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RESUMO

O presente texto, oriundo de trabalho monográfico, refere-se a um estudo de caso sobre a Educação de
Jovens e Adultos no município de Moita Bonita/SE, especificamente na Escola Municipal Terezinha Santana
Santos. A partir de documentos oficiais, referenciais teóricos, observação e aplicação de questionários com
alunos e ex-alunos, busca-se conhecimento da legislação, caracterização do público assistido,
concepções/representações sobre a EJA e sua clientela. Essa modalidade da educação visa atender um público
que não teve o direito à educação durante a infância e adolescência por motivos diversos: interesses,
identidades, necessidades, habilidades e limitações.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Município de Moita Bonita, Concepções de alunos.

RESUMEN

Este texto se originó de un estudio monográfico y se refiere a un estudio de caso sobre la Educación de
Jóvenes y Adultos en el municipio de Moita Bonita / SE, específicamente en la Escuela Municipal Teresa Santos
Santana. Con la consulta de los documentos oficiales, los marcos teóricos, la observación y cuestionarios con
alumnos y antiguos alumnos, tratamos de conocer la ley, la caracterización del público asistido, concepciones
/ representaciones sobre la modalidad EJA y su clientela. Este tipo de educación tiene como objetivo atender a
un público que no tuvo derecho a la educación durante la infancia y la adolescencia, por varias razones:
intereses, identidades, necesidades, habilidades y limitaciones.

Palabras-clave: Educación de jóvenes y adultos; Municipio de Moita Bonita, Concepción de los estudiantes.

Introdução
A educação é um direito universal que pertence a cada indivíduo de todas as classes sociais. No começo da
década de 1990, o Brasil foi marcado pela Nova Constituição Federal de 1988, que ampliou o direito de acesso
ao Ensino Fundamental para todos, independentemente de idade, colocando a Educação de Jovens e Adultos
(EJA) no mesmo grau de importância das demais modalidades. Portanto, a EJA é uma modalidade de ensino
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tão importante quanto o ensino regular. Ela é assegurada pela Lei 9394/96 (LDBEN) que dá direito de estudo
àquelas pessoas que não conseguiram estudar no período da infância e adolescência.

Durante um tempo, a EJA era representada como educação de adultos, cujo objetivo era somente alfabetizar
essas pessoas. Porém, nos últimos anos, com as mudanças ocorridas no mercado de trabalho que vêm
exigindo mais conhecimentos, ou seja, escolaridade. Devido a essa necessidade, muitos estão retornando à
escola, depois de jovem e até mesmo adulto em busca de mais conhecimentos ou um certificado. Graça a
essa realidade, a educação de jovens e adultos tem se tornado uma necessidade tanto na comunidade como
no mercado de trabalho e, por isso, a clientela da EJA tem cada vez mais a presença de pessoas jovens.

Segundo Paiva (2006), a educação de adultos possibilita a recuperação do tempo daqueles que não
aprenderam a ler e escrever, passando então por um resgate de dívida social até chegar à concepção de uma
educação como direito de todos os cidadãos. Inclusive, daqueles que não tiveram a oportunidade de concluir
os estudos na idade propícia ou nunca frequentaram a escola. Por este motivo é considerada um dos meios
educacionais importantíssimo para sociedade, principalmente para essa clientela.

Especificamente no município de Moita Bonita em Sergipe e, em especial da escola Municipal Terezinha
Santana dos Santos a clientela é vista como diferente da demais da população escolarizada, tanto no seu
perfil como em relação à renda e profissão. Ou seja, diferenças cognitivas e sociais.

Como consta nas Diretrizes Curriculares Nacional da Educação Básica, (2003, p.11):

Os alunos que demandam a EJA são sujeitos sociais e culturais marginalizados nas
esferas socioeconômicas e educacionais, privados do acesso à cultura letrada e aos
bens culturais e sociais, comprometendo uma participação mais ativa no mundo do
trabalho, da política e da cultura, ou seja, esses sujeitos têm em comum a exclusão
do sistema regular de ensino e a condição de não crianças.

Essas pessoas podem voltar aos estudos e transformar suas histórias. Com relação a isso, Paulo Freire (1987)
afirma que a prática da liberdade só encontrará adequada expressão numa pedagogia em que o oprimido
tenha condições de reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua própria destinação
histórica.

Os alunos da EJA, na maioria das vezes, são tratados de forma diferenciada em relação aos estudantes das
outras modalidades de ensino. Vistos como o “fracasso escolar”, muitas vezes, não são respeitados pelo seu
tempo de vida e suas condições. O que acaba desvalorizando, de certa forma, o grande potencial que esses
alunos possuem. Compreender as características dos sujeitos da EJA é buscar entender seus conhecimentos
adquiridos durante seus trajetos de vida em sociedade. O respeito aos saberes dos educandos é importante
para uma prática responsável. Por que não estabelecer relações entre os saberes curriculares fundamentais
aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos?
(FREIRE, 1996).

Neste sentido, o presente texto originário de trabalho monográfico de final de curso, apresenta como
finalidade discutir a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município de Moita Bonita/SE, especificamente na
Escola municipal Terezinha Santana dos Santos procurando entender e interpretar mecanismos legais e
práticos que fundamentam esta modalidade de ensino, além de conhecer seus sujeitos com suas aspirações,
características, dificuldades, enfim, traçar um perfil dos sujeitos envolvidos, a partir de leituras de
documentos legais, bibliografia de autores que tratam da temática, a exemplo de Freire (1987), Di Pierro
(2005), Paiva (2006), Gadotti (2011), além de Pesquisa de campo com abordagem qualitativa e análises de
questionários.

A Educação de Jovens e Adultos em
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Sergipe: programas e ações
A EJA constituiu-se, nos últimos anos, como um campo estratégico que busca amenizar a exclusão e a
desigualdade social, por meio de oportunidade de estudo. Ela é vista como uma modalidade educativa que
transborda os limites do processo de escolarização formal e que deve acolher aprendizagens realizadas em
diversos âmbitos e ao longo de toda vida. A EJA vem atuando na inclusão de inúmeras pessoas jovens ou
adultos que não puderam iniciar ou completar os estudos na educação básica, e não para exclusão dessas
pessoas.

Como afirma Haddad (2007, p. 04), a EJA representa:

Uma conquista da sociedade brasileira. O seu reconhecimento como um direito
humano veio se dando de maneira gradativa ao longo do século passado, atingindo
sua plenitude na Constituição de 1988, quando o poder público reconhece a demanda
da sociedade brasileira em dar aos jovens e adultos que não tinham realizado sua
escolaridade o mesmo direito que os alunos dos cursos regulares que frequentam a
escola em idades próprias ou levemente defasada.

Para enfrentar o desafio de atender milhares de pessoas que não tiveram acesso à escolarização na idade
própria, tem-se feito um esforço na promoção da EJA. O atendimento à clientela de jovem e adulto vem sendo
realizado por instituições governamentais e não governamentais em programas diversificados: cursos e
programas de alfabetização em parceria, cursos supletivos presenciais e semipresenciais. O atendimento na
EJA se dá de forma diversificada e com ações governamentais, nas esferas Federal, Estadual e Municipal.
Nesta, o Governo Municipal deve criar seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos
educacionais da União e dos Estados para educação de jovens e adultos, oferecendo com prioridade o ensino
fundamental, inclusive às pessoas jovens e adultas que a ele não tiveram acesso ou não concluíram os
estudos; é ainda da sua competência a educação infantil e o ensino fundamental. Embora oferecendo a EJA,
essa modalidade de ensino ainda precisa de uma política com mais eficácia, que vise a qualidade do ensino e
a aprendizagem do aluno.

A EJA no estado de Sergipe já existia antes mesmo de ter um projeto regulamentado. Na década de 1980,
uma grande parte dos municípios sergipanos já havia salas destinadas a este público e o corpo docente era
escolhido aleatoriamente, verificando-se apenas se o professor teria experiência com alunos adultos.

Neste período merece destaque o MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização) que surgiu como um
prosseguimento das campanhas de alfabetização de adultos iniciadas com Lourenço Filho. Foi criado pela Lei
número 5.379, de 15 de dezembro de 1967, propondo a alfabetização funcional de jovens e adultos, visando
conduzir a pessoa à aquisição de técnicas de leitura, escrita e cálculo como meio de integrá-la a sua
comunidade, permitindo melhores condições de vida. O objetivo desse programa era relacionar a ascensão
escolar a uma condição melhor de vida, deixando à margem a análise das contradições sociais inerentes ao
sistema capitalista. Ou seja, bastava apenas aprender a ler, escrever e contar que logo estava apto a
melhorar de vida.

Segundo Belo (1993), o Mobral priorizou o modelo político-econômico do Regime militar, modelo este que não
tinha interesse em elevar o nível das classes populares, por isso o problema não era apenas educacional, mas
principalmente político. Na década de 70, o Mobral expandiu-se por quase todo o território brasileiro, tendo
como meta oferecer condições ao adulto para prosseguir os seus estudos por meio da educação integrada
(curso primário).

Com o compromisso de reduzir o analfabetismo no estado e devolver o direito educacional, o governo
estadual, por meio da Secretaria de Estado da Educação, aderiu aos programas federais de alfabetização, e
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desenvolveu programas voltados para educação de adultos. Dentre eles e mais recentemente destaca-se: O
Mais Educação, que é um programa desenvolvido pelo Governo Federal, integrando as ações do Plano de
Desenvolvimento da Educação- PDE. Este programa tem parceria com a Secretaria de Estado da Educação
que preconiza a ampliação da carga horária e a organização do espaço escolar. Um dos seus objetivos é
estimular a promoção da política pública de educação integral com metodologia diferenciada, cativante e
inovadora que compreende o aluno como ser humano em todas as suas dimensões. O Programa iniciou em
2008, atendendo a seis unidades de ensino da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA) e contemplou
aproximadamente 600 alunos. Esse programa ampliou-se e, em 2011 estava presente em 58 escolas,
atendendo a mais de 7.600 alunos em todo o estado.

O Programa Sergipe Alfabetizado, por sua vez, é considerado uma porta de acesso à cidadania e o despertar
do interesse pela elevação da escolaridade. Este programa começou atuando em todos os municípios
sergipanos com o objetivo de alfabetizar aproximadamente 120.000 pessoas jovens e adultas no período de
2007 a 2010. Em consonância com o Programa Brasil Alfabetizado/MEC, o Sergipe Alfabetizado utilizou
metodologia diversificada que atendesse a população pouco escolarizada de diferentes segmentos sociais e
que estivessem excluídos do seu direito.

Destaca-se também o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) criado em 1998, cujo objetivo é ampliar os níveis de
escolarização formal dos trabalhadores rurais assentados.

A Secretaria Estadual de Educação (SEED) dispõe da Educação de Jovens e Adultos para os níveis do Ensino
Fundamental e Médio. Em 2011, o EJAEF e EJAEM estavam presentes em 135 escolas da rede estadual e
gerou 40.218 matrículas de alunos, em todos os municípios sergipanos.

A política da EJA na rede estadual de ensino de Sergipe não visa somente a elevação da escolaridade, como
também opções de qualificação profissional inicial e técnica, possibilitando acesso a outros níveis de ensino.
A secretaria também desenvolve o PROEJA – Programa de Integração de Educação Profissional Educação
Básica, utilizando metodologias que favorecem a aprendizagem e a permanência do aluno na escola. Além
desses programas, o Governo do Estado de Sergipe, em parceria com o Governo Federal Brasileiro, após
assinatura do termo de adesão ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem Urbano foi lançado
em 2009, esse, que também é uma política da EJA articulada com a qualificação profissional, em 18
(dezoito) municípios sergipanos. Em 2012 foi ofertada a segunda edição o Projovem Urbano oferecendo mil
vagas distribuídas nos municípios de Indiaroba, Ilha das Flores, Monte Alegre, Porto da Folha e Poço Verde.

Por fim, os exames supletivos constituem outro programa importante para muitos jovens e adultos que
almejam concluir os estudos visando melhores oportunidades no mercado de trabalho. Todos os anos, a
Secretaria de Estado da Educação, por meio do serviço de educação de jovens e adultos (SEJA), realiza
exames supletivos para aqueles que não tiveram condições de estudar na idade apropriada. Em 2011, cerca
de 15.808 participantes foram beneficiados com certificados de ensino fundamental e médio. Os exames
supletivos do ensino fundamental e médio são realizados na capital e nos demais municípios do estado,
atendendo aqueles que comprovem necessidade de obter certificação por serem aprovados em concurso e
para admissão em emprego, e é realizado duas vezes ao ano e exige-.se que para participar do Ensino
fundamental o aluno tenha 15 anos e 18 anos para o Ensino Médio.

EJA no município de Moita Bonita:
caracterização e depoimentos
O Município de Moita Bonita, por meio das Secretarias de Educação (estadual e municipal) e pela rede federal
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de educação, vem desenvolvendo suas atividades voltadas a Educação de Jovens e Adultos, buscando assim
oportunizar e elevar a escolaridade daqueles que não conseguiram, dentro da faixa etária, cursar ou concluir o
Ensino Fundamental e Médio. O número de matrículas na Educação de Jovens e Adultos no referido município
desde sua implantação é regular de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP). A partir dos dados de matriculas no período entre 2001 a 2011, observa-se um aumento
de matrícula nos anos de 2002-2006, esta procura maior justifica-se por conta da EJA ser ofertada em todas
as escolas dos povoados e na sede do município. Conforme quadro a baixo:

Quadro 1 – Demonstrativo do nº de matrícula dos alunos na educação de jovens e adultos no
município de Moita Bonita/SE

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nº de alunos

Matriculados 324 352 491 402 549 524 311 310 250 246 342 237 300

Fonte:
Dados da
Secretaria
Municipal
de
Educação,
2013

Com a garantia de acesso à educação para todos, assegurada pela LDB/96, a educação nessa modalidade de
ensino se ampliou até o Ensino Médio. A Educação de Jovens e Adultos na cidade de Moita Bonita também é
direcionada às pessoas que não completaram os anos da educação básica e que não puderam concluir seus
estudos. No início da implantação da alfabetização de adultos, seu público era, em sua maioria, de pessoas
que buscavam apenas aprender a escrever o próprio nome e conhecer o alfabeto. Para elas, tais
conhecimentos já eram suficientes, como relata as ex-alunas:

Frequentei o Mobral depois de adulta para aprender pelo menos a escrever meu
nome, porque sinto vergonha de assinar com o dedo. Quando era criança, eu ia pra
escola apenas para brincar com minhas colegas, meu professor era “Zé Mestre”, não
gostava muito dele porque quando não prestava atenção nas aulas ele contava para
nossos pais (Aluna A).

Ainda quando criança, meus pais me retiraram da escola para trabalhar na roça,
éramos seis irmãs e nenhuma conseguiu aprender se quer apenas escrever o próprio
nome. Quando eu estava aprendendo a escrever meu nome, sai da escola porque
trabalhava o dia inteiro na roça e por conta do enfado que era muito mais uma vez
abandonei a escola (Ex-aluna B, 67anos).

Diante dos relatos, podemos notar que para esses adultos o simples conhecimento do saber escrever o
próprio nome era de grande importância. Atualmente, o perfil dos alunos de EJA no referido município mudou
em relação à idade e aos objetivos. São sujeitos novos que buscam uma escolarização mais elevada, visando
também oportunidades no mercado de trabalho, já que o mesmo a cada dia busca pessoas qualificadas e com
mais formação escolar. O programa de alfabetização de adultos além de atender a clientela de aluno da área
urbana, também estava presente em alguns povoados do município em dois seguimentos: de 1ª a 4ª série, já
de 5ª a 8ª série era oferecido somente na sede do município.

Percebemos que a maioria do novo público da EJA tem entre 14 a 21 anos de idade e está inserida no
segundo seguimento da EJA. Os que estão matriculados no primeiro seguimento, ou seja, de 1ª a 4ª série são
uma pequena parte de adultos com idade até 72 anos. Então, questiona-se: se é uma educação de jovens e
adultos, onde estão os adultos dessa modalidade no município de Moita Bonita?
Com relação aos alunos adultos, nota-se que atualmente as escolas da sede do município recebem cada vez
mais um público de jovens e adolescentes. De acordo com dados da pesquisa, os alunos adultos estão
concentrados nos povoados por conta da idade e do trabalho. Não têm muita disposição para irem estudar na
cidade, preferem frequentar a EJA no povoado onde residem, já que eles não buscam mais um campo de
trabalho qualificado por terem uma idade mais elevada. Para esses alunos adultos, o ensino oferecido já é o
suficiente, como percebemos no depoimento da aluna C:
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Eu frequento a EJA porque a escola é perto de minha casa, tenho vontade de
aprender, mas acho que “papagaio velho não aprende a falar”, mesmo assim como
gosto da professora, vou todas as noites à escola para me divertir com os outros, já
aprendi as letras do meu nome e isso está de bom tamanho, porque emprego não
consigo mais (64 anos).

A partir do relato, observa-se que os alunos adultos ou idosos, não têm muitas pretensões profissionais, para
eles, o momento que passam na EJA serve para elevar sua autoestima, como ponto de encontro com os
amigos, de convívio social, de amizades, de aprendizagem, ainda que seja o básico, mas que seja útil para
continuar por toda a vida. Para os jovens e adultos, quando seus conhecimentos que foram construídos na
sua trajetória de vida não são respeitados pelo sistema escolar, eles sentem-se incapazes de aprender e têm
medo de expor suas ideias.

Considerando a diversidade desse público, seus interesses, identidades, suas preocupações, necessidades,
expectativas em relação à escola, suas habilidades, enfim, suas vivências torna-se necessário a aplicação de
uma proposta pedagógica com metodologias diferentes que trabalhem os conhecimentos adquiridos ao longo
da sua existência, a fim de que esse público alvo seja atraído, motivado e a presença do público adulto venha
aparecer nas turmas de EJA.

Segundo Oliveira (1999), a Educação de Jovens e Adultos refere-se não apenas a uma questão etária, mas,
sobretudo, de especificidade cultural, ou seja, embora se defina um recorte cronológico, os jovens e adultos
aos quais se dirigem as ações educativas deste campo educacional não são quaisquer jovens e adultos, mas
sim uma determinada parcela da população.

Para garantir o direito à educação dos jovens e dos adultos, a Secretaria da Educação ampliou a oferta de
vagas nos sistemas públicos de ensino em alguns povoados com o objetivo de, melhorar a qualidade de vida,
assegurando o acesso à cultura erudita e ao conhecimento científico: condição básica para a conquista da
cidadania, bem como proporcionar uma educação geral de boa qualidade cumprindo os preceitos
constitucionais, direito de todo cidadão. A Educação de Jovens e Adultos em Moita Bonita, no ano de 2013,
contou aproximadamente com 300 alunos, sendo que 259 frequentam a EJA na sede do município. Nota-se
que a maioria desses alunos se desloca de vários povoados da cidade em ônibus escolar, por esse motivo
algumas escolas dos povoados não oferecem mais essa modalidade de ensino. Alguns abandonaram os
estudos por necessidade de trabalho e outros já concluíram e estão cursando o ensino médio em serie regular.

A Escola Municipal Terezinha Santana dos Santos como pioneira na Educação de Jovens e Adultos
em Moita Bonita

A Escola Municipal Terezinha Santana dos Santos fundada em 1950 denominava-se anteriormente de Escola
Rural Centro. Após a emancipação política do município foi oficializada com o ato de criação através da
resolução 122/78 CEE, criado em 29-12-78, recebendo o nome de Escola Municipal Centro. A sua
denominação para a Escola Municipal “Terezinha Santana Santos” ocorreu em 1997, em homenagem a uma
das primeiras professoras da instituição.

A escola possui aproximadamente 900 alunos matriculados nos três turnos de funcionamento no Ensino
Fundamental (1º ao 9º ano) e na EJA. Essa modalidade de ensino na Escola Municipal Terezinha Santana dos
Santos existe desde 1956. (SANTANA, 2004)

De acordo com Barreto (2012), no período de 1964 a 2000 não foram encontrados nenhum registro de
matrícula para oferta da Educação de Jovens e Adultos em Moita Bonita. Os registros são encontrados só a
partir de partir do ano 2001 com o PROAJA – Projeto de Alfabetização de Adultos implantado em parceria com
a Secretaria Estadual da Educação e do Desporto e Lazer, através do SEJA – Serviço de Educação de Jovens e
Adultos. A partir daí a Secretaria Municipal da Educação elaborou um projeto para implantar a EJA de 1ª e 2ª
fases na Escola Municipal Terezinha Santana dos Santos que até hoje vem atendendo a dezenas de alunos
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que procuram essa modalidade de ensino.

Em 2013, essa instituição de ensino contou com uma clientela de aproximadamente 135 alunos na EJA, assim
distribuídos: 35 alunos na 1ª fase e 100 alunos na 2ª fase. Um dos maiores problemas enfrentados pela
escola é o alto índice de abandono e reprovação. Na referida escola é oferecida merenda para os alunos do
noturno, vindos da zona urbana e rural. As turmas da EJA funcionam no período noturno, pois é o horário
mais disponível para pessoas que trabalham diariamente. Por ser uma escola com boa localização, muitos
alunos optam em estudar nela, apesar de ter na sede do município outra escola que oferece a mesma
modalidade de ensino.

A Educação de Jovens e Adultos apresenta uma identidade diferenciada, formada por jovens e adultos, por
isso é importante saber quem são os sujeitos da EJA?
A quem é destinado esse direito à educação?

Como diz Arroyo (2007, p.29), “desde que a EJA é EJA esses jovens e adultos são os mesmos: pobres,
desempregados, na economia informal, negros, nos limites da sobrevivência. São jovens e adultos populares.
Fazem parte dos mesmos coletivos sociais, raciais, étnicos, culturais”.

De modo geral, os alunos da EJA da EMTSS são ricos em experiências, pois chegam à escola com valores
constituídos. É um público variado com alunos e alunas com diferentes ritmos de aprendizagem, níveis de
conhecimentos, idades, vivências profissionais. Na realidade, os alunos dessa modalidade e da escola
estudada são sujeitos que pertencem à classe popular, principalmente os da zona rural, que apresenta
carências de emprego, e de infraestrutura básica (água e esgoto). Quase todos são de baixa renda, e o pouco
dinheiro que recebem não é suficiente para manter a família e tão pouco para desfrutar do que há de melhor
em termos de capital cultural. Por isso a escola passa a ser uma forma de acesso a estas atividades culturais
e de lazer.

Segundo Gadotti & Romão (2011), os jovens e adultos trabalhadores lutam para superar más condições de
vida (moradia, saúde, alimentação, transporte, desemprego etc.) que estão na raiz do problema do
analfabetismo. O desemprego, os baixos salários e as péssimas condições de vida comprometem o seu
processo de alfabetização. Nesse sentido, afirma que os jovens e adultos da EJA são pessoas de baixo poder
aquisitivo, assim como parte da população brasileira que habita as periferias urbanas ou as zonas rurais, e
que não tiveram acesso à educação escolar devido à necessidade de trabalho.

Os alunos da EJA da EMTSS apresentam uma faixa etária cada vez mais juvenil. Esse aspecto mostra que os
mesmos foram alunos da escola diurna e que por vários motivos tiveram seus estudos interrompidos e agora
retomam a vida estudantil.

Observemos o que relata um aluno da EJA da EMTSS.

A minha escolha em estudar partiu por conta da necessidade de trabalhar durante o
dia, e como não queria deixar de estudar me matriculei na EJA, mesmo sabendo que
tem diferença de ensino, aqui a gente estuda por etapa e isso facilita a conclusão do
estudo, se fosse para estudar nas séries regular, eu levaria muito tempo para
concluir o ensino fundamental e correndo risco de ser reprovado sem contar que é
tão cansativo estudar sete disciplinas durante o ano, aqui tem mais vantagens pra
estudar, os colegas têm a mesma idade que a minha e é bastante divertido. Desejo
concluir o ensino médio também na educação de jovens e adultos, porque assim que
concluir o estudo quero conseguir um emprego, não sonho em fazer faculdade,
prefiro fazer um curso profissionalizante que garante mais chance de trabalho (Aluno
D, 18 anos de idade).

Como prescrito o público juvenil tem buscado essa modalidade de ensino como um porto segura para alcançar
objetivos, inclusive de forma aligeirada e não impedindo outras atividades, a exemplo do trabalho.
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A escola analisada possui grupos de alunos com diversas características, isso quer dizer que a
heterogeneidade é um fator presente na sala de aula e esse resultado vem aumentando a responsabilidade
dos professores em mudar suas metodologias e concepções no processo de ensino-aprendizagem.

Como aludido em parágrafos anteriores, os alunos desta modalidade de ensino, se inserido os da EMTSS,
geralmente são alunos vindos do sistema regular com histórico de fracasso e com a autoestima baixa devido
ao insucesso escolar. Mesmo sendo jovens e adolescentes esses alunos já são protagonistas de histórias reais
e cheios de experiências vividas, ou seja, todos têm a própria história e desde cedo assumiram
responsabilidades profissionais, mesmo sendo um trabalho informal. O aumento do número de alunos
adolescentes e jovens aponta para um aspecto importante: “a socialização” tem sido o fator mais atrativo
para esses jovens. Na contemporaneidade, o homem precisa realizar seu potencial e, para isso, é necessário
aprender para viver.

A necessidade da aprendizagem ao longo da vida se amplia em virtude também da
elevação da expectativa de vida das populações e da velocidade das mudanças
culturais que aprofundam as distâncias entre as gerações, as quais a educação de
jovens e adultos pode ajudar a reduzir (DI PIERRO, 2005, p.119).

Ressalta-se que a heterogeneidade dos alunos é a marca maior de um curso de educação de jovens e adultos
e na escola enfatizada, não é diferente. Trata-se de um grupo culturalmente diversificado, com diferentes
idades, profissões e anseios, os estudantes adultos apresentam distintos e variados modos de organizar seus
pensamentos.

Grande parcela dos alunos são adolescentes, muitos não levam os estudos a sério, principalmente os alunos
que residem na zona urbana. Eles são desatentos e muitos levados, sentem-se perdidos, não conseguem
focar nos objetivos e na importância do estudo para a sua vida e no mercado de trabalho. Alguns não
demonstram interesse intenso pelo conhecimento escolar e, muitas vezes, perdem o sentido da busca pelo
saber. Que segundo Charlot (2001, p.26) “o sentido e o valor do que é aprendido está diretamente ligado ao
sentido e o valor que o sujeito atribui a ele mesmo enquanto aprende ou fracassa em sua tentativa de
aprender”.

Para alguns alunos, a aprendizagem fica em segundo plano. Isso foi notado na turma de 5ª série da EJA, pois
eles se organizam em grupos, sentam-se no fundo da sala, conversam uns com os outros sobre assuntos fora
do contexto da aula, apresentam comportamento inadequado para sala de aula e apresentam alto índice de
evasão. Entretanto, de forma geral, a maioria tem na escola um espaço que representa encontro entre pares,
um local de socialização das pessoas.

Como diz Barreto (2012), os alunos quando reprovados por vários anos no ensino regular, usam a EJA como
um ponto de escape, pois são obrigados a frequentar as aulas, já que estão em idade escolar, causando,
assim, desinteresse total pelos estudos.

Discutindo resultados e considerações

A ausência de EJA nas escolas dos povoados de Moita bonita se deu pela migração dos alunos que optaram
por estudar na zona urbana, pelo fato de ser mais atrativo estudar na EMTSS, já que esta concentra grande
parte de alunos dos povoados, concentrando o maior numero de alunos da EJA no município.

Além disso, é nos centros urbanos que se concentram as escolas, de maneira geral, que segundo ALVARES,
(2012, p. 85),

reúnem pessoas de diferentes origens, mulatos, brancos, negros, indígenas,
diversificadas combinações fisionômicas, mas cada um com sua beleza, não só nas
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aparências como nos costumes, compondo belos quadros da pluralidade cultural do
nosso país.

A partir de resultados da pesquisa maior, pode-se notar que as mulheres valorizam mais os estudos no ensino
regular, visto que o sexo feminino está menos presente nas turmas da EJA, e devido à necessidade dos
homens em trabalhar durante o dia obriga-o a se matricular nessa modalidade. Com isso nota-se a forte
presença dos homens nas salas da EJA.

Dentre o universo de alunos investigados (10) chegou-se as seguintes protestações: Mais de 50% dos alunos
da EJA na escola objeto de estudo e, de forma geral, no município estudado, trabalham no setor primário
(agricultura); sentem não terem prosseguido os estudos na idade apropriada; todos os pesquisados já
frequentaram o ensino regular; a maioria dos alunos é filho de pais com baixa escolaridade. Pode-se inferir
que os alunos da EJA não eram inseridos em um contexto letrado antes de sua entrada na escola. Isso não
quer dizer que os pais não incentivam os filhos a estudar, mas a falta do acompanhamento dos pais nas
atividades escolar dos filhos acaba prejudicando os estudos.

Em relação ao entendimento que os sujeitos do estudo têm da modalidade de ensino EJA, poderemos citar as
questões norteadoras: Quais os motivos de terem ingressado nesse programa?
Como os mesmos avaliam a EJA?
O que desejam dessa modalidade?
Em relação a essa última questão, três responderam que pretendem apenas aprender a ler e escrever, outros
três que almejam continuar estudando e cursar uma faculdade, 40% dos educandos afirmaram que seu
objetivo é concluir o Ensino Médio. Observamos que o curso coopera para melhorar a autoestima dos alunos,
porém muitos querem somente concluir o Ensino Médio e conseguir um emprego, razão esta apontada por
70% alunos como a principal razão que os levou a fazer o curso. A respeito da avaliação do programa EJA,
80% avaliaram como uma “educação boa”, e apenas dois (20%) julgaram como regular. A partir das
respostas percebemos que os alunos estão satisfeitos com a educação oferecida por essa modalidade, porém
mesmo com uma avaliação satisfatória, ainda é necessário alguns ajustes, como a falta de material, livros
didáticos, o que dificulta o melhor desenvolvimento das aulas. Mesmo assim, os alunos demonstram
expectativas de contribuição na vida pessoal e profissional, como alcançar um emprego melhor, mais chance
de prestar concurso e serem valorizados. Também ficou evidente a questão do trabalho, pois se trata de uma
preocupação constante para essa categoria de alunos pertencentes ao mundo do trabalho.

Em relação aos alunos que evadiram o programa EJA, dos dez entrevistados, a maioria do sexo masculino,
tem idade entre 14 a 25 anos. As mulheres representam apenas 30% do público dos alunos que abandonaram
a EJA. Oito desses jovens vivem na zona rural e dois moram na zona urbana. Do universo de entrevistados,
sete são solteiros e pertencem à classe médio-baixa. Sete disseram que sua renda familiar varia de 1 a 2
salários mínimos e três afirmaram chegar a apenas um salário mínimo. Oito desses alunos apontaram que
seus pais recebem Bolsa Família para complementar o salário e manter seus filhos na escola.

Na EMTSS, a Educação de Jovens a Adultos, como modalidade da educação básica, recebe um público jovem
e adulto excluído do sistema de ensino na idade própria. Lecionar nessa modalidade não é nada fácil. Mesmo
com tantos esforços para oferecer um ensino com qualidade, ainda é preciso que a escola proporcione
metodologias de ensino que sejam adequadas tanto para os jovens quanto para os adultos a fim de que eles
possam avaliar o estudo como algo prazeroso. Além disso, é interessante que o professor apresente aos seus
alunos situações que sejam favoráveis para que eles recuperem sua autoestima, sintam-se motivados e não
venham abandonar seus estudos.

No tocante ao perfil dos os alunos da EJA na referida escola, foi verificado que o sexo masculino representa o
grande público de aluno dessa modalidade; possuem faixa etária cada vez mais juvenil, com idade que varia
dos 14 aos 18 anos. Esse novo perfil de alunos é totalmente diferente do público que frequentava esse
programa nos anos anteriores que era constituído por adultos. Atualmente, são poucos os alunos adultos que
frequentam a EJA na referida escola. Em algumas escolas dos povoados é possível notar uma presença maior
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de alunos adultos. A presença desses alunos adolescentes e jovens requer da escola um ajustamento às
características dessa faixa etária, ou seja, que sua metodologia atenda as necessidades de aprendizagem
dessa clientela proporcionando condições de desenvolvimento pessoal (intelectual e social).

Podemos destacar como principais problemas que causam a evasão escolar dos alunos: o cansaço físico, a
dificuldade no aprendizado e a falta de interesse, esse último é o mais presente em todas as modalidades de
ensino, além das metodologias empregadas pelo corpo docente, muitas vezes, sem preparação adequada para
esta modalidade de ensino e público.

Nota-se que tanto a saída quanto o retorno do
aluno a escola, na maioria das vezes, têm
motivos pessoais. Tanto os alunos que estão
frequentando a EJA quanto os que evadiram são
jovens e adultos com idade de 14 a 25 anos, com
uma história de vida complexa. São pertencentes
a famílias de classe econômica médio-baixa,
sendo que a maioria reside na zona rural, e
possui empregos não qualificados. Para muitos a
educação é o único meio para obter uma vida
melhor. É importante ressaltar que de certa
forma, a falta de escolarização priva o sujeito ao
acesso de empregos e de melhores salários

Por fim concluímos que diante de tantos programas criados em benefício dos jovens e adultos que não
obtiveram a escolarização na idade certa, ainda faz-se necessário uma política pública específica que atenda
essa modalidade de ensino, propiciando uma educação de qualidade e, acima de tudo, possa entender que a
escolarização desses alunos é de grande importância, pois eles são trabalhadores que buscam no estudo uma
nova oportunidade para melhorar a sua condição de vida, com inclusão social.
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