
discentes. Todavia, a escolha dos conteúdos, da inclusão de exercícios, de imagens ilustrativas, tudo era a critério do professor.

Tal liberdade é rara em colégios particulares nos dias de hoje, pois conforme Hypolito (1991), nos últimos anos houve redução da autonomia do professor sobre seu trabalho. Assim, a valorização da autonomia do
professor, tem se tornado um diferencial para a escola, em especial na rede privada, pois contribui para a escolha e permanência do professor na escola.

Esse fator é determinante para um bom desenvolvimento do trabalho, garantindo a continuidade do processo de ensino/aprendizagem sem rupturas e sobressaltos. Segundo Broilo (2011), a rotatividade de
docentes, ou seja o fluxo de entrada e saída de professores nas escolas, é algo recorrente na Educação de Jovens e Adultos.

De acordo com a autora, o docente atuante na EJA não possui formação adequada para essa modalidade de ensino, possui carga horária excessiva na maioria das vezes, turmas numerosas, grupos de educandos
com perfil heterogêneo quanto ao comportamento, aprendizagem e faixa etária são as principais causas da alta rotatividade de docentes na EJA.

Ponto questionável sobre a elaboração da apostila é o fato de que o professor via-se obrigado a suprimir alguns assuntos pela falta de tempo hábil. Essa seleção de conteúdos acontecia antes do docente conhecer a
turma, portanto, sem o profissional levar em consideração as especificações de cada componente desse grupo heterogêneo, citado por Broilo (2011). Na prática, ao iniciar as aulas o professor passava a reestruturar
seu planejamento, de modo a seguir o material outrora preparado, mas buscando acrescentar novos elementos que representasse melhor a realidade de cada da turma.

Em especial no caso das disciplinas de Ciências e Biologia, em ambos os níveis (a maioria dos alunos observados cursaram os dois níveis de ensino na modalidade supletiva na escola), o perfil dos discentes quanto a
idade era, em média, de 19 anos de idade para os homens e 24 anos para as mulheres. Tal situação ocorria em decorrência da gravidez precoce, pois as mesmas pararam de estudar no ensino regular por terem
engravidado cedo, casado e somente depois retornado aos estudos.
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No entanto, ainda que tenham optado por um curso de aceleração, movidos pelo desejo de continuar os estudos, muitos (em especial os mais jovens) mantinham uma postura irresponsável, sem entregar os
trabalhos, faltando as aulas, conversando durante as mesmas, entre outros padrões de indisciplina.

Para Brunel (2002, p. 1),

O rejuvenescimento da população que freqüenta o ensino supletivo é um fato que vem, progressivamente, ocupando a atenção de educadores e pesquisadores na área da educação. O
número de jovens e adolescentes, nesta modalidade e nos mais diversos espaços da Educação de Jovens e adultos, cresce a cada ano, modificando o cotidiano escolar e as relações que se
estabelecem entre os sujeitos que ocupam estes espaços.

Segundo ela, estes jovens são recém-egressos do ensino regular, alguns já haviam apresentado problemas de indisciplina no ambiente escolar e repetência mínima de dois anos. Por esse motivo, exige-se do
professor uma postura mais flexível e pautada na motivação desse aluno, que por vezes não acredita mais em si mesmo.

Quanto aos recursos disponíveis, a pesquisa revela certa limitação. Faltavam equipamentos como Datashow e retroprojetor, obrigando o professor a preparar aulas, em sua maioria, expositivas e com a utilização da
apostila para visualização de imagens. Aulas de campo e laboratoriais para o ensino prático de Ciências e Biologia não aconteciam, devido ao fato de que a escola não tinha laboratório e a grande parte dos alunos já
se encontravam no mercado de trabalho, impossibilitando a realização de aulas de campo fora do horário das aulas (como citado anteriormente, as aulas do supletivo ocorriam no período da noite).

• Flexibilização:

Devido ao fato da maior parte dos alunos da modalidade supletiva ser constituída de trabalhadores faz-se necessário a flexibilização na organização curricular. A adaptação dos conteúdos, os horários, as avaliações
e a motivação para permanência desses alunos devem ser considerados pelos professores.

Contudo, boa parte dos profissionais que trabalha na EJA não possui formação específica, pois são licenciados em disciplinas isoladas, não tendo, em sua maioria, especialização ou formação continuada voltada para
essa modalidade de ensino. Tal situação gera um quadro de dificuldades na efetivação do ensino de jovens e adultos, pois o docente utiliza a prática educacional do ensino regular.

Para Bedoya e Teixeira (2008, p. 74)

Um dos principais problemas identificados – e que precisa ser atacado de frente pelas autoridades responsáveis – é a falta de preparo dos profissionais que acabam por utilizar a mesma
pedagogia educacional para alunos de nível fundamental e médio e para alunos da EJA. O ensino na Educação de Jovens e Adultos requer uma preparação diferenciada que está sendo, na
maioria das vezes, ignorada pelas instituições formadoras de professores.

Com relação às avaliações, a prova acontecia, mas não possuíam todo o valor da unidade. Trabalhos eram realizados em sala e em forma de pesquisa para casa. De modo geral, os educandos pediam trabalhos, pois
assim, sentiam-se mais seguros. Tanto pelo fato de garantirem um percentual da nota, como também pela correção que se dava em sala sanando dúvidas referentes aos conteúdos abordados, ajudando na fixação
dos mesmos.

Deve-se lembrar de que como todo o processo, a avaliação também não deve provocar no educando um sentimento de exclusão. De acordo com a Proposta Curricular para Educação de Jovens e Adultos da
Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros/MG (2012, p. 19),

A avaliação é um instrumento de grande relevância no processo de ensino-aprendizagem, em qualquer modalidade de ensino. Especificamente, na EJA, adquire um significado ainda maior,
pois favorece a conscientização das conquistas, das dificuldades e das possibilidades dos alunos em relação a tudo que é desenvolvido dentro e fora da sala de aula. Serve ainda como meio
de orientação do planejamento e replanejamento da prática docente, porquanto revela em que nível os objetivos estabelecidos foram alcançados.

No entanto, reitera que:

O público atendido pela EJA constitui-se de pessoas que apresentam diferentes níveis de conhecimentos, possuem as mais diversas realidades de vida, retornam à escola por diferentes
motivos e têm anseios diferenciados. Assim, torna-se útil que os docentes comecem o ensino pela avaliação diagnóstica, para a definição de uma proposta de trabalho clara e séria, que
realmente possa mudar a vida de seus alunos, a qual levantará um perfil referente aos conhecimentos e às habilidades que os educandos possuem e quais são de fato suas maiores
dificuldades.

Quanto ao horário, o colégio optou por uma carga horária mínima de 16h/aulas ao mês em resposta a disponibilidade dos discentes. Estes trabalham o dia todo e esforçam-se sobremaneira para concluir seus
estudos, outrora abandonados. Como meio de diminuir a evasão também na modalidade supletiva, a instituição de ensino estudada preferiu por iniciar as aulas às 19h e terminá-las às 21h.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
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Neste trabalho não houve de maneira alguma a pretensão de levantar questionamentos acerca da validação da certificação do ensino supletivo, o intuito aqui é demonstrar ao leitor a importância da promoção de
acesso e conclusão da educação básica a um público que outrora esteve insatisfeito e desmotivado com a educação regular e talvez deposita suas esperanças e buscas de melhorias na conclusão por intermédio da
Educação de Jovens e Adultos.

A partir do que aqui fora explanado, é possível observar que a Educação de Jovens e Adultos ou ensino supletivo é uma modalidade educacional válida para atender a um público que por motivos diversos, também
apresentados neste trabalho, não puderam concluir a educação básica na idade própria.

É possível compreender também que a modalidade supletiva não se trata de um processo educativo aligeirado ou de um método mais fácil de conclusão da educação básica que o método convencional, pois para os
seus alunos a sua importância não está na obtenção de um diploma, mas sim no (re)despertar do interesse pela educação, no significado do processo de aprendizagem e principalmente na ressignificação do sujeito
perante à concepção da importância da escolarização em sua trajetória de vida.

É claro que a experiência na EJA suscita algumas questões a serem pensadas como, por exemplo, se esta modalidade de ensino visa a qualidade de ensino ou apenas a quantidade de alunos formados e se esse
ensino atende às expectativas dos alunos. São questões que não podem ser respondidas com base em uma vivência, mas de certo, é possível afirmar o quão importante ela é para o público ao qual destina-se a
atender, pois é notória a significação que representa para os alunos que dela fazem parte.
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