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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa localiza os diferentes aspectos na trajetória pioneira das políticas públicas 

municipais, em Diadema (SP), para a educação de jovens e adultos (EJA), especificamente no 

programa para alfabetização. Atualiza as características do programa e aborda o - Relatório 

Final da Pesquisa Qualitativa Etnográfica Perfil do Aluno do Serviço de Educação de Jovens 

e Adultos -, conduzida entre 1993 e 1995, importante avaliação do serviço. Propõe uma 

atualização baseada em resultados apresentados naquela pesquisa, utilizando-os para 

confrontar o desenvolvimento das políticas de educação de jovens e adultos no município e 

nas mais recentes políticas na Região do ABCDMRR (Santo André, São Bernardo do Campo, 

São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), no estado de São 

Paulo e no Brasil, para esse segmento populacional. Também procura reatualizar as 

mensurações e avaliações qualitativas angariadas naquela pesquisa para compor esta 

dissertação de mestrado. 

 

 

 

Palavras-chaves: Alfabetização de Jovens e Adultos Diadema – Educação de Adultos – 
Grande ABC – Políticas para Alfabetização de Adultos – História da Educação de Adultos 
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ABSTRACT 

 

This research attempts to locate the different aspects of pioneer history of municipal public 

policies, in Diadema (SP), for the education of youth and adults (EJA), specifically in the 

program for literacy. It updates the program characteristics and focus on the final report of 

ethnographic qualitative research profile of the youth education and adult service student, 

conducted between 1993 and 1995, an important service evaluation assessment. It proposes an 

update based on results presented in that research, using them to confront the development of 

youth and adult education policies in the city with the latest policies in ABCDMRR (Santo 

André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires and Rio 

Grande da Serra) Region, in São Paulo State and Brazil, for this population segment. It 

searches revitalized measurements and qualitative assessments also gathered by that research 

to write this thesis. 

  

 

 

Keywords: Youth and Adult Literacy Diadema —Adult Education — Grande ABC Region – 
Policies in Adult Literacy — Adult Education History 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O acesso à educação escolar é um direito constitucional, reafirmado nos artigos 

205 e 208 da Constituição Federal de 1988, que consta no Estatuto de Criança e do 

Adolescente (ECA) — a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 —, além de direito garantido 

pelo artigo XXVI da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Mesmo com todas 

essas leis, a maioria da população brasileira adulta não tem  07 (sete) anos de escolaridade. 

Ao longo das últimas décadas, as políticas públicas de educação escolar no Brasil 

conferiram prioridade à universalização do acesso de crianças e adolescentes ao ensino 

fundamental (ARROYO, 2005). Entretanto, o quadro educacional brasileiro ainda é 

insatisfatório, e um de seus grandes desafios continua sendo a oferta de educação básica às 

pessoas jovens e adultas que a esta não tiveram acesso ou que não a conseguiram concluir a 

tempo e com sucesso. 

Em relação a isso, e remetendo-se especialmente ao Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), Arroyo 

(2005) faz, em um de seus artigos, a seguinte consideração:  

 

Nas últimas décadas, a responsabilidade do Estado avançou nas áreas em que a 
educação foi reconhecida como direito. Essa restrição do direito à educação apenas a 
crianças e adolescentes de 7 a 14 anos deixou de fora o direito da infância, dos 
jovens e adultos, da formação profissional dos trabalhadores, da educação dos 
portadores de necessidades especiais. O Fundef como responsabilidade do Estado é 
um marco nessa estreiteza de reconhecimento do direito à educação e do dever do 
Estado (ARROYO, 2005, p. 36). 

 

Pensando na relação entre ações locais e nacionais relativas à educação, é 

importante considerar, para a análise do financiamento da educação nesse contexto: a atual 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; a 
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implantação do Fundef, regulamentado pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996; e a do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e Valorização do Magistério 

(Fundeb), pela Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Essas medidas, definidas em âmbito 

nacional, interferiram e interferem de forma central na política municipal de educação e, ainda 

substantivamente, na relação entre políticas educacionais locais, regionais e nacional. 

Os problemas das políticas educacionais nacionais nos diferentes níveis e sistemas 

de educação refletem-se, consequentemente, na evasão escolar. Com isso, surge um quadro 

desalentador para os profissionais da educação e para a maioria da população que necessita se 

alfabetizar e utilizar serviços públicos para isso. 

É necessário que tais experiências sejam radicalmente diferentes entre si, porque, 

objetivamente, alfabetizar jovens e adultos em realidades pontuadas pela diversidade cultural 

e econômica requer alta qualidade e flexibilidade, até para superar os limites de certa 

marginalidade à qual a alfabetização de jovens e adultos historicamente tem sido submetida 

(DI PIERRO; GALVÃO, 2007). 

É preciso reconhecer, como nos diz Ferreiro (2001): que as pessoas que não 

dominam o código escrito formam um conjunto socialmente identificado que reinventa a vida 

para enfrentar problemas, formular objetivos e encontrar soluções. Essas pessoas elaboram 

conceitos, utilizam-se de uma lógica que dá sustentabilidade às suas vidas, e suas crenças e 

valores que compõem suas culturas.  

 

É adequado considerar que o meio cultural forma crianças e adultos para compor 
esse conjunto de conhecimentos dos quais lançarão mão como alfabetizandos em 
diferentes etapas e em diferentes faixas etárias. Reside aí a elaboração simbólica 
componente do processo de aprendizagem (FERREIRO, 1999, p. 37). 
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Importante observar que Emilia Ferreiro desenvolveu suas pesquisas em torno da 

alfabetização de crianças, mas dedica também parte de seus estudos para os processos de 

ensino-aprendizagem na alfabetização de jovens e adultos (FERREIRO, 1983). 

A alfabetização de jovens e adultos (Eja) é uma modalidade de educação que 

deveria ser construída a partir da constatação de que os sujeitos socioculturais, envolvidos nos 

processos e programas educacionais, trazem consigo um repertório de vivências e saberes que 

precisam ser tomados como norteadores de suas propostas. Quando isso não acontece, os 

programas para educação de jovens e adultos correm o risco de não atender de forma eficiente 

as expectativas dos alunos. Como afirma Freire (2005, p. 141), “[...] os humanos são seres da 

práxis. São seres do quefazer, diferentes por isso mesmo, dos animais, seres do puro fazer”.  

A Eja é também um campo político de formação e investigação. Deveria estar 

comprometida com a educação das camadas populares e com a superação das diferentes 

formas de exclusão e discriminação existentes em nossa sociedade, as quais se fazem 

presentes tanto nos processos educativos escolares quanto nos não escolares (SOARES, 2005. 

p. 283). 

Cabe fazer, pelo menos, um breve panorama histórico e uma análise 

socioeconômica acerca da origem desses problemas. Para focalizar a escola e os alunos e as 

alunas, não poderemos nos contentar com constatações às vezes reducionistas e até 

preconceituosas; cumpre alargar e aprofundar a compreensão dos fenômenos no âmbito das 

políticas públicas educacionais. Por isso, a pesquisa é imprescindível para nos lançarmos na 

construção de alternativas que permitam alcançar a escola e a educação que desejamos. 

Nesse sentido, as indagações acerca da elevação de escolaridade devem permear 

cotidianamente nossas reflexões e ações. O escopo da ação educativa escolar refere-se, por 

sua vez e tão somente, aos saberes acumulados, pois não há cidadania, profissionalização ou 

desenvolvimento pessoal sem conhecimento (AQUINO, 1998, p. 148). Certamente, é urgente 
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repensar essa educação. A elevação de escolaridade reveste-se de grande importância, porque 

significa a apropriação de saberes por trabalhadores e trabalhadoras, indispensáveis à sua 

qualificação profissional e ao exercício da cidadania. 

Minha experiência durante 20 anos como professora de jovens e adultos, 

compondo o quadro do Serviço de Educação de Jovens e Adultos (Seja), atualmente 

denominado Eja I, me permitiu testemunhar o ineditismo da proposta educacional 

exclusivamente elaborada para a alfabetização de jovens e adultos no município de Diadema, 

onde também fui professora alfabetizadora no extinto Mobral e na Fundação Wilson Pinheiro 

de São Paulo, bem como constatar as dificuldades e os inúmeros desafios, muitos dos quais 

apontados nos resultados do relatório avaliativo do Seja apresentados na pesquisa realizada 

pela equipe de professores pesquisadores da qual participei, em 1993/1994/1995. 

Infelizmente, muitos dos problemas constatados persistem; outros se modificaram, mas ainda 

há necessidade de reparos e reorientações para a Eja como um todo.  

Propositalmente foquei a Eja I, no momento inicial da alfabetização de nossos 

alunos e alunas, ressaltando a diversidade de saberes adquiridos em suas trajetórias como 

alunos evadidos de escolas regulares ainda crianças, como estudantes de escolas rurais, em 

cursos noturnos, como aprendizes no mundo do trabalho, como pais, mães e/ou arrimo de 

família, enfim como cidadãos e cidadãs. Optar por esse olhar quase que exclusivo para esse 

seguimento da Eja, neste caso, a Eja I deve-se ao fato de que não se tem dado a ela a 

importância e os investimentos adequados e necessários para redundar numa possível 

erradicação do analfabetismo no Brasil.  

Na cidade há Eja II, programa que funciona desde 1995, também fomentado pelo 

governo municipal, a ela deve-se direcionar os holofotes porque é igualmente importante e 

requer investimentos contínuos. Há, nela complexidades e problemáticas passiveis de 

avaliações, diagnósticos e pesquisas, mas dediquei esta pesquisa a Eja I não só pelo seu 
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caráter inicial para os alfabetizandos(as), como também pela necessidade de compreendê-la 

em suas vicissitudes, realizações e desafios, para mantê-la e ampliá-la até chegar ao bom 

termo da erradicação do analfabetismo, tão necessária para eles e para toda a sociedade 

brasileira. 

Nessas condições, para apontar desafios e avanços, é necessário recuperar a 

história da Eja I em Diadema, realizando uma analise diacrônica objeto da pesquisa 

qualitativa que ora apresento. 

 

Esta pesquisa 

O Capítulo 1 consiste em apresentar os condicionantes políticos, econômicos e 

sociais das ações educacionais destinadas a jovens e adultos, principalmente a alfabetização, 

visando capturar as relações entre o Estado e a sociedade por meio da análise dos documentos 

oficiais, dos planejamentos e da legislação. Como exemplo, aponta-se a educação nas 

constituições brasileiras, com destaque, na Constituição de 1988, para as disputas entre os 

diferentes agrupamentos políticos para defini-la e considerando os aspectos qualitativos e 

quantitativos das políticas públicas. 

Neste capítulo, também temos a oportunidade de confrontar os discursos 

políticos-pedagógicos e as práticas, para conhecer as razões do sucesso ou insucesso de 

programas e cursos de alfabetização para jovens e adultos implementados no município de 

Diadema. Também procura-se identificar o público prioritário para atendimento no programa 

de elevação de escolaridade. 

No Capítulo 2, recupera-se o processo histórico das políticas públicas para 

educação de jovens e adultos e seus programas de alfabetização em Diadema, em consonância 

com a premissa da democratização das oportunidades de acesso a políticas de educação, bem 

como diversas políticas de inclusão social oferecidas na cidade. Para isso, utiliza-se um 
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importante documento de avaliação deste serviço, o Relatório final da pesquisa etnográfica 

“Perfil do aluno do Seja — Perfil do Seja" (DIADEMA, 1994). 

Ao recuperar esse histórico, pretende-se, ao mesmo tempo, visualizar as 

peculiaridades do Serviço de Educação de Jovens e Adultos (atual Eja) nessa cidade. 

Contando com essas circunstâncias, os objetivos deste estudo incluem desvelar, ao longo da 

exposição das políticas públicas, a identidade desse serviço na conjuntura municipal e 

brasileira, bem como identificar e analisar as demandas correlatas intraescolares, como a 

evasão escolar, a estruturação curricular, as metodologias, os recursos didáticos, as relações 

professor-aluno e os processos de ensino-aprendizagem nos cursos de alfabetização de jovens 

e adultos em Diadema. É necessário compreender as contradições no ambiente escolar, bem 

como da escola com a sociedade, e, com isso, propor alternativas que possibilitem o acesso e 

a permanência de nossos alunos e nossas alunas nos cursos oferecidos por esta rede pública. 

No Capítulo 3, aponta-se as características atuais da Eja I, as observações dos 

alunos em relação à educação de jovens e adultos, concentrando especialmente na 

alfabetização, em Diadema.  

Apoiada nos dados revelados pela pesquisa anterior, de 1995, como indicadores a 

serem considerados para o estabelecimento das categorias de análise que compõem este texto 

de dissertação de mestrado, complementados por observações realizadas a partir da vivência 

do cotidiano escolar durante os anos de 2013 e 2014, desenvolve-se esse texto. 

Do mesmo modo, as entrevistas realizadas trazem aspectos que caracterizam os 

alunos, suas relações com o conhecimento e com a escola.  

Quanto aos gestores(as) e professores(as) emergem de seus discursos, registrados 

nas entrevistas, concepções de educação, da dinâmica escolar, do desenvolvimento das 

políticas para educação de jovens e adultos, a visão que tem dos alunos, enfim suas análises, 

valorações ora negativas, ora positivas e seus conceitos sobre a prática educativa. 
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CAPITULO 1: A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

 

 

A tarefa de historiar a educação de jovens e adultos1 e a alfabetização para 

adultos, não é simples e nem fácil já que se trata de um campo educacional complexo e 

repleto de diversos empreendimentos cotidianos formais e informais para isso. No texto que 

se segue a tentativa é de apontar alguns aspectos, ações e programas governamentais ou não 

para ilustrar de algum modo essa história da modalidade de educação de jovens e adultos, 

mais precisamente para alfabetização de jovens e adultos, foco dessa dissertação.2 

 

1.1 A importância de Paulo Freire para o desenvolvimento da alfabetização de jovens e 

adultos no Brasil 

 

A educação, a alfabetização de jovens e adultos, sempre foi adaptação de métodos 

e currículos da educação infantil. 

Há notícias de que no interior do Brasil, em Angicos (RN), no ano de 1962, 

instauraram-se ações para alfabetização nessa faixa etária, considerando suas características. 

Consta que 300 trabalhadores rurais foram alfabetizados em 45 dias. 

 

                                                 
1 Lê-se na resolução 04/2010 a definição de Educação de Jovens e Adultos no Art. 28. A Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) destina-se aos que se situam na faixa etária superior à considerada própria, no nível de conclusão 
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. § 1º Cabe aos sistemas educativos viabilizar a oferta de cursos 
gratuitos aos jovens e aos adultos, proporcionando-lhes oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos, exames, ações 
integradas e complementares entre si, estruturados em um projeto pedagógico próprio. Brasília. Ministério da 
Educação. Capítulo II, Seção I. CNE/CEB 04/2010. 
2 Ampliando o olhar para o Brasil e para os meios acadêmicos, chegam-nos notícias do Núcleo de Educação de 
Jovens e Adultos (Neja) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, criado em 1997, em que 
alunos e professores vêm desenvolvendo pesquisa nesta área. Nesta pesquisa, uma publicação deste Núcleo 
serviu como bibliografia de consulta. Também há o Núcleo de Educação de Jovens e Adultos, Pesquisa e 
Formação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e o Gepeja da Faculdade de 
Educação da Unicamp. Estes são três exemplos, entre muitos existentes no Brasil. 
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No ano seguinte Paulo Freire foi convidado pelo Presidente João Goulart e pelo 
ministro da educação Paulo de Tarso C. Santos, para repensar a alfabetização de 
adultos em âmbito nacional. [...] O golpe militar, no entanto, interrompeu os 
trabalhos bem no início e reprimiu toda a mobilização já conquistada (GADOTTI, 
1989, p. 32). 

 

Então, Paulo Freire tornou-se um ícone no desenvolvimento da história da 

alfabetização de jovens e adultos no Brasil. Sua história como educador começa na década de 

1940, em Pernambuco, estado em que nasceu. Fundou o Serviço de Extensão Cultural da 

Universidade do Recife e foi seu primeiro diretor. Essa vivência fez com que iniciasse os 

estudos para elaborar um método de alfabetização para adultos. No ano de 1958, apresentou e 

publicou na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos um artigo a respeito desse tema. 

Elaborando uma sofisticada e complexa teoria educacional, anuncia que há um 

método elaborado por ele, Paulo Freire, para alfabetização. Nele se lê o mundo através de 

cada palavra. Isso acontece num círculo de cultura; modelo reelaborado para além de uma 

escola formal e opressora (BRANDÃO, 1983, p. 69-71). 

Esse método não é rigoroso no sentido de ser fechado em si mesmo ou de ter 

regras rígidas nem passos fixos a serem obedecidos. Nele se considera como um movimento 

dinâmico, dialético, o resultado do diálogo entre alunos e professores, que é o subsídio 

principal para o desenvolvimento do processo educativo. Em Educação como prática da 

liberdade, publicado em 1967, o método é detalhado e caracterizado como uma filosofia da 

educação, uma teoria da educação sempre em processo de construção coletiva. 

Outro diferencial importante é que não se utiliza apostilas com conteúdos 

preestabelecidos. As palavras a serem estudas são escolhidas de acordo com a realidade dos 

alunos: é feita uma conversa para caracterizar o universo cultural dos alunos, para dai se 

depreender as palavras-chave do processo da alfabetização (GADOTTI, 1989, p. 41). 

Infelizmente, essa história foi interrompida pelo golpe militar de 1964. Como 

Paulo Freire, muitos professores foram perseguidos e exilados. Os círculos de cultura, que 
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pesquisavam e se apoiavam nos aspectos mais significativos da cultura popular local foram 

desmantelados e transformados pelo poder oficial da época em redutos para propagação da 

ideologia do governo ditatorial que se instalou com o golpe militar. 

Em março de 1980, após anos de trabalho como professor no Chile e em diversos 

países da África e na Europa, Freire retorna ao Brasil, beneficiado pela Lei da Anistia. Como 

sempre esteve ligado a movimentos populares, retoma seu trabalho para realizar seu sonho, e 

o nosso, de erradicar o analfabetismo no Brasil. Foi professor universitário, palestrante e 

divulgador dos direitos à educação. Esteve à frente da Secretaria de Educação no governo da 

prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, por dois anos (1989-1990); criou o Movimento de 

Alfabetização (Mova). Seu intuito era levar adiante essa militância pela educação e pela 

alfabetização de jovens e adultos. Mais do que um ícone para a educação brasileira, Paulo 

Freire é uma referência de garra e perseverança nesta modalidade educacional. 

 

1.2 A educação na Constituição de 1988 

 

Para compreender o processo e as conquistas para a educação constantes na 

Constituição do Brasil promulgada em 1988, é recorrente buscar panoramicamente as 

referências à educação nas Constituições anteriores, do Brasil Império ao Brasil Republicano. 

Nessas Constituições, a referência à educação advém do grau de importância que 

esta vai ganhando ao longo da história. Sabe-se que, no Brasil colonial, depois da chegada dos 

europeus a este território, não havia uma educação generalizada para toda a população. 

Quando havia alguma ação educativa, era sempre destinada a catequizar os índios, depois os 

africanos escravizados. Pouco se importavam com educação no sentido de se obter 

conhecimento científico e para o letramento, não se observa nos registros históricos ações 
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educativas para as crianças filhas de índios ou negros e nem para mulheres (DI PIERO; 

HADDAD, 2000, p. 108-109). 

Importante registrar que, nas primeiras Constituições de 1824 e 1891, são poucas 

as referências à educação, que crescem significativamente nas Cartas posteriores de 1934, 

1937, 1946, 1967 e 1988. Pode-se dizer que reconhecem a importância social da educação, 

mas não asseguram a aplicação do direito à educação. 

 

O censo de 1920, realizado 30 anos após o estabelecimento da República no país, 
indicou que 72% da população acima de cinco anos permanecia analfabeta. Até esse 
período, a preocupação com a educação de jovens e adultos praticamente não se 
distinguia como fonte de um pensamento pedagógico ou de políticas educacionais 
específicas. Isso só viria a ocorrer em meados da década de 1940. Havia uma 
preocupação geral com a educação das camadas populares, normalmente 
interpretada como instrução elementar das crianças. No entanto, já a partir da década 
de 1920, o movimento de educadores e da população em prol da ampliação do 
número de escolas e da melhoria de sua qualidade começou a estabelecer condições 
favoráveis à implementação de políticas públicas para a educação de jovens e 
adultos. Os renovadores da educação passaram a exigir que o Estado se 
responsabilizasse definitivamente pela oferta desses serviços. Além do mais, os 
precários índices de escolarização que nosso país mantinha, quando comparados aos 
de outros países da América Latina ou do resto no mundo, começavam a fazer da 
educação escolar uma preocupação permanente da população e das autoridades 
brasileiras. Essa inflexão no pensamento político-pedagógico ao final da Primeira 
República está associada aos processos de mudança sociais inerentes ao início da 
industrialização e à aceleração da urbanização no Brasil. Nossas elites, que já 
haviam se adiantado no estabelecimento constitucional do direito à educação para 
todos, sem propiciar as condições necessárias para sua realização, viam agora esse 
direito unido a um dever que cada brasileiro deveria assumir perante a sociedade (DI 
PIERO; HADDAD, 2000, p. 110). 

 

A Constituição de 1946 retoma os princípios de 1891 e 1934. A competência 

legislativa da União deve circunscrever-se às diretrizes e bases da educação nacional.  

A educação volta a ser definida como direito de todos. Reafirma-se a ideia de 

educação pública, a despeito de franqueada à livre iniciativa. São definidos princípios 

norteadores do ensino: entre outros, ensino primário obrigatório e gratuito, liberdade de 

cátedra e concurso para seu provimento, não só nos estabelecimentos superiores oficiais, 

como também nos livres, merecendo destaque a inovação da previsão de criação de institutos 
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de pesquisa. A vinculação de recursos para a manutenção e o desenvolvimento do ensino é 

restabelecida. Em 1967, a Constituição mantém a estrutura organizacional da educação 

nacional, preservando os sistemas de ensino dos Estados. Todavia, percebem-se retrocessos 

no enfoque de matérias relevantes, tais como: fortalecimento do ensino particular, inclusive 

mediante previsão de meios de substituição do ensino oficial gratuito por bolsas de estudo; 

necessidade de bom desempenho para garantia da gratuidade do ensino médio e superior aos 

que comprovarem insuficiência de recursos; limitação da liberdade acadêmica; diminuição do 

percentual de receitas vinculadas para a manutenção e desenvolvimento do ensino. 

A Constituição de 1969 não alterou o modelo educacional da Constituição de 

1967, porém limitou a vinculação de receitas para manutenção e desenvolvimento do ensino 

apenas para os municípios. Como se vê o tratamento constitucional dispensado à educação 

reflete ideologias e valores. 

Nesse contexto, mais do que em virtude de constituir um direito ou por ter valor 

em si mesma, a natureza pública da educação afirma-se em função dos interesses do Estado e 

do modelo econômico, como também por constituir eficiente mecanismo de ação política 

(FERNANDES, 1989, p. 127). 

A perspectiva política e a natureza pública da educação são realçadas na 

Constituição Federal de 1988, não só pela expressa definição de seus objetivos, como também 

pela própria estruturação de todo o sistema educacional. 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 6º, enuncia o direito à educação como 

um direito social; nos artigos 22°, inciso XXIV e o 24º inciso IX, especifica a competência 

legislativa; dedica toda uma parte do título da Ordem Social para responsabilizar o Estado e a 

família, tratar do acesso e da qualidade, organizar o sistema educacional, vincular o 

financiamento e distribuir encargos e competências para os entes da Federação. 
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Além de estabelecer regras, há um caráter dado à educação, no sentido de ser mais 

democrática. Exemplo disso é a criação dos conselhos de educação para atuar como 

reguladores das ações específicas na aplicação destas na área educacional. 

 

1.2.1 O direito à educação como um direito fundamental 

 

Captar toda a dimensão do direito à educação depende de situá-lo previamente no 

contexto dos direitos sociais, econômicos e culturais, no âmbito dos direitos fundamentais. 

O sentido do direito à educação na ordem constitucional de 1988 está intimamente 

ligado ao reconhecimento da dignidade da pessoa humana como fundamento da República 

Federativa do Brasil, bem como com seus objetivos, especificamente para a construção de 

uma sociedade livre, ética, justa e solidária, para o desenvolvimento nacional, a erradicação 

da pobreza e da marginalidade, a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção 

do bem comum. O constituinte Deputado Florestan Fernandes, em sua defesa na Assembleia 

Nacional Constituinte para a Constituição do Brasil de 1988, propunha ao plenário a nova 

redação ao “caput” do artigo 381, suprimindo os incisos I e II, como se vê subscrito: “Artigo 

381 — As verbas públicas serão destinadas com exclusividade às escolas públicas.” A seguir, 

parte de seu discurso para defender sua posição para a votação. 

 

[...] Ao Estado democrático cabe, como disseram os Pioneiros da Escola Nova, 
como defendem todos os educadores modernos, ao Estado democrático cabe a 
democratização do ensino. Colocar o ensino ao alcance do estudante pobre e, se 
necessário, ajudar esse estudante pobre a manter-se na escola pública e gratuita. 
Portanto, escola pública, gratuita, de alta qualidade é um requisito fundamental para 
a existência da democracia. Não se pode compreender esta Constituição, em 1988, 
voltando a um debate do início deste século, voltando a posições de 1930, voltando 
ao substitutivo de Carlos Lacerda e, principalmente, combatendo uma filosofia 
democrática da Educação. Por isso, peço a todos que votem comigo, com o PT, com 
os Partidos democráticos desta Casa: verbas públicas para a escola pública! 
(Palmas) (FERNANDES, 1989, p. 21). 
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Comprovadamente houve em todo o processo de redemocratização do Brasil um 

movimento de forças sociais antagônicas que se revelariam na nova Constituição. Os partidos 

de esquerda — PDT, PSB, PCdoB e PMDB — formavam um bloco representante de forças 

sociais. O PMDB era composto por movimentos de esquerda, partidos ainda clandestinos, 

organizações sindicais e populares, portanto com forte representação de parcela da população. 

O Partido dos Trabalhadores (PT), de modo mais vanguardista, posicionava-se na defesa dos 

direitos humanos, para construir uma cidadania diferenciada para os tempos de 

redemocratização da sociedade brasileira.3 Essas forças sociais eram e ainda são compostas 

por agrupamentos, movimentos sociais, partidos políticos, sindicatos, representações 

religiosas e diversas organizações não governamentais que se fizeram representar nas 

comissões constituintes e nas orientações aos deputados constituintes, bem como nas votações 

para configurar os artigos em discussão. Portanto, a Carta de 1988 é resultado do poder de 

decisão desses agrupamentos em cada voto de cada deputado.4 

Um bom exemplo é a premissa defendida que a educação pública seja laica, desde 

a sua criação, no Brasil, durante toda a elaboração da Constituição de 1988 ela foi reafirmada, 

assim a cada momento histórico a gratuidade e a laicização na educação pública tem que ser 

defendida, pois configura-se sempre como matéria polêmica e campo de disputa de poder dos 

diferentes grupos representando uma luta de classes sociais que compõe a sociedade 

brasileira. Sem dúvida alguma, das normas que tratam da educação na Constituição Federal de 

1988, algumas ainda apresentam patente necessidade de realização. 

Um forte exemplo é a previsão do ensino fundamental obrigatório e gratuito, 

afirmada no inciso I do artigo 208, em que, no parágrafo primeiro, se garante a imediata 

aplicabilidade e eficácia dessa norma. 

                                                 
3 FLORESTAN, F. A Constituição Inacabada: Vias históricas e significado político. 1989. p 116-117. 
4 DI PIERO, M. C.; HADDAD, S. Escolarização de jovens e de adultos. Revista Brasileira de Educação. Rio de 
Janeiro, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPed), n, 14. 2000 
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Mas, em grande parte, as normas que tratam da educação apresentam-se sob a 

forma de princípios. E isso se justifica, pois se por um lado a Constituição, ao enunciar 

direitos sociais, impõe obrigações de fazer para o Estado, por outro essa imposição de 

obrigações de fazer não é detalhada ao ponto de instituir normativas, detalhando 

objetivamente condutas e suas consequências, principalmente no que cabe aos Poderes 

Executivos federal, estadual e municipal, quando é próprio de sua competência. 

O direito à educação apresenta concentração muito maior do que inicialmente se 

imagina ao nos confrontar com o disposto no artigo 6º. Ou seja, as normas dos artigos 205 a 

214 conferem ao direito à educação um espaço normativo mais preciso e delimitado. 

Se, por um lado, o direito social à educação previsto no artigo 6º não se confunde 

ou não se limita às imposições constitucionais dos artigos 205 a 214, por outro não há como 

negar a conexão explicita entre estes dispositivos constitucionais, que, em última análise, são 

capazes de determinar o mínimo de atuação estatal necessária para que se pratique o direito à 

educação. De certa maneira, a Constituição delimita o núcleo essencial do direito à educação. 

 

1.3 A alfabetização de jovens e adultos em Diadema, em São Paulo e no Brasil 

 

Primeiramente, é necessário caracterizar a cidade de Diadema para adentrar as 

ações realizadas ao longo do tempo para a alfabetização de jovens e adultos na cidade, deste 

modo se subsidia o sentido do histórico que se segue nas páginas posteriores a essa 

caracterização. 

 

1.3.1 Caracterizando a cidade de Diadema 
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Os primeiros registros que apontam o surgimento da cidade datam do século 

XVIII. No caminho entre o litoral e a cidade de São Paulo, aqui habitavam poucos padres 

jesuítas, para catequizar indígenas tupinambás habitantes dessas terras. Por estarem 

estabelecidos nessa rota de viajantes, tropeiros e pequenos comerciantes, ofereciam abrigo 

para o descanso e para assim seguirem viagem até a região de Santo Amaro, hoje um 

populoso bairro da capital paulista. 

 

Até a década de 40, a região de Diadema era constituída por quatro povoados 
pertencentes a São Bernardo: Piraporinha, Eldorado, Taboão e Vila Conceição. 
Dispersos, eles eram ligados apenas por caminhos precários. Cada um tinha sua vida 
própria. Piraporinha próximo a São Bernardo; o Taboão, também ligado pela 
proximidade a São Bernardo e a São Paulo pela Avenida Água Funda. O Eldorado, 
que guardava características muito próprias, graças à Represa Billings, vinculava-se 
mais a São Paulo, à região de Santo Amaro. E finalmente a Vila Conceição formada 
pelas chácaras pertencentes ao loteamento da Empresa Urbanista Vila Conceição. 
Apesar da proximidade geográfica com a Capital, até os anos 50 a cidade pouco 
sentiu os efeitos das transformações produzidas pela industrialização em São Paulo. 
Até então, Diadema não tinha nenhuma importância econômica regional. Foi nas 
cidades localizadas ao longo da ferrovia Santos - Jundiaí, principal via de circulação 
de mercadorias na época, que ocorreu a expansão industrial paulista até a década de 
40, especialmente em São Caetano, Santo André e Mauá. Após a década de 50, o 
sistema de escoamento da produção, feito até então pelos eixos ferroviários, entra 
em declínio e o governo passa a optar pelos circuitos rodoviários. A Via Anchieta, 
inaugurada em 1947, representa uma nova fase da industrialização paulista e da 
implantação do capitalismo no Brasil. Em São Bernardo, ao longo dessa estrada, 
instalaram-se grandes indústrias multinacionais; e em Diadema, principalmente 
pequenas e médias empresas nacionais que produziam, na sua maioria, objetos 
complementares para as multinacionais. Em 1948, com a Lei nº 233, criou-se o 
Distrito de Diadema. As transformações ocorridas a partir dos anos 50 na região do 
ABCD paulista - abertura de estradas, industrialização, migrações, novos 
loteamentos, crescimento das cidades - despertaram o interesse das lideranças 
políticas da região de Diadema. Havia o entendimento de que a mudança de distrito 
para município favoreceria o desenvolvimento do lugar. Aprovado o processo de 
emancipação pela Assembleia Legislativa, ocorreu o plebiscito no dia 24/12/1958. 
As pessoas residentes há mais de dois anos no local votariam a favor ou contra a 
emancipação. Participaram cerca de 300 eleitores e a emancipação venceu por 
pequena margem, apenas 36 votos. Em 1959 realizaram-se as primeiras eleições 
para os poderes Executivo e Legislativo do município de Diadema. E no dia 
10/01/1960, com a posse do primeiro prefeito, vice-prefeito e vereadores, instalou-se 
oficialmente o novo município (Centro de Memória de Diadema, Secretaria de 
Comunicação de Diadema).5  

 

Diadema é uma das cidades que compõem o chamado ABCDMRR (o conjunto 

dos municípios formado por Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, 
                                                 
5 Disponível em http://www.diadema.sp.gov.br/. 
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Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra). Sua população é composta, em sua 

maioria, nos últimos anos, pelos nascidos na cidade, por migrantes nordestinos, mineiros e 

por paulistas do interior do estado e da Região Metropolitana de São Paulo. É a segunda 

maior densidade demográfica do País, perdendo apenas para São João do Meriti, na Baixada 

Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, ocupa o primeiro lugar em densidade demográfica 

no Estado de São Paulo6. A contagem dos residentes por município, realizada pelo Censo 

2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela que em 2010 havia 

397.738 habitantes nesta cidade. 

 

O Produto interno bruto - PIB de Diadema é o 41º maior do Brasil, o 14° maior do 
estado e o quarto da Região do Grande ABC, destacando-se na área de prestação de 
serviços. Nos dados do IBGE de 2005 o município possuía R$ 9 311 879 mil no seu 
Produto Interno Bruto. Desse total, 1 457 303 mil são de impostos sobre produtos 
líquidos de subsídios. O PIB per capita é de R$ 23 618,26. Dos 5.565 municípios 
brasileiros, [...] De acordo com o IBGE, a cidade possuía, no ano de 2008, 9.068 
unidades locais, 8.844 empresas e estabelecimentos comerciais atuantes e 222.373 
trabalhadores, O salário médio mensal de todo o município era de quatro salários 
mínimos (Associação comercial de Diadema, 2013).7 

 

A cidade tem, hoje, 30,5 quilômetros quadrados, É margeada pela represa 

Billings, no trecho sul; do lado leste, faz divisa com São Bernardo do Campo e de norte ao 

sul, pelo lado oeste, faz divisa com São Paulo. Toda a cidade é asfaltada e conta com 

iluminação pública; a malha viária inclui mais de 1.100 ruas. É recortada de norte a sul pela 

rodovia dos Imigrantes, importante ligação entre a capital e a Região Metropolitana de São 

Paulo, utilizada principalmente para escoar a produção industrial até o porto de Santos. 

É um município industrializado, com fábricas de pequeno e médio porte, 

metalúrgicas de autopeças, indústrias químicas, de plásticos e cosméticos, que constituíram 

até 10 anos atrás, sua maior fonte de recursos, dentre as atividades econômicas. 

 
                                                 
6 Dados apurados no Censo do IBGE 2010. 
7 Disponível em http://www.acediadema.com.br/. 
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O setor primário é o menos relevante da economia de Diadema. De todo o PIB do 
município, apenas R$ 334 mil são o valor adicionado bruto da agropecuária. Por não 
conter muita participação no setor primário, segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em 2009, o município não possuía nenhum rebanho de 
bovinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos e aves. O setor secundário é o menos 
relevante para a economia do município. R$ 3.688.173 mil do PIB municipal são do 
valor adicionado bruto da indústria (setor secundário). Já o setor terciário é o mais 
relevante para a economia municipal. A prestação de serviços rende R$ 4.166.068 
mil ao PIB municipal. O setor terciário atualmente é a maior fonte geradora do PIB 
diademense (Associação comercial de Diadema, 2013).8 

 

Compõe o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e tem assento e participação 

ativa em todos os seus grupos de trabalho.9 O Consórcio foi criado em 1990, pelo prefeito de 

Santo André, Celso Daniel. Seu objetivo é promover ações administrativas em conjunto, entre 

as sete cidades da região, para seu desenvolvimento econômico e social. 

Com apenas 55 anos, a cidade de Diadema oferece políticas públicas nas diversas 

áreas sociais. Na área do lazer e da cultura, tem dez bibliotecas públicas, dez centros culturais 

e uma Casa da Música que oferecem variadas atividades artísticas; um Centro de Memória; 

um corpo artístico musical; e uma Companhia de Dança. Há também um Museu de Arte 

Popular e um Cinema público com 250 lugares, com programação regular e gratuita aos fins 

de semana. Na área da saúde, conta com 12 unidades básicas de saúde; um hospital geral 

público municipal; um hospital geral público estadual; um pronto-socorro municipal na região 

central da cidade; um minipronto-socorro municipal no bairro Eldorado; o Centro para 

Atendimentos Psicológicos e Psiquiátricos (Capsi); o Centro Fernando Ramos, para 

tratamentos e recuperação de dependentes químicos; uma UPA (unidade de pronto 

atendimento) que funciona durante 24 h; a Casa Bethe Lobo, que atende mulheres vítimas de 

violência doméstica; um Centro de Referência da Juventude (CRJ); o programa educacional 

Adolescente Aprendiz para formação geral de jovens entre 14 e 15 anos; o grupo Mulheres 

                                                 
8 Disponível em http://www.acediadema.com.br/. 
9 Os grupos de trabalho que compõem o Consórcio são: Desenvolvimento Econômico; Turismo; Trabalho; 
Renda e Economia Solidária; Procon Regional; Planejamento Urbano; Meio Ambiente; Resíduos Sólidos; Saúde; 
Educação; Esporte; Cultura; Gênero; Assistência Social; Direitos Humanos; Pessoa com Deficiência; Igualdade 
Racial; Criança Prioridade I; Segurança Pública. 
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em Movimento; Salas de ginástica; Escolinhas de futebol infantil; e quatro Ginásios 

Poliesportivos. Na área educacional, e sob a responsabilidade do município, 48 escolas, que 

abrigam a suplência I e II da Eja, o ensino fundamental, a creche e a educação infantil, e a 

Escola Olga Benário Prestes, para portadores de necessidades especiais auditivas entre outras. 

Há mais 66 escolas estaduais pela cidade, das quais 12 foram municipalizadas nos últimos 

cinco anos. Portanto, a rede municipal conta atualmente com 60 escolas. Em Diadema, o 

Movimento de Alfabetização (Mova) foi criado em 1995, com apoio da Secretária de 

Educação Municipal para atender os munícipes adultos que estão em processo de 

alfabetização. 

 

1.3.2 A localização geográfica de Diadema 

 

Os Mapas 1, 2 e 3, a seguir, localizam a cidade e as cidades vizinhas, a cidade de 

Diadema na Região Metropolitana de São Paulo e sua posição geográfica na região do 

ABCDMRR e sua proximidade com o Porto de Santos. 

 

Mapa 1. Diadema e as cidades vizinhas: São Bernardo do Campo e São Paulo. 

 
Fonte: guiamais.com.br. 
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Mapa 2. Diadema na Região Metropolitana de São Paulo. 

 
Fonte: guiamais.com.br. 
 

 

Mapa 3. Diadema na região metropolitana e a proximidade com o Porto de Santos. 

 
Fonte: guiamais.com.br. 
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1.3.3 A EJA em Diadema 

 

É importante recorrer à história recente de políticas para a alfabetização de jovens 

e adultos para compreender problemas e avanços em tais políticas. Neste sentido, destaco a 

seguir alguns momentos.  

As primeiras notícias sobre o funcionamento de salas de aula para a alfabetização 

de jovens e adultos em Diadema datam de 1965. As salas de aula foram instaladas pelo 

governo do estado de São Paulo, acompanhadas pela Delegacia de Ensino (hoje denominada 

Diretoria Regional de Ensino). Diadema era uma cidade recém-criada, tinha apenas cinco 

anos, sua população era pequena e dispersa pelo território do município. Essas salas 

funcionaram de 1965 a 1973. Entre 1973 e 1986, primeiro o MOBRAL e na sequência a 

Fundação Educar mantinham as turmas de alfabetização de jovens e adultos no município. 

Com a criação do Mobral pela Lei nº 5.379, de 15 de dezembro de 196710, medida 

política federal para alfabetização de jovens e adultos que dura até 1985, a ditadura faz valer 

nesta modalidade educacional sua concepção ideológica de educação e de funcionamento da 

sociedade brasileira. O analfabetismo reconhecidamente pelos governos militares, como uma 

“mancha na imagem” do desenvolvimento do país, causava um mal estar denotando um atraso 

nas políticas de base que necessitariam ser superadas. 

                                                 
10 O MOBRAL foi implantado com três características básicas. A primeira delas foi o paralelismo em relação aos 
demais programas de educação. Seus recursos financeiros também independiam de verbas orçamentárias. A 
segunda característica foi a organização operacional descentralizada, através de Comissões Municipais 
espalhadas por quase todos os municípios brasileiros, e que se encarregaram de executar a campanha nas 
comunidades, promovendo-as, recrutando analfabetos, providenciando salas de aula, professores e monitores. 
Eram formadas pelos chamados “representantes” das comunidades, os setores sociais da municipalidade mais 
identificados com a estrutura do governo autoritário: as associações voluntárias de serviços, empresários e parte 
dos membros do clero. A terceira característica era a centralização de direção do processo educativo, através da 
Gerência Pedagógica do MOBRAL Central, encarregada da organização da programação, da execução e da 
avaliação do processo educativo, como também do treinamento de pessoal para todas as fases, de acordo com as 
diretrizes que eram estabelecidas pela Secretaria Executiva. O planejamento e a produção de material didático 
foram entregues a empresas privadas que reuniram equipes pedagógicas para este fim e produziram um material 
de caráter nacional, apesar da conhecida diversidade de perfis linguísticos, ambientais e socioculturais das 
regiões brasileira. DI PIERRO, M. C. & HADDAD, S. pp 114-116. 
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Em 1985, o Decreto nº 91.980, de 25 de novembro, determinou que o Mobral 

passasse a se denominar Fundação Nacional de Educação de Jovens e Adultos (Fundação 

Educar). Diferentemente do Mobral, a Fundação Educar passou a fazer parte do Ministério da 

Educação e, ao contrário do Mobral, que desenvolvia ações diretas de alfabetização, exercia a 

supervisão e o acompanhamento junto às instituições e secretarias que recebiam recursos 

transferidos para execução de seus programas.  

Essa política teve curta duração, pois em 1990 — o Ano Internacional da 

Alfabetização —, em lugar de tomar a alfabetização como prioridade, o presidente Fernando 

Collor extinguiu a Fundação Educar, não criando nenhuma outra ação importante que 

assumisse suas funções. Constata-se, a partir de então, a ausência do governo federal como 

articulador nacional e indutor de uma política de alfabetização de jovens e adultos no Brasil.  

Em 1997, cria-se a Comunidade Solidária e dentre suas ações a Alfabetização 

Solidária no governo Fernando Henrique Cardoso. 

Tendo em vista esse quadro, ao ser eleito presidente da República, Luís Inácio 

Lula da Silva empreendeu políticas na área educacional, dentre as quais o Brasil 

Alfabetizado,11 que alocou, depois de anos, verba pública exclusiva para alfabetização de 

jovens e adultos. Mais um avanço a se apontar em relação a educação e alfabetização de 

jovens e adultos foi a inauguração da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (Secad) do Ministério da Educação, criada em julho de 2004. 

Compõem a Secad áreas como alfabetização e educação de jovens e adultos, educação do 

campo, educação ambiental, educação em direitos humanos, educação escolar indígena e 
                                                 
11 “O MEC, por intermédio do FNDE, concederá assistência financeira para ações de alfabetização de jovens e 
adultos e formação de alfabetizadores às entidades federais, estaduais, municipais e privadas de ensino superior 
sem fins lucrativos e a organismos da sociedade civil sem fins lucrativos com experiência em educação de jovens 
e adultos. O intuito é viabilizar a inclusão e combater as desigualdades educacionais, buscando formas que 
ampliem o acesso e a continuidade da escolarização em todos os níveis para aproximadamente 20 milhões de 
brasileiros com mais de 15 anos que não tiveram, na idade adequada, acesso à escola. No programa Brasil 
Alfabetizado, a assistência será direcionada ao desenvolvimento de projetos para a Alfabetização de Jovens e 
Adultos e Formação de Alfabetizadores. MEC - Ministério da Educação. Brasília. 2003.” Disponível em: 
<www.mec.gov.br>. Acesso em: out. de 2013. 
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diversidade étnico-racial, temas antes distribuídos em outras secretarias. O objetivo da Secad 

é supervisionar ações nessas áreas desenvolvidas no Brasil para a redução das desigualdades 

educacionais, por meio da participação de todos os órgãos públicos educacionais empenhados 

em políticas públicas que assegurem a ampliação do acesso à educação. Esta secretaria foi 

reformulada em 2011 e, cumprindo uma premissa de aperfeiçoamento de sua atuação em todo 

território nacional, passou a ser designada pela sigla Secadi. 

Enquanto ação governamental no âmbito federal reveste-se de importância, neste 

momento, mas essas iniciativas parecem necessitar de estratégias para dar conta, acima de 

tudo, das desigualdades persistentes nesta modalidade educacional.  

Vale ainda citar, nos anos 1940 a 1950, ações como o Fundo Nacional de Ensino 

Primário de Educação de Adultos, em 1942; a Campanha de Educação Rural, na década de 

1950; e a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, em 1958. 

Havia o Movimento Eclesial de Base (MEB), criado em 1961, o Centro 

Ecumênico de Documentação e Informação (Cedi), coordenado por Sergio Haddad, e o 

Instituto Vereda, entre outras instituições e organizações não governamentais que 

empreendiam ao longo dos anos que durou a ditadura militar, projetos desenvolvidos para a 

alfabetização de jovens e adultos em diferentes cidades do Brasil.  

 

1.3.4 Os números sobre a Eja no estado de São Paulo 

 

Quanto ao estado mais populoso e economicamente mais desenvolvido e rico da 

Federação, dados recentes expõem o seguinte sobre a Eja paulista: 

 

Estes são dados importantes para aprofundar a reflexão sobre a modalidade 
alfabetização de jovens e adultos. No Estado de São Paulo mesmo que a taxa de 
analfabetismo absoluto de pessoas de 15 anos ou mais tenha caído de 6,64% (2000) 
para 4,34% (2010), o Estado, por ter um grande número populacional, concentrava 
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ainda 10,08% dos analfabetos do país, o que correspondia a mais de 1,4 milhão de 
pessoas, a maioria com idade superior a 50 anos. Já a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad/IBGE), mais recente (2012), indica a existência de 
mais de 2 milhões de pessoas consideradas não alfabetizas no Estado. O estudo 
aponta que houve uma mudança no perfil da população considerada não 
alfabetizada: as faixas etárias localizadas acima dos 50 anos de idade passaram a 
concentrar mais de 76% desse contingente. Retomando o histórico da modalidade 
em São Paulo, o Fórum EJA mostra que, até a década de 1980, a oferta pública de 
ensino para jovens e adultos era realizada predominantemente pela rede estadual de 
ensino. A partir de 1990, houve uma descentralização da modalidade com os 
municípios, tendência que se aprofundou a partir de 1996, com o Decreto 40.673, 
em que o governo estadual retirou-se da oferta das séries iniciais da educação de 
jovens e adultos, delegando a tarefa às municipalidades. Dessa forma, houve uma 
significativa queda (42%) do número de matrículas no Ensino Fundamental na 
modalidade EJA entre 2009 e 2013. A diminuição foi mais intensa na rede estadual 
(56%) do que nas redes municipais (33%). Nesse período, as redes particulares 
praticamente deixaram de atuar nesse campo. Embora a inclusão da modalidade no 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) tenha representado um avanço quando 
comparamos às condições de financiamento anteriores, o relatório afirma que é de 
amplo conhecimento que a EJA tem sido discriminada negativamente pela política 
de fundos de financiamento que rege o ensino básico no Brasil desde a década de 
1990. Em levantamento cedido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
(SEE), a rede estadual atende mais de 79 mil estudantes na modalidade EJA em 31 
unidades do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja), sendo 32% 
de Ensino Fundamental e 68% de Ensino Médio (Relatório para o Fórum Estadual 
de Educação de Adultos, FEUSP – 2014. Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo - Ação Educativa).12  

Pode-se inferir que mesmo com o FUNDEB, que deveria induzir políticas 

municipais que atendesse alunos na modalidade de ensino para jovens e adultos, constata-se 

que o número de pessoas não escolarizadas ainda é alto no Estado, como vemos no relatório 

citado acima, configurando-se um grande desafio para que se de conta dessa demanda, é 

recorrente afirmar que há que se pagar uma divida histórica neste campo educacional e, não 

somente no Estado de São Paulo. 

 

1.4 O pioneirismo na educação de Diadema: a criação do Seja/EJA I no contexto local 

 

Relevante destacar que, entre 1983 e 1986, foi realizada em Diadema importante 

ação para alfabetização de jovens e adultos, Coordenada pela equipe da Fundação Wilson 

Pinheiro, ligada à Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores, contou na época com a 

                                                 
12 Disponível em http://www.acaoeducativa.org/. 
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assessoria do professor Moacir Gadotti e da professora Vera Barreto, os dois membros do que 

viria a ser o Instituto Paulo Freire, criado em 1991. As turmas foram instaladas em antigas 

favelas pela cidade, nas quais, concomitantemente, se promovia sua urbanização, para 

tornarem-se núcleos habitacionais. Anos depois, essa ação foi registrada em publicação da 

Ação Educativa, com assessoria, pesquisa e informação coordenada por Sergio Haddad.13 

No governo municipal de Diadema, eleito em 1982 pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT), inaugura-se em 1987 a materialização da ideia do direito à escolarização 

de jovens e adultos que não tiveram acesso ao sistema escolar ou que deste tenham sido 

excluídos. Com esta ação, antecipa-se o que seria aprovado em 1988 pelo artigo 208 da 

Constituição Federal, em que se vê inscrito o dever do Estado para com a educação: “ensino 

fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade 

própria”. 

Na trilha de Diadema, ainda na mesma década, Santo André e São Bernardo do 

Campo, respectivamente em 1989 e 1991, também instituíram serviços voltados 

exclusivamente para jovens e adultos.  

Estas iniciativas devem ser analisadas num momento histórico expressivo das 

lutas pela democratização que se propagaram pelo País, ao longo da década de 1980, que 

tiveram ressonância na atuação de alguns sindicatos e do PT, considerados importantes atores 

sociais centrais e com fortes laços entre si baseados em suas concepções políticas. 

Um dos fatos importantes e altamente expressivos são as manifestações por 

eleições diretas no Brasil, o movimento Diretas Já! toma as principais praças dos maiores 

estados do país. Na educação é recorrente frisar que não é a toa que os analfabetos voltam a 

                                                 
13Atualmente, Haddad é assessor da ONG Ação Educativa, diretor presidente da Fundação Fundo Brasil de 
Direitos Humanos, membro do Conselho Internacional de Educação de Adultos e membro do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). Tem experiência na área de educação, com ênfase em Tópicos 
Específicos de Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, educação de jovens e adultos, 
educação de adultos, educação popular e terceiro setor. 
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ter direito ao voto14, afinal representavam um alto contingente de votantes; mais importante 

que isso é o fato de que essas pessoas, cidadãos e cidadãs participam ativamente da vida 

brasileira, com sua força de trabalho, suas habilidades, com suas percepções e sensibilidades 

para a construção da realidade brasileira, isto é inegável. 

Em Diadema, para atender à demanda por educação em diferentes faixas etárias e 

às diferentes necessidades daí decorrentes, foram criados, em 1987, no Departamento de 

Educação, Cultura e Esportes, na Divisão de Educação Especial, dois serviços: o Serviço de 

Educação de Jovens e Adultos (Seja), para atender a população não alfabetizada ou com baixa 

escolaridade; e a Escola Olga Benário Prestes, para atender crianças e jovens portadores de 

deficiência auditiva. 

A Prefeitura de Diadema passava, assim, a assumir a educação de jovens e adultos 

analfabetos. Na verdade, isso já acontecia no município desde os anos 1970, através do antigo 

Mobral e da Fundação Educar, na década de 1980.15 Mas só em 1986 se começa a dar 

importância à educação municipal, com a ampliação dos serviços existentes, fazendo-se um 

diagnóstico do município, quando dados do IBGE projetavam, para 1987, uma população 

analfabeta em torno de 15% do total da população. 

O Seja anunciava em seu documento inaugural, como um dos seus princípios: 

“[...] formar o professor crítico, participativo e mediador para que, numa relação dialética, 

este possa formar o aluno – cidadão, sujeito de sua própria história [...]” (DIADEMA, 1986). 

A inovação do Seja, inaugurado no início de 1987, instituiu-se com a elaboração 

de currículos especiais para alfabetização de jovens e adultos. À época, estava em pauta a 

teoria sócio construtivista, que começou a ser divulgada no Brasil nos anos 1980, trazendo 

                                                 
1414http://www.tse.jus.br/noticias-tse/2013. 
15 Vale lembrar que, neste mesmo período, iniciativas para alfabetização de jovens e adultos desenvolvem-se em 
diferentes estados, nos quais prefeituras com orientação democrática e popular instituem serviços para isso. 
Pode-se citar Porto Alegre/RGS, Campinas/SP, Santo André/SP, Santos e São Bernardo do Campo também em 
São Paulo, entre outras. 
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pesquisas realizadas por Emilia Ferreiro. As obras desta autora — assim como as de Luria, 

Leontiev e Vygotsky — subsidiavam discussões e práticas pedagógicas. Em especial, 

estudavam-se também conceitos como a zona de desenvolvimento proximal, apresentado na 

obra A formação social da mente (VYGOTSKY, 1989). 

 

[...] Conclui que os processos de construtividade presentes nas situações de 
produção do conhecimento e de realização do ensino/aprendizagem só se legitimam 
como mediadores da educação quando marcados também pela historicidade típica da 
prática real que constitui a substância do próprio existir concreto dos homens 
(VYGOTSKY, 1989, p. 101). 

 

Ao assumir estas perspectivas, o pensamento de Vygotsky traz maiores 

contribuições ao esclarecimento do sentido da educação em seu vínculo aos processos 

socioculturais envolventes. E, enfatizando o papel que a cultura em geral e a linguagem, em 

particular, desempenham no processo de construção da subjetividade, graças à internalização, 

Vygotsky articula mais significativamente as dimensões psíquicas e epistêmicas com as 

dimensões pedagógicas e culturais. 

De modo substancial, e não menos importante, toda a teoria de Paulo Freire que 

tratava especialmente do método para alfabetização de jovens e adultos, também 

fundamentava, o tempo todo, o exercício pedagógico. Juntamente a estes teóricos, colocava-se 

em discussão a interdisciplinaridade na educação, fundamentando, assim, a política de 

formação de professores de jovens e adultos na cidade. 

Em Diadema, de 1987 até 2007, existiu uma política de formação permanente 

para professores em serviço. 

Para isso, no que diz respeito à formação do professor-alfabetizador de adultos, 

foi reservada uma carga horária de nove horas semanais destinadas a sua formação político-

pedagógica, pois não se exigia como requisito a habilitação em magistério para compor o 

corpo docente, apenas o ensino médio completo, em qualquer outra modalidade 
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profissionalizante. Essa não exigência perdurou por pouco tempo, já que havia uma discussão 

ampla em nível nacional para a elaboração de nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) que passaria a exigir, para todos os professores, formação regular e universitária. 

Diadema investiu durante as três últimas décadas em políticas sociais, aplicando 

investimentos com viés claramente inclusivo. No âmbito educacional, tem constituído 

ativamente um processo para rever currículos e a estrutura da educação básica na rede 

municipal de educação.  

Em 1997, com a Lei Complementar nº 71, instituiu-se o Estatuto do Magistério 

Municipal, que regulamentou a organização do professorado atuante na rede educacional 

municipal. Uma inovação prevista no Estatuto foi a eleição para diretores (as) e vice-

diretor(as) das escolas — prática, aliás, que se mantém até hoje. 

Importante dizer que esse Estatuto foi elaborado por meio de discussões coletivas 

com os gestores da Secretaria de Educação e os professores de todos os segmentos 

educacionais. Entre acordos, negociações, conflitos e interesses comuns, o texto foi enviado 

para apreciação e votação dos vereadores na Câmara Municipal, ao final da gestão de José de 

Fillipi Junior, terceiro prefeito eleito sequencialmente pelo PT, que seria reconduzido ao 

cargo em 2001, ainda pelo mesmo partido. 

Dando continuidade às ações na área educacional, também foram implantadas 

ações do governo federal, que visam aprimorar o ensino em todos os níveis. Uma dessas ações 

é a implantação da Universidade Federal instalada na cidade, em 2001. 

Tendo em vista todos esses programas, propostas e projetos, é imprescindível 

realizar um estudo com abordagem qualitativa, considerando a dinâmica social e a diversidade 

cultural, dentro das relações humanas, nesta cidade. 

Para pesquisadores, professores e técnicos que se propõem a decodificar e 

trabalhar os sentidos da educação, para aqueles que rejeitam os estigmas que desqualificam 
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esses milhares de cidadãos e cidadãs (GOFFMAN, 1988, p. 146-147), é necessário um 

trabalhoso exame das realidades dos alunos e das alunas, para então instituir premissas e 

critérios capazes de redefinir a qualidade de ensino, alargar as proposituras de políticas 

públicas para alfabetização de jovens e adultos, dando-lhes a possibilidade de acesso à 

certificação no percurso desses estudantes, compondo políticas para elevação de escolaridade 

em diferentes níveis. 

Esta pesquisa foca principalmente a identidade da rede escolar da Eja municipal, 

dos professores, dos alunos, enfim, dos atores sociais que a construíram, bem como suas 

relações com o que é considerado extraescolar e o que é intraescolar, certamente perpassada 

pela dinâmica social e pela diversidade cultural. Numa analise comparativa diacrônica, 

capturar e analisar essa identidade e as muitas percepções e vivências construídas ao longo de 

27 anos não só reconstitui a história, mas ao mesmo tempo pode contribuir para ações no 

futuro. 
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CAPÍTULO 2: A PESQUISA DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DA EJA I EM 

DIADEMA — AVALIAÇÃO DA POLÍTICA REALIZADA NO INÍCIO DOS ANOS 

1990 

 

 

2.1 Relato e exposição de dados coletados na pesquisa Relatório final da pesquisa 

etnográfica: “Perfil do aluno do Seja — Perfil do Seja” (DIADEMA, 1994)16 

 

A pesquisa intitulada Relatório final da pesquisa etnográfica: “Perfil do aluno do 

Seja — Perfil do Seja” revelou observações, avaliações e análises sobre o processo educativo 

realizado em Diadema pelo Serviço de Educação dos Jovens e Adultos, atualmente 

denominada Eja I, de acordo com os conteúdos dos discursos, colhidos em entrevistas e 

categorizados pela equipe de pesquisadores. 

Durante todo o tempo de funcionamento dos cursos da Eja, os índices de retenção 

e evasão dos alunos de alfabetização e pós-alfabetização variaram de 30% a 48% em 

alfabetização inicial e de 35% a 25% nos cursos de pós-alfabetização,17 o que demonstra um 

rendimento baixíssimo. Em decorrência disso, em meados de 1993, a chefia do Seja, exercida 

pela professora Silvia Telles, juntamente com alguns professores do próprio Serviço, propôs-

                                                 
16 Para que o leitor que não tenha nenhuma familiaridade com esses conceitos possa se localizar, vale a pena 
especificar bem o significado dessas palavras. Estabeleçamos, como Levi-Strauss, que a etnografia, a etnologia e 
a antropologia constituem os três momentos de uma mesma abordagem. A etnografia è a coleta direta e o mais 
minuciosa possível dos fenômenos que observamos, por uma impregnação duradoura e continua e um processo 
que se realiza por aproximações sucessivas. Esses fenômenos podem ser recolhidos por meio de notas, mas 
também por gravação sonora, fotográfica ou cinematográfica. A etnologia consiste em um primeiro nível de 
abstração: analisar os materiais colhidos e fazer aparecer a lógica especifica da sociedade que se estuda. A 
antropologia, finalmente, consiste em um segundo nível de inteligibilidade: construir modelos que permitam 
comparar as sociedades entre si. Como escreve Levi-Strauss, “seu objetivo é alcançar, além da imagem 
consciente e sempre diferente que os homens formam de seu devir, um inventário das possibilidades 
inconscientes, que não existem em número ilimitado” (LAPLANTINE, 1994, p. 25). 
17 Dados fornecidos pela secretaria administrativa da EJA. Secretaria de Educação Municipal de Diadema, 
2009/2010. 
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se a delinear um trabalho de pesquisa qualitativa e etnográfica que permitisse elucidar as 

causas da evasão escolar e o baixo aproveitamento dos alunos atendidos. 

Assim, formou-se uma equipe de pesquisadores, composta por quatro professores 

interessados na questão — José Geraldo Moreira, Sebastião de Oliveira Coelho, Reginaldo 

Mendes Paixão e eu, Verônica Maria dos Santos —, os quais foram selecionados com 

apresentação de projeto para pesquisa, comprometendo-se a dedicar, semanalmente, 24 horas 

ao trabalho docente em sala de aula e 16 horas, a princípio, ao trabalho de campo e à 

formação em pesquisa qualitativa. 

Para assessorar e coordenar o trabalho, foi convidada a professora Maria Nilde 

Mascellani18, docente da Faculdade de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, com larga experiência na área educacional e de pesquisa qualitativa em educação. 

Os resultados da pesquisa, formalizada em dezembro de 1994, foram entregues 

em janeiro de 1995 à então secretária de Educação do município de Diadema, a professora 

Lisete Arelaro. Os dados foram socializados, com a nossa coordenação, entre os professores 

do Seja. O objetivo era promover uma socialização e um estudo do material recolhido advindo 
                                                 
18 Maria Nilde Mascelani foi uma das principais educadoras do Brasil e teve uma visão bastante libertária de 
educação. Ligada à ala progressista da Igreja Católica. 
A partir de 1962, Maria Nilde foi mentora da proposta dos ginásios vocacionais, implantada em seis unidades da 
rede pública paulista. Seu objetivo era propiciar uma formação que contemplasse aspectos variados do 
conhecimento, com vistas a tornar o educando sujeito de sua história, em consonância com o personalismo do 
filósofo francês Emmanuel Mounier (1905-1950). Numa época de grande experimentação, os vocacionais 
introduziram novidades hoje comuns, como o estudo do meio e a pedagogia de projetos, além de disciplinas 
complementares voltadas ao mundo do trabalho (artes industriais, economia doméstica etc.). Havia ainda 
educação física e disciplinas extracurriculares, como teatro, cinema, música, artes plásticas, dentre outras. O 
aluno participava ativamente de sua avaliação, tornando-o um ser integrado com sua escola, com os outros 
alunos, professores e funcionários. Como resultado, o aluno aprendia a ser um sujeito de sua história, com uma 
atitude crítica perante o mundo. A educadora permaneceu na coordenação do Serviço de Ensino Vocacional, 
onde sofreu inúmeras pressões, até ser presa pela ditadura. Depois de liberta, Maria Nilde criou um centro 
educacional na Faculdade de Psicologia da PUC-SP, onde foi professora, a partir de 1970. Sua obra baseou-se 
em duas crenças: a educação precisa partir de necessidades sentidas e vividas pelo educando no contexto social 
onde está inserido; e é somente no esforço de realizar algo concreto que a pessoa pode abrir-se para perceber 
com mais clareza os ambientes físicos e sociais que a circundam, para assim encontrar sua maneira apropriada de 
atuar. Com essas convicções empenhou-se sempre em ampliar a formação de professores e outros profissionais 
da educação, não só nos ginásios vocacionais como nas suas diversas atividades educacionais em São Paulo e em 
outros Estados. Disponível no site www.http://ead.stj.jus.br/. Acesso em dezembro de 2014. 

http://www.http/ead.stj.jus.br/
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dos discursos dos alunos, de acordo com a metodologia da pesquisa, principalmente das 

entrevistas com os alunos evadidos, para propor alternativas que solucionassem os altos 

índices de evasão. Além disso, a formação em serviço dos próprios professores pesquisadores, 

mais próximos do cotidiano escolar, contribuiu para a análise mais acurada dos relatos dos 

alunos, subsidiando uma reflexão mais abrangente e ao mesmo tempo pontual sobre as 

práticas em sala de aula, como sugerem André e Lüdke (1986, p. 49): “[...] ultrapassando os 

dados, tentando estabelecer conexões e relações que possibilitem a proposição de novas 

explicações e interpretações” — conjugando, assim, ação e reflexão. 

Diante da atual conjuntura político-econômico-cultural, ainda é grave constatar 

que o contingente de analfabetos em nosso País é muito alto. Há anos, os programas 

governamentais sucedem-se sem que o cerne do problema seja tocado. Trata-se, com efeito, 

de um dos maiores problemas da educação19, não só porque envolve milhões de brasileiros. 

Contudo, não se pode pensar a educação isolada da cultura, no caso da educação 

de adultos mais do que em outros níveis. Daí a importância de analisar a questão dentro do 

contexto político-econômico-cultural. 

O problema ainda se coloca concretamente, em Diadema, município onde moro e 

trabalho. 

De acordo com a orientação do Departamento de Educação, Cultura e Esporte 

(Dece),20 o Seja (atual Eja) empenhava-se em cumprir na sua ação educativa as seguintes 

diretrizes político-pedagógicas: democratização da escola pública; garantia de acesso e 

                                                 
19 Textos consultados: O estado da arte da pesquisa sobre o fracasso escolar (1991-2002): um estudo 
introdutório. Educação e Pesquisa. Coordenado pela Profª Maria Helena Souza. Patto do Instituto de Psicologia 
da Universidade de São Paulo; o outro texto consultado foi ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS E 
ESTRATÉGIAS PARA A PREVENÇÃO DO FRACASSO ESCOLAR – Documento Regional. BRASIL: 
Fracasso escolar no Brasil: Políticas, programas e estratégias de prevenção ao fracasso escolar. Secretaria de 
Educação Infantil e Fundamental. MEC. Luiz Fernandes Dourado Brasília, maio 2005.  
20 Em 1994, o governo municipal instituiu a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel), incluindo 
o lazer como política a ser desenvolvida na cidade. Dessa secretaria, a partir de 2004, consolidou-se a Secretaria 
de Educação, a Secel foi desmembrada em duas outras, a de Cultura e de Esporte, que engloba as políticas para o 
lazer. 
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permanência; ensino com qualidade. Atualmente essas diretrizes continuam norteando todas 

as ações da Secretaria de Educação do município. 

Para consolidar uma escola pública de qualidade, é preciso uma visão do todo do 

processo educacional. 

Neste sentido, esta pesquisa vem contribuir com o conhecimento e 

reconhecimento da realidade, em inúmeros aspectos, para que se possa interferir nesta 

realidade com o intuito de transformá-la. Além disso, naquela ocasião aquela pesquisa foi 

proposta para buscar prováveis causas da evasão escolar no Seja e avaliá-las o quanto 

possível, com vistas a reformulações sugeridas pelos resultados. 

O estudo do problema da evasão, pela sua seriedade, deveria desencadear 

providências pedagógicas e administrativas. 

É evidente que uma avaliação profunda deveria ser feita para explicar esse 

fenômeno, pois esta situação causava e ainda causa grande preocupação na equipe de 

coordenação e na de professores. Isso fazia com que estes até utilizassem alguns mecanismos 

para minimizar o problema, com a manipulação de dados, entre outros. A partir de uma 

compreensão deste fenômeno, através de uma investigação minuciosa, criteriosa e científica, 

pode-se desencadear um processo de construção da qualidade de ensino, superando os altos 

níveis de evasão e garantindo efetivamente a permanência dos nossos alunos nos cursos da 

Eja. 

Através de análises macro estruturais e micro estruturais, compreende-se que as 

razões que impelem nossos alunos a se evadir, por um lado, são de cunho social, econômico, 

político e cultural. Por outro, da qualidade pedagógica e didática dos cursos e das 

metodologias utilizadas, esta é uma das conclusões mais contundentes que o exame dos 

discursos desses alunos evadidos e frequentes nos revelou de modo muito significativo. 
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Quanto às razões macro estruturais, sabe-se que a possibilidade de nestas interferir 

esta no âmbito da sociedade civil, ao lado de igrejas, partidos políticos e organizações 

populares em geral, ou seja, no desempenho cotidiano de nossa cidadania. Não menos 

importante exigir do Estado que cumpra seu papel para a garantia dos direitos de todos os 

cidadãos e cidadãs. 

As outras razões, porém, são de responsabilidade dos profissionais que instalam o 

processo educativo nos cursos de alfabetização — o objeto de nossa reflexão —, visando a 

interferências otimizadoras no que se refere à proposta educacional oferecida aos nossos 

alunos. 

Para tanto, é necessário detectar dados de natureza qualitativa para compreensão 

dessa problemática, isto é, ir além das aparências, assumindo essas tarefas com a desejável 

competência profissional. 

Entrevistamos e observamos alunos(as) evadidos(as) e frequentes, no seu meio de 

convivência, registrando seus anseios, suas duvidas e expectativas em relação a si 

mesmos(as), à escola e ao mundo, o que amplia em muito nossa visão de educação. 

Que se tenha notícia, foi a primeira vez que em Diadema se fez um trabalho de 

pesquisa dessa natureza e envergadura na área da educação de adultos, exclusivamente sobre 

um serviço. Sabíamos que era uma atitude ousada por parte da direção da Secretaria de 

Educação e que, no âmbito de uma instituição pública, enfrentaria problemas, como 

preconceitos, resistências e, particularmente, aqueles gerados pela burocracia, identificados 

com frequência quando utilizados procedimentos científicos voltados para a prática da 

educação e da administração. 

Encarar esse desafio pressupôs uma práxis, ou seja, quebrar o antagonismo, até 

então preconceituoso entre academia e o serviço público, pois se supunha que havia uma 

distância hierárquica entre a teoria elaborada dentro da academia e a prática promovida pelo 
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serviço público. Nesta direção a coordenação da Secretaria de Educação demonstrou este 

compromisso de modo sóbrio e corajoso para superar essa situação. 

Cabe-nos ressaltar que adultos analfabetos expressam uma cultura que temos a 

tarefa de captar com vistas a uma prática pedagógica e para tanto, são necessárias criatividade 

e coragem político-administrativa. 

Assim, a opção metodológica foi cuidadosamente escolhida para contemplar da 

maneira mais completa possível essa intenção de captar esse universo cultural, por isso é 

qualitativa-etnográfica. 

Na realização desta pesquisa, o objetivo principal foi, em primeiro lugar, detectar 

as causas que levam jovens e adultos(as) trabalhadores(as), aluno(a) da Eja I, a abandonar o 

estudo e, secundariamente, permitir o estabelecimento do perfil do Seja como instituição. Tais 

objetivos introduzem a seguinte questão: qual a metodologia de pesquisa mais adequada para 

a captação da realidade sociocultural de um universo de pessoas jovens e adultas analfabetas? 

Algumas situações nos levaram a refletir sobre a metodologia de pesquisa mais 

indicada. 

Uma foi a real dificuldade de responder questionários escritos e de responder 

oralmente às perguntas contidas em formulários com perguntas fechadas. A partir desta 

realidade, optou-se por uma metodologia que possibilitasse respostas abertas dos 

entrevistados, evitando-lhes situações constrangedoras. Nesta perspectiva, procurou-se 

garantir a apreensão do universo cultural dos informantes, além de levantar dados 

quantitativos referentes a alunos e professores da Eja. 

 

2.2 Uma visão de totalidade 
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Interessava a nós, pesquisadores(as), uma visão de totalidade sobre o problema, 

com o objetivo de aprofundar a compreensão da evasão de alunos do Seja, no âmbito do 

processo educacional no qual participavam e através do contexto em que viviam, nas 

dimensões econômica, política e cultural. 

 Normalmente, atribui-se a evasão ao baixo nível econômico dos alunos ou à sua 

incapacidade de aprender, ou ainda à incompetência do professor para ensinar. Estes 

pressupostos eram indicadores extremamente limitados e limitadores da compreensão da 

realidade. É a análise de dados a que comumente se recorria ao tentar responder a questão da 

evasão escolar entre jovens e adultos. Os pressupostos indicativos e limitantes foram 

considerados, isso auxiliou a desvendar a alternativa metodológica a ser escolhida.   Como se 

enfatizou, o que importava era chegar a uma visão de totalidade sobre esta questão. Para tal, 

era preciso buscá-la no meio cultural em que os sujeitos viviam. 

Muitas administrações na área pública em busca de soluções, em geral 

elaboravam projetos, sem dúvida bem intencionados, mas deslocados da realidade, apesar do 

esforço dos agentes responsáveis por sua implantação e seu acompanhamento. Na maioria dos 

casos, constatava-se a ineficácia de tais projetos.  

Na opinião dos estudiosos deste assunto, isto se devia à falta de diagnósticos bem 

elaborados que desvendassem dados, não apenas quantitativos, mas qualitativos, ou seja, 

socioculturais, das situações de vida e de trabalho dos sujeitos alfabetizandos. Diante dessas 

considerações, a opção para aquele trabalho foi a pesquisa qualitativa, inserida num conjunto 

de ações que buscavam conhecer a realidade de uma forma ampla e profunda. 

No âmbito da pesquisa qualitativa, escolheu-se a abordagem etnográfica, 

componente da prática antropológica, justamente por sua natureza, que permitia uma visão de 

totalidade. Tal metodologia só foi possível considerando-se as interações dos sujeitos, o 
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conteúdo e a forma de sua expressão —, enfim, os componentes do contexto sociocultural em 

que viviam. 

Estas características vêm ao encontro do tipo de análise que desejávamos fazer, ao 

buscarmos as razões e as causas que levavam os alunos do Seja a se evadir. Tão importante 

quanto analisar dados quantitativos sobre evasão, repetência e aprovação, era obter 

diretamente dos sujeitos da ação suas motivações, expectativas e avaliações quanto ao estudo, 

à escola, à educação, à cultura e ao programa do Seja, em particular. 

Diferentemente de uma pesquisa de cunho quantitativo, na qual as variáveis que 

compõem determinado fenômeno são interpretadas de maneira linear, a opção metodológica 

que fizemos possibilitou utilizarmos instrumentos diferenciados de pesquisa. Também 

permitiu a utilização de diferentes abordagens e de instrumentos variados na interpretação dos 

achados da pesquisa.  

Foram colhidos os dados nas observações das classes acompanhadas em escolas 

de diferentes regiões da cidade e ainda observações circunstanciais, anotadas em nossos 

diários de campo durante os dois anos e meio em que durou a pesquisa, ou seja, no segundo 

semestre de 1993, durante todo o ano 1994 e de 1995. Por tratar-se de pesquisa qualitativo-

etnográfica, os dados estatísticos nos serviram para cruzamento e confirmação ou não de 

informações coletadas nas entrevistas e observações presenciais em aula. Analisando 

principalmente o conteúdo das entrevistas, estas revelaram percepções preciosas para apontar 

a problemática da evasão dos cursos de alfabetização de jovens e adultos. 

Alunos evadidos, professores e assistentes técnico-pedagógicos (ATP) são 

importantes atores sociais do Seja, e de seus depoimentos, depois de analisados, emergem 

categorias significativas. Na análise de cada categoria, a abordagem que permite a apreensão 

da globalidade com vistas aos objetivos propostos é a etnográfica. Esta postura envolve o 

pressuposto de que a realidade é composta de múltiplas faces, e, para compreendê-la, não se 
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pode limitá-la aos marcos rígidos de procedimentos técnicos. É preciso abarcá-la no seu 

processo continuo de transformações, isto é, no seu movimento. Entretanto, esta mesma 

realidade não existe por si só: é interpretada e reinterpretada segundo a visão e as 

representações dos sujeitos.  

Nessa perspectiva, é oportuno atentar para um fato: 

 

A única garantia que podemos ter de que um fato total corresponde à realidade, em 
vez de ser uma acumulação arbitrária de detalhes mais ou menos verídicos, é que ela 
seja apreensível a partir de uma experiência concreta – primeiro de uma sociedade 
localizada no espaço e no tempo [...] mas também, de um individuo qualquer de 
qualquer dessas sociedades [...] Assim, é bem verdade que, em certo sentido, todo o 
fenômeno psicológico é um fenômeno sociológico, que o mental identifica-se com o 
social. Mas em outro sentido, tudo se inverte, a prova do social só pode ser mental; 
dito de outra maneira, não podemos jamais estar seguros de havermos atingido o 
sentido e a função de uma instituição se não pudermos reviver a sua incidência sobre 
uma consciência individual (LÉVI-STRAUSS, 1974, p. 15). 

 

Falando sobre o papel do pesquisador, esta metodologia coloca o pesquisador 

como sujeito integrante da pesquisa. Ele se insere no processo e interage nas mais variadas 

situações. Deve se manter atento no sentido de um questionar-se permanente sobre seu 

desempenho, suas percepções, seus sentimentos e sobre a garantia de sua fidelidade cientifica 

às revelações da pesquisa. 

Durante todo o tempo, o pesquisador elabora ideias, compara situações e refaz 

questões motivadoras do trabalho. Estas ações são os pilares da busca do conhecimento da 

totalidade, entretanto: 

 

[...] toda abordagem que consiste em isolar experimentalmente objetos não cabe no 
modo de conhecimento próprio da antropologia, pois o que esta pretende estudar é o 
próprio contexto no qual se situem estes objetos, é a rede densa de interações que 
estes constituem com a totalidade social em momento [...] O etnólogo evita, não 
apenas por temperamento, mas também em consequência da especificidade do modo 
de conhecimento que persegue uma programação estrita de sua pesquisa, bem como 
a utilização de protocolos rígidos. A busca etnográfica tem algo de errante 
(LAPLANTINE, 1987. p. 151). 
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Pesquisadores do porte de Malinowski e Bastide consideram de suma importância 

o envolvimento do pesquisador no universo cultural dos sujeitos e nas situações de estudo: 

 

A grande inovação de Malinowski, no trabalho de campo, constitui na prática, o que 
é chamado hoje em dia, observação participante. Desse modo, embora não 
dispensando o uso de informantes, substitui-o em grande parte pela observação 
direta, que só é possível através da convivência diária, da capacidade de entender o 
que está sendo dito e de participar das conversas e acontecimentos da vida da aldeia 
(FRAZER, 1982. p. 56). 

 
Quanto a Roger Bastide, relativo ao enfoque da etnologia simbólica-humanista, 

está assim explicitada a ideia do sociólogo francês sobre o papel do pesquisador: na pesquisa 

etnográfica, o pesquisador tem um papel relevante; cabe-lhe estar atento e aberto às 

experiências que o trabalho de pesquisa proporciona, para poder captar a realidade em suas 

diversas facetas. Em O candomblé da Bahia — reeditado no Brasil em 2001, publicado pela 

primeira vez na França, em 1958, com o título Le candomblé de Bahia – Rite Nago —, ele 

exemplifica o tempo todo este modo de encarar cuidadosamente as experiências durante o 

trabalho de pesquisa. 

 

2.3 Procedimentos metodológicos: a busca de um referencial teórico do Seja 

 

De um lado, a equipe de pesquisa verificou dentre os documentos existentes no 

Seja se havia algum que explicasse claramente os pressupostos filosóficos e pedagógicos em 

que o trabalho local se fundamentava. De outro, procurou-se essa informação nas falas dos 

entrevistados, professores e assistentes técnico-pedagógico. 

Da leitura de alguns documentos, depreende-se que a pedagogia do Seja é 

basicamente humanista. A presença constante de certas expressões — como conscientização, 

participação, realidade dos oprimidos, libertação, transformação da realidade e politização — 

leva a concluir que a base de pensamento do Seja está na pedagogia de Paulo Freire, educador 
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que se notabilizou no Brasil pela criação de um método de alfabetização de adultos na década 

de 1950-1960. Por vezes, no plano do discurso, apenas e por vezes na prática educativa esta 

pedagogia é almejada até hoje. Porém, uma leitura mais atenta demonstra que aquelas noções 

aparecem, em regra, fragmentadas, não explicitando o contorno de uma proposta pedagógica. 

Tais ideias estão quase sempre contidas na formulação dos objetivos, sem que se mostre de 

que modo mais claro se incorporarão à prática do cotidiano. Até aí, poderíamos pensar que se 

trata de documentos gerais para o grande público. Contudo, encontramos nas falas dos 

educadores e dos ATP. a mesma fragmentação de ideias e conceitos. Os termos estão 

presentes no discurso, mas não aparecem articulados como fundamentação da proposta 

pedagógica. 

Quando solicitados a relacionar tais ideias a algum educador que as tivesse 

elaborado, da parte dos professores foram indicados desde Freire até a Coordenação do Seja, 

passando por diversos autores das áreas de pedagogia e psicologia que se debruçaram sobre a 

educação de adultos. Também no discurso dos docentes e dos ATP transparecia a percepção 

de que aquele ideário resultava da posição da Prefeitura de Diadema de alguns anos pra cá. 

Nossa constatação foi que a prática pedagógica desenvolve-se sem o domínio de 

um referencial teórico por parte de muitos professores e também entre os ATP. Há, de fato, 

um discurso que anunciava a conscientização dos analfabetos como tarefa salvífica das 

camadas subalternas da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a maioria de nossos entrevistados 

desconhecia os componentes básicos da cultura popular analfabeta, adulta, dos centros 

urbanos e, dos seus alunos(as). 

Outra constatação é que, na maioria, os técnicos(as) e professores(as) 

entrevistados(as) entendem que a metodologia freiriana aplica-se universalmente, de forma 

monolítica, a todas as realidades educacionais. Os que assim pensam não conseguem, porém, 

explicar como se organizaria a prática decorrente desta ideia. 
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Freire concentra sua análise na relação entre os indivíduos; seus melhores 

resultados convergem para o que seria uma “teoria da consciência opressora” e, por 

reciprocidade, da consciência oprimida. Isso não o impede de, na análise da inadequação 

fundamental da educação oficial, descobrir “temas universais” e denunciar sua 

intencionalidade, sua função de ideologia, como fica bem claro na obra Pedagogia do 

Oprimido.  

Observamos que, no âmbito do Seja, ainda não se diferenciava a amplitude de 

uma metodologia geral conscientizadora da realidade cultural, concreta, de cada grupo. Todos 

trabalhavam temas universais. 

Integravam também o entendimento pedagógico dos participantes do Seja as 

ideias de interdisciplinaridade, construtivismo e mais recentemente, do “estudo do meio” 

como procedimento metodológico de estudos. 

Na analise inicial, aplicava-se também a inserção destas noções no entendimento e 

na prática pedagógica e didática dos educadores. Conforme vários entrevistados, o conteúdo 

dos textos introdutórios deste tema era suficiente para orientar a prática. Desconheciam os 

principais títulos da bibliografia especifica e, assim, julgavam estar praticando a 

interdisciplinaridade e o construtivismo (teoria da construção do conhecimento). 

Com relação ao “estudo do meio”, tivemos acesso a uma apostila fornecida aos 

cursistas do Seja, da qual se conclui que esta prática pedagógica não teve explicitados seus 

fundamentos (sociológicos, antropológicos e psicológicos) e foi entendida apenas no nível da 

didática. Vários entrevistados consideraram que a proposta de “estudo do meio” não vingou 

entre os educadores. Os argumentos variam desde “[...] ‘o estudo do meio’ foi um pacote na 

nossa cabeça” até que implicaria sobrecarga de serviço. 
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Finalmente, pode-se dizer que nem nos documentos, nem nas falas transparece 

qualquer preocupação de integrar estas práticas. Estas aparecem sempre isoladas. Estava em 

jogo, portanto, o desejável referencial teórico da prática pedagógica do Seja. 

A partir do conteúdo analisado nos discursos dos entrevistados, foi realizado um 

cuidadoso cruzamento entre os dados colhidos ao longo do trabalho em campo, os 

documentos oficiais, os planos de aula, os planejamentos dos cursos para alfabetização de 

adultos nas escolas municipais, as observações registradas pelos pesquisadores em seus 

diários de campo, os dados quantitativos sobre o funcionamento do Seja como um todo ao 

longo dos anos. Só após refazer as análises foi escrito o relatório final. 

A seguir, algumas conclusões desse trabalho. 

 

1) Desconhecimento da realidade cultural dos alunos por parte de professores e 

dos ATP. 

2) Grande identificação entre experiências de vida dos alunos, dos professores e 

dos ATP. 

3) Acentuada identificação dos professores com as carências materiais e 

psicológicas dos alunos. 

4) Relação professor-aluno permeada, em muitos casos, pela dependência 

aluno/professor. 

5) Não aprendizado como principal motivo da evasão escolar, no que se refere ao 

programa educativo. 

6) Visão quanto ao Seja:  

 

 os alunos desconhecem que se trata de um serviço público e surpreendem-

se ao descobrir que há outros cursos no município; 
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 os professores mostram tendência a criticar a administração, qualificando-

a de desorganizada;  

 alguns ATP queixam-se de improvisação no Serviço. 

 

7) Formação escolar bastante diversificada dos professores e dos ATP. 

8) Expectativas de aprendizagem dos alunos não respondidas pelos professores. 

9) Expectativas de orientação pedagógica dos professores não respondidas pelos 

ATP. 

10) Despreparo dos professores para o trabalho de educação, em geral, e de 

educação de adultos, em particular. 

11) Visão equivocada dos professores e dos ATP quanto ao que é conhecimento — 

há, por parte deles, constante negação do valor do saber produzido científica e 

historicamente. 

12) Desconhecimento por professores e ATP não só do significado da teoria, como 

de sua importância — em decorrência, há supervalorização da pratica. 

13) Fragmentação das práticas de capacitação docente, o que evidencia falta de um 

pensamento norteador no trabalho. 

14) A formação e o desempenho profissional de professores antigos e novos não 

apresentam diferenças significativas. 

15) Falta de preparação pedagógica para o trabalho no Seja, percebida por 

professores ingressantes dos últimos anos. 

16) Vago e confuso entendimento, entre professores e ATP, de noções como 

participação, conscientização, comunidade e prática democrática — os 

docentes as  trabalham isoladamente, com base em suas experiências pessoais. 
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17) Entendimento de trabalho coletivo e trabalho em grupo traduzido, na maioria 

das vezes, por ajuntamento de pessoas em determinadas atividades, incluindo 

festas e eventos — o trabalho em grupo, por sua vez, significa apenas dividir o 

conjunto dos alunos em pequenos aglomerados. 

18) Desconhecimento de conceitos introdutórios à noção de planejamento e, em 

consequência, ignorância de tecnologias para sua elaboração, revelados por 

professores e ATP. 

19) Desconhecimento, entre professores e ATP, do significado de currículo e de 

sua inerência ao processo educativo, assim como de suas bases sociológicas e 

psicológicas. 

20) Total desconhecimento da fundamentação e da prática didática, manifestado 

por professores e ATP. 

21) Acentuada dicotomia entre ensino e aprendizado, na percepção dos 

professores. 

22) Metodologia típica do ensino primário para as classes de adultos, a qual é 

percebida como infantilizante pelos alunos adultos. 

23) A interdisciplinaridade e o estudo do meio são pouco referidos pelos 

professores. 

24) Avaliação escolar: 

 

 Alunos trazem informações sobre a avaliação formal praticada em outras 

escolas. Para eles, esta é um parâmetro e também uma expectativa. Ao se 

depararem com um tipo de avaliação fluida, concluem que o resultado 

apresentado pelo professor é de caráter pessoal. Se, de um lado, cobram 
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avaliação do professor, de outro, temem-na, o que leva alguns a se 

evadirem. 

 Não há por parte dos professores entendimento cientifico da avaliação 

escolar. Há comumente a negação de uma avaliação formal. A chamada 

avaliação contínua é extremamente fluida. 

 Não há por parte dos ATP um procedimento metodológico definido em 

relação à avaliação. O que se encontrou foram relatos sobre o trabalho dos 

professores com base na observação pessoal. 

 

25) Relação conflitiva entre os alunos e as condições ambientais das Emeb 

(Escolas Municipais de Educação Básica). 

26) Nuances de prática autoritária em oposição a discurso democrático. 

27) Intermitência presença/ausência dos alunos no curso não percebida pelos 

professores em suas causas, nem assimilada pelo plano pedagógico-

administrativo — um problema direta e indiretamente apontado é o turno único 

para aulas. 

28) Percepção indiferenciada dos níveis de alfabetização e de pós-alfabetização 

entre os alunos — o mesmo ocorre com os professores. 

29) A proposta pedagógica do Seja não é identificada na prática dos professores e, 

em alguns casos, dos ATP. 

Essas conclusões são fruto da comparação feita entre a estrutura de funcionamento 

dos cursos nas escolas e o modelo anunciado nas falas cotidianas de técnicos e professores.  O 

quadro detalhado no Relatório final da pesquisa etnográfica: “Perfil do aluno do Seja — 

Perfil do Seja” , em seus resultados, não era dos melhores em relação aos objetivos 

anunciados, é justo apontar que a administração e a equipe que o implantou não era a mesma 



45 

 

que estava a frente da secretaria de educação na época da apuração dos resultados. O ano da 

entrega dos resultados, 1996 era atípico, pois havia muitos desafios administrativos pela 

frente, assim consideramos que não havia tempo para as mudanças necessárias, o que 

lamentamos profundamente. Certamente ações coletivas e engajadas para a garantia de 

qualidade da educação e, no Seja, seriam positivas para pelo menos tentar minimizar toda a 

problemática identificada.  

De modo profícuo há uma construção de conhecimento decorrente dessas relações 

no processo educativo.  

Ao penetrar nesse universo, da Eja I de Diadema, identifica-se aspectos atuais e 

problemas apontados nas conclusões como superados, enquanto outros persistem. 

 

 

2.4 Estrutura de funcionamento da EJA I nos últimos anos 

 

Da publicação oficial de 2007, intitulada “Diadema faz escola”, da Secretaria de 

Educação do município, consta a seguinte informação: “A rede municipal de ensino conta 

com 25 escolas que atendem 1.900 alunos na Eja (1º ao 4º ano)”. Em março de 2008, foram 

instaladas 22 classes de alfabetização inicial e 25 classes de pós-alfabetização, funcionando 

em 21 escolas, distribuídas pela cidade, com 1.234 alunos. Dados fornecidos pela secretaria 

da Eja, em março de 2009, computam a instalação de 24 classes de alfabetização e 28 de pós-

alfabetização, funcionando em 30 escolas municipais, com 1381 matriculados. 

A porcentagem de evadidos na alfabetização, no primeiro semestre de 2009, foi de 

20,2% e, no segundo semestre, de 27,4%. Os evadidos na pós-alfabetização, no primeiro 

semestre daquele mesmo ano, foi de 22,8%; no segundo, de 21,9%. Em 2010, o número total 
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de matriculados foi de 704 (290 em alfabetização e 414 em pós-alfabetização); as classes 

instaladas foram 36.21 

É importante destacar que, ao final do primeiro ano de implantação do Seja, em 

1987, havia cerca de 110 classes em pleno funcionamento, entre alfabetização inicial (a 

maioria) e pós-alfabetização.22 

Chama atenção esses números tão díspares, ao longo de 26 anos, já que os índices 

de analfabetismo na região e na cidade de Diadema ainda são altos. As estatísticas revelam 

que 8,6% da população acima de 15 anos não leem e não escrevem.23 Na região do 

ABCDMRR, os homens e mulheres nesta situação somam 164.485; em Diadema, são 8,0% 

da população, apurados no Censo do IBGE de 2010. 

Importante notar no funcionamento da Eja I o caráter de supletivo, com 

certificação ao final do segundo ciclo que dá direito ao estudante de se matricular no 6º ano 

do ensino fundamental. Os ciclos são dois: a alfabetização inicial, com duração de um 

semestre, e a pós-alfabetização, também com duração de um semestre. Segue-se uma 

premissa de “desseriação”, inspirada de certo modo, no desenvolvimento do Ciclo Básico 

implantado em 1983 na rede estadual paulista de ensino (ALVES; DURAN; PALMA FILHO, 

2003, p. 114). Porque na época da inauguração do Seja, havia nos discursos dos formadores 

de professores (as) uma necessidade de desmistificar essa modalidade de ensino, a tentativa 

era a de não ter amarras que pudessem provocar evasão, para assim tentar garantir o acesso e 

a permanência dos jovens e adultos no Seja, atual Eja I. 

Entre outros aspectos observados ao longo desses anos, vê-se a falta de concurso 

para recompor o quadro de professores. A solução encontrada pela administração municipal 

                                                 
21 Dados fornecidos pela Secretaria da Educação: Em 2010, o número de escolas em que os cursos foram 
instalados não foi fornecido. 
22 Ver, no Capítulo 3, os Quadros 7, 8 e 9. 
23 Dados do Censo 2010 do IBGE. Em Mauá e Ribeirão Pires, são 7% da população, nestas cidades vê-se os 
maiores percentuais. O menor índice é o de São Caetano do Sul: 4%. Em Santo André, são 5% e em São 
Bernardo do Campo, 6% (representando o maior número absoluto na região; são 46.056 pessoas). 
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tem sido, por muitos anos, oferecer o período de aula da Eja I (Suplência I) para professores 

da rede de educação infantil do município, para assim complementarem sua jornada semanal. 

Por longos períodos, foi comum estarem à frente das classes mais professores da educação 

infantil do que propriamente da Eja. 

Na cidade de Diadema, a formação permanente de professores tinha suas 

peculiaridades, porém em muitos aspectos igualava-se à formação ministrada a professores 

em geral. Essa constatação, entre outras, é advinda da pesquisa qualitativa etnográfica 

realizada em 1995. 

Havia uma formação coletiva para professores. Nos anos 1990 esse coletivo se 

reunia de dois em dois meses para formação e discussões de cunho pedagógico. Geralmente, 

eram convidados professores, pesquisadores ou especialistas vindos de instituições 

educacionais de renome. Supunha-se que estas formações também davam conta de atualizar 

professores da educação infantil para atuar na alfabetização de jovens e adultos. Todavia, não 

há mais essa jornada na educação: as formações são na escola nas horas reservadas ao 

trabalho pedagógico; eram coordenadas pelo (a) diretor(a) da unidade escolar e, a partir de 

2013, pelas coordenadoras pedagógicas, uma por escola. Esta ação ainda ocorre de modo a 

necessitar de ajustes e não se tem uma avaliação mais completa sobre a presença e 

acompanhamento desses profissionais junto às equipes de professores e direção escolar.24 

Foram entrevistados três segmentos de informantes, os(as) alunos(as) 

evadidos(as) e frequentes, professores(as) e gestores(as). 

                                                 
24 Observa - se que, em 1997, implantou-se na Secretaria de Educação Municipal o Estatuto do Magistério, 
modificando a jornada de trabalho de 24 hs semanais do professor(a), a quantidade de carga horária para aulas e 
a carga horária para formação que foi reduzida, por opção dos professores(as). Começou uma diminuição 
significativa, houve um impacto na formação dos professores; a carga horária de aula é ampliada para 17h 30m, 
mantem-se 22h semanais, jornada  de trabalho atual dos professores(as). 
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As categorias para análise foram formalizadas após o cotejamento das entrevistas. 

As percepções reveladas pelos entrevistados foram agrupadas e resultaram nas categorias a 

seguir:  

 

 histórias de vida e experiências profissionais; 

 caracterização de alunos(as) da Eja I; 

 aspirações e expectativas; 

 dinâmica escolar; 

 processo ensino-aprendizagem; 

 concepção de educação, cultura e escola; 

 visão de homem25, sociedade e mundo; 

 visão sobre evasão e administração da Eja. 

 

O relatório final foi socializado com os(as) professores(as) no início de 1996. 

Nesta pesquisa, para esta dissertação, pretende-se rediscutir, em parte, reavaliando 

alguns aspectos 20 anos depois, das contribuições dos indicadores do referido Relatório final 

da pesquisa etnográfica: “Perfil do aluno do Seja — Perfil do Seja” para o processo 

educativo da Eja I em Diadema, bem como atualizar indicadores que revelam o modo de 

pensar e de fazer educação dos professores e técnicos e as aspirações dos alunos na 

atualidade. Além disso, o objetivo é identificar se houve ou não progressos nesta modalidade 

educacional, a partir da socialização daqueles dados, buscando diagnosticar as eventuais 

defasagens e propor novas formas de integração entre a socialização dos dados e possíveis 

atitudes inovadoras. 

                                                 
25 Na época da elaboração do relatório final da Pesquisa esta linguagem era comum, assim usava-se visão de 
‘homem’ e não de ser humano como atualmente usa-se para contemplar de modo inclusivo o gênero. 
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Como observa Charlot (2006, p. 11):  

 

Existem normas de produção científica. Elas são diversas em relação a alguns 
pontos, por vezes são até conflitantes, mas essas normas existem. Se não há regras, 
ou se não há uma comunidade para controlá-las, não há mais pesquisa, há uma 
conversa de botequim sobre a educação. 

 

Assim, para as atualizações, apoiada na analise dos dados colhidos, registro no 

Capítulo 3, a seguir, as reflexões, ponderações e indicações.  
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS PARA A ATUAL PESQUISA  

 

 

Durante os dois anos que dediquei a essa pesquisa tive contato com diversas 

informações acerca da dinâmica de funcionamento da Eja I nos últimos anos. Privilegiei 

alguns aspectos que julgo mais significativos e os apresento a seguir: 

 

3.1 Algumas ações para o desenvolvimento da EJA em Diadema 

 

A criação do Mova em 1995; a instalação do C.A.I.S. em 1999; e sua expansão 

em 2004; o convênio entre a Secretaria Municipal de Educação e o MEC para receber os 

livros didáticos referentes a Eja I e a Eja II; e a criação do Ejaop foram ações especialmente 

direcionadas ao apoio e à qualificação do atendimento aos munícipes em situação de 

analfabetismo e baixa escolaridade. 

 

3.1.1 O Mova Diadema 

 

O Movimento de Alfabetização (Mova) foi criado em 1995. Os interessados 

podem procurar igrejas e associações de bairro para matrículas no Mova. Os alunos são 

encaminhados para as unidades com cursos mais próximos de sua residência ou trabalho. Os 

interessados precisam ter no mínimo 15 anos e residir em Diadema. Os cursos do Mova 

contam com turmas pela manhã, à tarde e à noite, e são dirigidos à alfabetização de alunos 

com idades entre 15 e 80 anos que não tenham escolaridade. Para matricular-se é preciso 

apresentar original e cópia de documento de identidade e comprovante de residência. Este 

serviço é oferecido até hoje.  
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3.1.2 O C.A.I.S. 

 

Outra ação significativa implementada foi o Centro de Atenção à Inclusão Social 

(C.A.I.S.), criado em 1999 e expandido em 2004, com financiamento do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Foram instaladas salas de recursos e de 

apoio pedagógico. O atendimento teve início em 1995 no espaço da Escola Olga Benário, a 

principio para os alunos matriculados nas escolas municipais e estaduais, assim como o 

Serviço Itinerante, que funciona com professores especializados em diferentes áreas para 

realizar atendimento de apoio. Desde 1993, os professores que tem alunos com necessidades 

educacionais especiais, em suas classes, matriculados nas escolas de educação infantil (EI) e 

de educação de jovens e adultos (Eja) tem acompanhamento de apoio para seu atendimento. 

Este foi um passo inovador para a inclusão dos alunos(as) da Eja I e Eja II, possibilitando um 

atendimento melhor qualificado para alunos com necessidades especiais. 

No que diz respeito ao atendimento à população com deficiência, elaborou-se 

diversas ações, dentre as quais a ampliação do atendimento a deficientes auditivos com a 

instalação de mais duas classes na Escola Olga Benário para abertura de 40 vagas, bem como 

um projeto para sua reorientação curricular; e, a ampliação do número de modalidades de 

deficiência atendidas direta ou indiretamente.  

 

3.1.3 Adoção de livros didáticos 

 

A partir do ano de 2009 foi firmado o convênio entre a Secretaria Municipal de 

Educação e o MEC, através do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) foram adotados 

livros didáticos para a Eja I. Estes foram fornecidos a todas as escolas da rede municipal. 
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Fiz uma avaliação cuidadosa dos livros didáticos adotados para serem utilizados 

nos últimos três anos. Os livros utilizados nos cursos de alfabetização inicial e pós-

alfabetização são, em geral bem elaborados, as temáticas são atuais e tratam de questões 

pertinentes ao mundo do trabalho, bem como o resgate da identidade, a questões dos direitos 

da cidadania, a formação do povo brasileiro e questões relativas à preservação ambiental. Os 

livros foram produzidos pela Ação Educativa, renomada instituição de pesquisa sediada em 

São Paulo, capital; com larga experiência e pesquisa em alfabetização de jovens e adultos.  

 

3.1.4 O Ejaop (orientação profissional) 

 

Uma ação significativa instalada nas escolas municipais em 2005, foi o Programa 

de Educação de Jovens e Adultos com Orientação Profissional inicial (Ejaop), uma iniciativa 

da Secretaria de Educação Municipal e do Centro Público de Educação Profissional Profº 

Florestan Fernandes para implementar concretamente ações combinando a alfabetização, com 

elevação de escolaridade e certificação profissional. No município, a Secretaria de Educação 

oferece suplência I através da Eja, desde 1987, com cursos de 1ª a 4ª série e suplência - Eja II, 

desde 1995, com cursos de 5ª a 8ª série. Não há cursos de ensino médio oferecidos pelo 

município.  

Os cursos do Ejaop começaram a funcionar em 2005, porém ainda de forma 

tímida; foi ampliado em 2007, funcionando até 2008 quando foi encerrado. A avaliação desse 

trabalho e os impactos sobre os alunos, ainda não foram sistematizados, na secretaria da Eja– 

Secretaria de Educação municipal não há outras informações mais detalhadas a disposição. 

Porém a equipe da Fundação Florestan Fernandes, juntamente com o Ceep, produziu uma 

revista em que registra a experiência e faz uma avaliação do Ejaop na Eja I e na Eja II. Nele 

são apontados desafios, avanços e propostas. O maior desafio foi readequar o currículo dos 
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cursos entre o núcleo comum obrigatório para a 1ª até a 4ª série e a formação profissional 

propriamente dita. 

Nesse mesmo documento aponta-se como resultado positivo a contribuição da 

formação profissional para o desenvolvimento global dos alunos(as).  

Apesar de no documento avaliativo serem indicadas propostas de continuidade e 

reorganização desta ação, o Ejaop lamentavelmente não foi levado adiante, após o ano de 

2008. 

A cada ação dessas anunciava-se em seus pressupostos teóricos educacionais a 

qualificação do atendimento aos alunos(as) em fase de alfabetização. Verifica-se a intenção de 

providenciar mecanismos para a qualidade no atendimento a esse seguimento. Entre as 

avaliações apontadas há analises positivas do mesmo modo que há críticas a serem feitas para 

aperfeiçoar tais ações e buscar sua continuidade. 

 

3.2 Análise das entrevistas com gestores, alunos (as) e dos professores (as) 

 

Este estudo abarca entrevistas não diretivas, segundo as orientações de Rogers 

(1945) e Chizzotti (2005), que foram gravadas, realizadas com os gestores da Secretaria de 

Educação do município, os professores da Eja I e alunos (as) frequentes, estes últimos 

entrevistados advindos de classes instaladas, em diferentes regiões da cidade.  

Entrevistei alguns professores(as), privilegiei o depoimento de um professor e 

uma professora por considerar que poderia haver algumas percepções diferenciadas relativas 

ao gênero. Um da região Sul da cidade e a outra da região centro – oeste. Os professores 

foram entrevistados em diferentes lugares, escolhidos por ele, um entrevistado em sua casa e 

o outro em sua escola fora do horário de trabalho; os gestores(as) também. Todos os alunos e 

alunas foram entrevistados em suas respectivas escolas. Entrevistei sei alunos(as), mas utilizei 
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quatro delas por identificar conteúdos altamente significativos para essa pesquisa.  As 

entrevistas foram realizadas com o objetivo de capturar as percepções desses atores sociais e 

entrevistar alunos (as) para também captar as interferências culturais advindas da dinâmica do 

cotidiano desses bairros. Em média as entrevistas duraram de 30 a 40 minutos. Todas elas 

foram realizadas no primeiro semestre de 2014. 

Consideramos também para realizar estas entrevistas alguns alertas como o da 

pesquisadora Rosália Duarte, que escreve: 

 

Muitos problemas podem ser identificados no roteiro das entrevistas quando elas 
saem do papel (ou do computador) e ganham significado na interação 
entrevistador/entrevistado. Por essa razão, este deve ser um instrumento flexível 
para orientar a condução da entrevista e precisa ser periodicamente revisto para que 
se possa avaliar se ainda atende os objetivos definidos para aquela investigação 
(DUARTE, 2002, p. 150).  

 

As nove categorias a seguir serviram para analisar as entrevistas dos alunos(as), 

dos professores(as) e dos gestores(as). Foram utilizadas na pesquisa anterior exposta no 

capítulo anterior, capítulo 2, e nos dados colhidos no discurso desses informantes foram 

destacados os aspectos, análises e observações úteis para essas atualizações. A maioria destas 

categorias ressurgiu nas entrevistas de maneira contundente; por isso estão sendo utilizadas 

novamente aqui para estas análises. 

 

 Histórias de vida e experiências profissionais 

 Caracterização dos alunos(as) da Eja I 

 Aspirações e expectativas 

 Dinâmica escolar 

 Currículo 

 Processo ensino-aprendizagem 
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 Concepção de educação, cultura e escola 

 Visão de homem, sociedade e mundo 

 Visão sobre evasão e administração da Eja 

 

3.2.1 Analise das entrevistas com professores (as) e gestores  

 

 Caracterização dos alunos (as) da Eja I: 

O Professor 1 caracteriza os alunos assim:  

 

— [...] tem como uma característica importante dos alunos a 
ansiedade deles, né? Então veja depois de muito tempo fora da sala de 
aula, eles...ou nem tanto tempo assim, eles voltam com uma ansiedade 
muito grande [...] 

 

Ele diz que os alunos procuram a escola porque estão interessados numa ascensão 

no mercado de trabalho e outros para convivência assim oscilam, segundo ele observa. As 

turmas de alunos são compostas por esses dois grupos.  

O Professor 1 enxerga os alunos de modo estereotipado, para ele são tipos fixos, 

ele não vê além. Para ele os alunos não fazem uma leitura da realidade, mas não explicita qual 

a razão disso e qual a importância e, em que isso teria relevância no processo de ensino e 

aprendizagem. Não identifica a cultura dos alunos(as), superficialmente ele afirma que são 

apenas “[...] consumistas e urbanos.”.  

Sobre isso, a Professora 2 diz o seguinte: 

 

— [...] e vinham com um histórico de vida, a maioria no qual não 
tiveram oportunidade de estudar na época adequada. Aí devido a 
questão de trabalho, a questão de cultura, de trabalho, mudanças de 
estados e tudo mais, eles estavam encontrando na alfabetização de 
adultos, no EJA um passo aí pra tá indo pra um caminho de 
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escolarização, aí eu vejo na cultura deles, assim muito o que eles vem 
trazendo de bagagem cultural do ambiente então da Bahia, nossos 
alunos são oriundos de Sergipe... de todo canto do Brasil, vem em 
busca de trabalho e uma melhor qualidade de vida, de todo canto do 
Brasil e na medida que eles conseguem um trabalho e ainda 
conseguem estudar, conseguiram muito, eles consideram e, o grande 
sonho deles, assim é aprender ler e escrever, ter um bom trabalho e 
mandar dinheiro pra família que eles deixam na cidade natal, então 
eles procuram emprego aqui e trabalham e ainda estudam...eles são 
bem esforçados. Então... A maioria dos alunos eram do lado lá da 
Bahia, baianos até mesmo pernambucanos também, e famílias 
numerosas, muitos filhos, isso também era uma questão e aí passavam 
necessidade, né?! E, aí vinham aqui pra cidade pra uma qualidade de 
vida melhor, uns davam certo outros não davam, iam e voltavam, né!? 
Agora se for falar em questão de alimentos, essas coisas Eles 
gostavam dessas comidas gordurosas, de feijoada... de dança, de 
forró... isso daí é algo que tá assim dentro, até nós gostamos também... 
pessoal animado, é... na maioria jovens, mas que não tinham a 
oportunidade acesso a cultura... na escola normal da onde eles 
vieram... 

 

É perceptível que os professores e gestores não tem uma concepção que os 

permita caracterizar seus grupos de alunos, não há uma metodologia para isso. Juntando a 

essa dificuldade, eles não têm um conceito de cultura formulado que os possibilite identificar 

e trabalhar com as culturas das quais nossos alunos e alunas advém. Essas dificuldades 

reverberam num desejo de trabalhar com o conhecimento dos alfabetizandos e potencializar 

seus conhecimentos relacionando-os com o conhecimento científico/escolar, porém há uma 

lacuna grande que inviabiliza esse trabalho metodológico. O resultado disso é um ensino de 

conteúdos desconexos e de difícil absorção por parte dos alunos, somados a dificuldades da 

leitura e da escrita que eles ainda têm, conflui para um processo demorado para a 

alfabetização. Estes depoimentos são significativos, cheios de percepções e conceitos; tais 

concepções e conceitos permeiam sua prática, neste caso se são carregados de uma certa 

mística, pode-se indicar que interferem de maneira a tornar o processo de ensino e 

aprendizagem bastante limitado. 
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 Dinâmica escolar: 

Sobre a dinâmica escolar e o funcionamento da escola o gestor(a) declara as 

dificuldades de “receber e encaixar” os adultos no ambiente escolar que é estritamente 

infantil, em certo trecho afirma que os cursos com alunos adultos são invasores da escola, 

aponta a decoração infantil e o mobiliário como sendo inadequados, porém não aponta 

soluções administrativas gerais, parece ter uma preocupação apenas com sua escola. Vejamos: 

 

— Participei, nossa e foi uma coisa assim, que ao mesmo tempo 
dependia muito, da crença de cada pessoa também. Porque eu não vou 
dizer pra você que foi fácil porque não foi. Porque de certa forma 
como a educação infantil era muito grande, o segmento era grande, e o 
prédio, o prédio era com cara de educação infantil, né. Então pra você 
também trabalhar essa questão, então você tinha ali os adultos no meio 
lá das cinderelas (personagem de história infantil), no meio dos três 
porquinhos. Porque as salas eram todas com essa estrutura. E assim e 
o mobiliário também, isso cortava o coração, porque eram senhores, 
senhoras que eles, naquelas cadeirinhas de crianças então, e todo um 
percurso que houve para se adequar a esse mobiliário, então eram isso 
desde o tempo que se punha a perninha, tinha umas perninhas nas 
mesinhas, esticavam as perninhas das mesas depois guardava tudo 
aquilo [...] todo dia, bem. Aí depois mudou, aí eram cadeiras 
universitárias, aí põe pra frente põe pra fora. Aí há dois anos, é porque 
o ano, até no ano passado aí eles resolveram colocar um material 
intermediário, umas carteiras intermediarias e que tanto dava pro 
ensino fundamental pra criançada de primeiro ano como pra EJA. Mas 
depois, de novo26, então nunca é uma coisa assim muito definida nessa 
questão do espaço. E eu acredito assim que os alunos eles tem que ter 
algumas coisas assim, mais especifico pra eles mesmos. Porque eles já 
vêm cansados, esse põe carteira, tira carteira. Então ao mesmo tempo, 
você fica muito dividido, porque essas carteiras pra uma criança de 
quatro anos são complicadas e as mesinhas e cadeirinhas pro EJA 
também, então, então, isso, mas eu percebo isso que tive excelentes 
professores da EJA. 

 

 Processo ensino-aprendizagem: 

                                                 
26 Refere-se às escolas em que havia cursos de ensino fundamental nos anos 2000 — nesta escola em especial. 
Nos anos de 2013 e 2014 —, volta a ter atendimento para crianças de 4 e 5 anos de idade e o mobiliário utilizado 
pelos alunos (as) da Eja I é voltado para essa faixa etária. 
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Na análise da entrevista do Professor 2, chama atenção a diferenciação que faz 

entre o ensino para crianças e adultos, no período da alfabetização. Cita os recursos didáticos 

especificamente. Aponta como objetivos educacionais a se atingir com os alunos dessa forma 

“[...] é a arte de educar e ajudar as pessoas [...]”.  

A visão é fragmentada sobre os alunos, sobre sua condição social, sobre a cultura 

de onde eles advêm. Assim diz: 

 

— Esses alunos bem carentes, tanto de cultura como de 
conhecimento...Vejo que eles trazem bagagem cultural do ambiente, 
então... da Bahia, nossos alunos oriundos de Sergipe... o sonho deles é 
ler, escrever, arrumar trabalho e mandar dinheiro... ah, eles vem de lá. 

 

Assim como o outro professor entrevistado, não concebe a cultura dos alunos(as) 

da qual eles são fruto, como uma construção histórica e das relações que estabeleceram entre 

suas experiências de vida. 

Não há uma avaliação mais critica ou aprofundada para caracterizar os alunos(as). 

Nem dimensiona, de maneira articulada o que os alunos são enquanto alunos(as) e suas 

expectativas no processo escolar no contexto da vida deles. Não há por parte do professor 

uma analise pautada em aporte teórico científico com vistas a formular as características para 

o atendimento aos mesmos. 

 

O Professor 1 descreve o processo ensino aprendizagem: 

 

— É reflexão sobre os conteúdos e as atividades trabalhadas, então é 
atividade e reflexão, atividade e reflexão, porque aplicar a atividade e 
outra reflexão da atividade durante a atividade, porque aplicar a 
atividade...e outra...atividade e reflexão é naquele momento, tipo 
assim, como eu diria? Não é depois na prova, é naquele momento... 
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A Professora 2, em relação a isso, diz que tem que “trabalhar ‘vários portadores 

de texto’, porque eles não tem acesso”. Exemplifica a sua metodologia. 

É perceptível a dificuldade em exemplificar o processo, essa reflexão parece ter 

um significado importante, conforme descrevem, há uma relação quase mecânica entre o 

conteúdo, a atividade e a reflexão. 

Como podemos ver, esse processo de ensino-aprendizagem é descrito de modo 

ora idealizado, ora impreciso, não se localiza no tempo e no espaço como processo de 

desenvolvimento para aquisição de conhecimento, pois não há relação explicita entre 

currículo, didática e metodologia. 

 Experiências de vida e experiências profissionais: 

Em outro momento da entrevista, o Professor 2 aponta a diminuição das turmas de 

EJA I que eram oferecidas em 2001 nas quais poderia atuar, assim para continuar a trabalhar 

na Secretaria de Educação de Diadema, apesar de gostar da educação de jovens e adultos,  

migra para o ensino fundamental para crianças. 

 Concepção de educação, cultura e escola: 

Para a Professora 2, “ensinar é uma questão de paixão”. “Muitas vezes, se o 

professor não tem paixão, ele é conteudista”. 

A Professora 2, em momento algum, enxerga a educação como um conjunto de 

ações para a formação de indivíduos e cidadãos, não localiza o papel da escola no processo 

educacional dos alunos(as) e sua importância na sociedade. A palavra paixão é usada de 

maneira redentora como expressão de uma doação pessoal vindos dos professores e das 

professoras. 

Rotula a escola regular pejorativamente em detrimento da educação popular. 

Como bom exemplo, fala do Mova criado por Paulo Freire no governo da prefeita Luiza 

Erundina, de São Paulo, em 1989. Em Diadema, foi inaugurado em 1995. 
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 Visão sobre evasão e administração da Eja: 

Diz a Professora 2: 

 

— Muitos diretores de escola priorizam mais a educação infantil em 
detrimento da educação de jovens e adultos. [...] o desafio é ter 
professor com paixão. 

 

Para ele, a permanência do aluno na escola depende do convencimento e do 

estimulo do professor para com os alunos. 

A crítica que deixa transparecer nas entrelinhas de seu depoimento é que a Eja I 

fica relegada ao segundo plano na maioria das escolas. 

A visão do Professor 1 revela-se quando diz: “Os alunos, boa parte desiste no 

meio do caminho, quando eles achavam que não era tão rápido o aprendizado, porque não 

veem que a aprendizagem é rápida.” 

A Gestor(a) 1, sobre isso, relata o seguinte:  

 

— [...] Aí, em 95 é que foi o grande marco, porque, a educação de 
jovens e adultos, ela era assim, um pouquinho mais solta... 

 

Na realidade, a partir de 1995 os gestores passaram a acompanhar o período 

noturno nas escolas em que havia Eja I ou Eja II. 

Analisando a entrevista com o Gestor 2, a frente da administração municipal na 

época da criação do Seja, ao perguntar quais os motivos levaram a gestão para criar esse 

serviço, diz: 

 

— Ah, quando eu vi que quase um quarto da população era analfabeta, 
quando eu assumi como gestor, me chamou muito atenção...aí eu 
chamei o Paulo [refere-se a Paulo Freire] e, conversava muito com ele 
sobre isso... 
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Perguntei se Paulo Freire fazia uma assessoria formal para a criação do serviço ou 

eram conversas informais. O Gestor 2 responde: “Não, ele nunca quis determinar que seria 

feito assim, não determinou uma estrutura, eram conversas, era troca de ideias.”  

Cabe dizer que o Seja (atual Eja I) foi criado em 1987, último ano da gestão.27 

Já na entrevista com o Gestor(a) 1, relata e testemunha a trajetória da Eja I em 

Diadema desde os tempos em que havia cursos do extinto Mobral na cidade. Em certo trecho 

de sua fala, refere-se aos alunos como sendo “limitados intelectualmente”, e diz que “não 

deram certo na educação infantil, na escola... no fundamental”. 

Em geral, gestores e professores têm uma ideia imprecisa sobre o que é o 

fenômeno do analfabetismo. A princípio, não o entende como fenômeno social. 

Consequentemente, reforçam preconceitos contra os alunos e deles contra eles mesmos. 

Há necessidade de se estudar esse fenômeno, o analfabetismo, por falta de 

entendimento, no discurso dos profissionais envolvidos no processo educativo, no ambiente 

escolar, há permanente reforço de estereótipos, rótulos e estigmas pejorativos. Tudo isso se 

torna carga emocional que afeta o conjunto de alunos(as) de modo negativo, provocando o 

rebaixamento de sua autoestima, enquanto estudantes, aguçando um trauma que os faz ter 

uma visão sobre si de fracassados e incompetentes para o aprendizado escolar e, o pior, 

culpabilizam-se por não terem se alfabetizado quando crianças. 

Para entender a produção do analfabetismo, é necessário ter um domínio da 

história da educação no Brasil, uma visão minimamente panorâmica sobre o atendimento aos 

alunos e alunas em idade escolar, o equacionamento no oferecimento de vagas, na distribuição 

dessas vagas e nas condições de acesso e permanência ao sistema escolar, ou seja, do ensino 

fundamental e da educação básica. 
                                                 
27 Na época, estava sendo cumprido um mandato tampão que durou cinco anos, de 1983 a 1987. Em 1988, 
ocorreram as eleições gerais no Brasil para todos os cargos dos Executivos municipais, estaduais e federal. 



62 

 

 

3.2.2 Análise das entrevistas com alunos(as): 

 

Importante retomar as categorias de análise utilizadas na outra pesquisa com 

alguns depoimentos para estabelecer possíveis comparações, são elas: 

 

 Histórias de vida 

 

— Não, se sabe que eu não tive infância, eu não brincava não, porque 
a gente era muito pobre, né? E tinha que ajudar a minha avó, então a 
gente fazia uma coisa ali, fazia outra coisa aqui, sabe? Pros vizinhos, 
pra poder ajudar a minha vó, né? Porque ela criou assim a gente 
(Zezé, 1995, p. 63). 

 

— Eu deixei a escola de vez, precisei sair, né? Que a gente foi embora 
prá outro lugar, né? Aí quando eu frequentei, foi em Barretos. Acho 
que uns três mês, mas só. Eu fui na escola, mas deu pra aprender um 
pouquinho, né? Se eu tivesse continuado, tivesse feito um pouco mais 
de esforço... (Elisa, 1995. p. 66). 

 

Em entrevista atual, outra aluna testemunha em relação à escola: 

 

— Sou do Maranhão, aí eu não estudei porque... minha vó... eu não 
morei com minha mãe, eu morei com meus avós, e lá não tinha 
escola... também a professora só ia uma vez por mês... mais lá não 
tinha escola não tinha nada, aí, eu peguei e não fui mais pra escola, 
porque não tinha escola, não tinha aula! Aí eu peguei... Minha mãe me 
deixou eu tinha o que?... Eu tinha... Dois... É eu tinha dois aninhos que 
eu fiquei com minha mãe, minha mãe me deixou lá... Aí minha vó me 
criou desde pequena, aí depois de muito tempo é que ela foi me 
buscar. 

 

Num outro depoimento atual, a aluna relata sua experiência de vida escolar, 

descreve uma diferente forma de aprendizado, bastante interessante: 
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— [...] Isso, lá não tinha escola, meu pai ele... acontece que ele... 
trabalhava de comissão, assim, na política assim, ele pegou em 
Caruaru com uma professora... que eles davam um radinho assim... 
que meu pai levava pra casa, e era seis horas, me lembro como se 
fosse hoje, era só uma hora de escola, ela ensinava lá e meu pai 
ensinava na casa com o radinho ligado.28 Mas pra ter escola mesmo, 
eu não tive, eu não fui, tive que trabalhar na roça... era muito difícil 
aquele tempo, aí depois de trinta anos pra cá que é outra vida. Olha, eu 
vou fazer 63 anos no dia... é no sábado, no dia 27 do mês quatro. 
Nunca eu estudei (em escola)... isso... era um radinho, que em Caruaru 
era... porque pai era... ele trabalhava nesse negócio de política... e 
você sabe, entende? Lugarzinho atrasado, então, era nem cidade 
direito essa cidade. Agora, de uns tempo aí que ela veio passar pra 
cidade, então ele fazia assim ensinava nóis, nóis trabalhava na roça... 
era uma vida difícil, mas é essa vida que nos tem ate hoje. É... Isso... 
Tinha uma é... onde tinha um lugarzinho de cidade como lajedo, 
aqueles pai que podia pagava pras, pras, pros filhos estudar... eu, eu 
conheci, não sei se existe ainda, as famílias melhores que estudava, 
aqueles que tinha condição estudava, porque na cidadinha [...] 

 

Como observamos nesses depoimentos, as alunas viveram em cidades do interior 

do Nordeste. Não havia acesso facilitado à escola, ora pela distância de suas residências, ora 

por falta de professores. Enquanto uma nem ia à escola, a outra diz ter tentando frequentá-la. 

Somadas a essas dificuldades, há também problemas familiares, de saúde, de locomoção entre 

comunidades isoladas e núcleos urbanos — enfim, depreende-se desses discursos um desejo 

por escolarização, porém as condições objetivas para isso não eram propícias. 

O testemunho da aluna sobre o aprendizado através do rádio é significativo: 

denota a transformação de realidades, por vezes adversas, em soluções para minimizar 

situações que limitam o acesso aos direitos básicos, como o da escolarização. Uma viveu 

essas dificuldades há mais de 50 anos; a outra, há um pouco mais de 10 anos. Uma no agreste 

de Pernambuco; a outra nas proximidades de São Luís, capital do Maranhão. 

 

                                                 
28 Refere-se à transmissão, obrigatória para todas as rádios do território nacional, do Projeto Minerva, programa 
de rádio educacional transmitido nas décadas de 1970 e 1980. 
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 Aspirações e expectativas 

A Aluna 1 revela essa aspiração para sua vida: 

 

Assim, eu... querer, querer, querer mesmo até que eu quero mais eu 
falei pras meninas, gente eu só vou entrar nesse ano agora, eu vou, 
primeiro eu vou terminar meus estudo, aprender a ler e escrever... aí 
vou fazer minha faculdade... aí eu vou fazer meu curso de 
enfermagem pra mim ser... Como é que fala... Pra eu ser enfermeira. 
Hoje eu falei assim, falei vou ser enfermeira. 

 

Os alunos e alunas em geral desejam apreender a língua escrita, poucos declaram 

um desejo de percorrer a carreira de estudos para cursar a universidade, alguns desejam, no 

máximo, alcançar a 5ª série, como dizem.29 

 

 Dinâmica escolar 

 

—[...] porque tem aquela cadeirinha que nós somos massacrado ali, a 
gente fica com problema de coluna, aí fica com falta de ar... e, ainda 
mais, troca de professores... (Marília, 1995, p. 93). 

 

 Currículo 

 

— Ah, a gente fazia tudo que criança faz, né? Quando entra assim, 
fazia o cabeçalho do alfabeto, fazia bastante coisa... (Zezé, 1995, p. 
99). 

 

— Eu trabalho só com linha, com fio, ali eu quero saber, ali eu tô 
olhando no relógio quantos rolos fazer, porque eles não pode passar e 
nem pode diminuir, se for duas mil é duas mil contadinho. É a firma 
traz linha pra gente, o fio. A gente vai trabalhar na máquina, fazer as 
meadas grande assim [demonstra com gesto abrindo os braços], se põe 
lá na máquina, você liga a máquina e ela roda e faz aquela quantidade 

                                                 
29 Afirmação colhida em minhas observações, anotadas em meu diário de campo. 
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de fio, porque tem o fio que tem o 8 a 1, o 8 a 2, o 4 a 4, tudo é, tudo 
tem que ter a medida certa prá você rodá elas (Cleonice, 1995, p. 103). 

 

O depoimento da aluna Cleonice (1995) é interessantíssimo, porque ela explica 

como e com o que trabalha, e detalha, apoiando-se na matemática para isso. Assim apresenta 

um domínio desta área do conhecimento que a auxilia na resolução de problemas da vida 

prática. 

A Aluna 2 declara o seguinte: 

 

— Pois é, ela passa sempre essas liçãozinha... Diadema, o nome dela e 
faz a data do dia, o abc, essas coisas assim. 

 

Nestas entrevistas, referências a componentes curriculares e conteúdos das 

diferentes áreas do conhecimento não emergem em seus discursos. Sabe-se que a maioria 

dos(as) nossos(as) alunos(as) não frequentou a escola regular; por isso, eles e elas não se 

apropriaram da linguagem tipicamente escolar. Mas certamente lhes importa apreender 

conhecimentos que lhes sejam significativos. Reside aí um dos grandes desafios para os 

profissionais da educação. 

 

 Processo ensino-aprendizagem 

Nossa aluna 2 atribui o esforço para que os alunos aprendam a professora como se 

fosse uma responsabilidade dela: 

— Olha, eu não conheço bem a escola, eu gosto das pessoas, gosto 
muito do trabalho, tem menino com quem eu comecei a estudar 
passando... a professora, ela é muito legal, nada de ruim, essa outra é 
muito boa também, é um amor... elas são todas... não tem diferença de 
uma pra outra, né? São todas bem educadas, força pra gente 
aprender... Ela faz o que pode com a gente, é que agora que tô véia, tá 
difícil [risos]. 
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Corriqueiramente, os alunos identificam a aprendizagem, quando esta ocorre, ou 

não, como resultado do próprio esforço. Não se reconhecem como aprendizes competentes e, 

por isso, não se reconhecem como sujeitos nesse processo. 

A Aluna 2 descreve a seguinte situação: 

 

— Isso porque meu pai, ele gostava de ensinar nós em casa... Ele 
sabia, meu pai tinha leitura, mas ele sabia ler bem, meu marido sabia... 
Num sei, parece que é a cabeça deles, né? Num precisou aprender (por 
muito tempo) minha mãe sabia ler, não é? Só meu pai. Olha... na 
escola, eu posso dizer que é difícil, eu só acho mais preocupada assim 
é conta porque eu...num... dá mais pra eu tá mexendo... Mas eu acho 
tudo legal, legal, gosto do que o povo fala porque aqui em São Paulo, 
eu achei muita tranquilidade, muita, muita... aqui em São Paulo, só 
sofre se não quiser, você é daqui, né? Você nunca foi do Norte, né? 
Então, aqui tem muita tranquilidade, lá no Norte, nós não tinha uma 
roupa pra vestir, calçado, não tinha nada. Graças a Deus, aqui nós tem 
os filho, escolhe, isso é tranquilidade, quem falar de São Paulo... hoje 
São Paulo, só é risco a violência, se não fosse a violência... Aqui não 
trabalha quem não quer, não tem as coisas quem não quer! Porque 
aqui você trabalha, você trabalha em casa de família, você trabalha em 
qualquer coisa, passa uma roupa, tem sua vida, entendeu? Verdade! 
Agora, lá no Pernambuco não tem nada! Só tem a roça, se faz sol a 
lavoura morre, se chove demais desperdiça tudo. Aqui eu gosto muito 
de São Paulo, né? Eu tenho uns trinta e poucos anos que não volto lá, 
nem visito sequer, meus irmãos tudo vieram pra dizer, eu digo: vô 
não! Vou nada, aqui tem muita felicidade. 

 

A Aluna 3 descreve assim a volta a aprendizagem dela: 

 

— Ah, pra mim é assim, como a professora falou, é... você aprende 
mais, aí abre mais a mente pra você aprender a ler e a escrever, tipo 
você aprender mais o aprendizado, aí assim, se por um acaso assim 
você falar um recado pra mim, eu sou muito esquecida das 
coisas...assim eu sou muito esquecida. Aí você escreve e não esquece 
mais porque você lembra quando você lê. Se você me perguntar, por 
exemplo, o que foi, eu tenho que perguntar de novo o que você falou, 
nossa, é assim eu não sei, eu não sei, nossa, eu sou muito esquecida, aí 
eu não sei nada, a professora fala: “tenta, tenta, tenta!” e, eu erro tudo, 
não é que eu não consiga, eu não sei mesmo, se eu soubesse eu já 
sabia ler e escrever direitinho! Mais umas coisinhas... é assim. 
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 Concepção de educação, cultura e escola 

O Aluno 4 diz o seguinte: 

 

Então, isso aí é falta de interesse dos pais também. É porque se... se os 
pai incentivasse a ir pra escola, eles ia aprender, mais os pai, tem 
muitos pai que não incentiva a criança ir pra escola, então as criança 
vai, vai ficar analfabeta mesmo. Que nem, eu sou pai, eu incentivei a 
minha fia ir pra escola desde, desde os 7 anos, ela já é formada no 
terceiro colegial completo, e eu incentivei ela pra ir pra escola, eu 
falei: Você nunca vai pro lado errado, só vai pro lado do bem e nunca 
saia com uma coleguinha, se chamasse, não sai, não, é da escola pra 
casa. 

 

O Aluno 1 diz o seguinte: 

 

— Não tinha... Não tinha professor, não tinha professora... né?... 
Então era aquela dificuldade, então os pais da gente castigava mais a 
gente na roça que na escola... porque, vou te falar, aqueles pessoal que 
tinha aquele poder mais elevado, que podia transferi, pegar os filhos e 
levar pra cidade tudo bem, mais outros que nem meu pai, que nem 
outros e outros não podia, aí nóis ficava na roça, a escola nossa era a 
roça, o professor era a terra... E o lápis era uma enxada...aí não tinha 
como dizer ..não! aí meu pai dizia, não, você vai estudar na cidade, 
você vai lá pra casa dum parente, lá num tinha família que morava na 
cidade. Então é isso, toda dificuldade, a gente foi crescendo, foi 
crescendo, aí, foi se... a gente foi crescendo, foi crescendo e você sabe 
que quando a gente é mais novo, é jovem, a gente tem mais chance de 
aprender. Quando você fica velho, já tem aquela responsabilidade de 
casar, de casa e filho pra cuidar, e aumenta a responsabilidade. Daí, 
hoje eu tô correndo atrás pra ver se pelo menos um pouquinho... eu 
não quero aprender muito pra me tornar um... Eu queria saber bem ler 
e escrever mais... fazer o que né... se não chegou né, eu chegar a esse 
ponto, pelo menos hoje graças a Deus, eu já posso pegar um ônibus, já 
sei ler placas, eu graças a Deus, eu já sou habilitado, uma coisa que eu 
mais queria, e eu tô me empenhando aí né... um pouco que aprendi, eu 
agradeço primeiramente a Deus e a professora que, né?... e a escola 
que tem qualidade... eu acho que é isso que eu passo pros meus netos, 
passo pros meus filhos, que a leitura é boa, você saber é bom! Eu falo 
pra eles: Eu não tive a chance que vocês tem, que eu nunca deixei 
vocês trabalhar quando era de menor, queria que vocês estudasse, 
fizesse curso,... vocês não quiseram. Sete irmãos. Não! Nenhum, 
nenhum dos meus irmãos, vieram estudar aqui. É depois que 
chegaram aqui em São Paulo que eles estudaram. Não! Nem assinar o 
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nome. Acho que é por isso que dificultava ainda mais, deles não ter 
nem um pouco de conhecimento da leitura, então fazia falta pra eles 
faltava pra gente também né... Porque eles achavam que se a gente 
fosse pra escola aprender, amanhã a gente podia sair e deixar eles lá, 
né... Então eles tinha medo, então, acho que eles não deixaram...não 
forçavam pra gente... às vezes, eles... 
 

Continua detalhando sua história de aprendiz: 

 

— [...] não sei se você lembra Mobral. Aí foi que quando apareceu o 
Mobral aí ele foi que eles começaram a deixar... mas era assim 
era...era duas vez por semana, aí depois eles disse, ah não, não vai 
mais ninguém estudar não, ninguém aprende nada mesmo... duas vez 
por semana... até uns tempos desse eu tinha uma carteira Mobral aí eu 
ate mostrei lá na firma, eu fia um curso aí eu levei lá e mostrei, até o 
professor falou: Nossa, esse tempo todinho o senhor guardou isso aí 
lá... e tudo o que eu estudei eu vou guardando as coisas porque eu 
apresento aos meus netos, meus netos tá crescendo, aí eu mostro pra 
eles... Às vezes eu leio alguma coisa, eles fala: Nossa! Aí chega um e 
diz: O vô tá lendo, aí eu falo, tá vendo, fio?... 

 

Aos alunos, parece, há um conceito arraigado que afirma ser sempre dos alunos 

pais ou familiares a responsabilidade pelo não estudo, pelo fracasso escolar. Pesquisas 

recentes apontam fatores e instituições que se propõem a cumprir o papel de organizador e 

mantenedor, principalmente de políticas públicas para escolarização, porém não as tem 

cumprido de modo adequado no tocante a qualidade, há o oferecimento de vagas para 

matriculas, mas não se garantem as condições qualitativas para a permanência no sistema 

escolar (ANGELUCCI et al., 2004; DOURADO, 2005). 

Sobre as três categorias — visão sobre evasão e administração da EJA; processo 

relacional e visão de homem, sociedade e mundo —, nos discursos dos(as) alunos(as) 

entrevistados(as), na prática, não há observações consideradas relevantes. 

 

3.2.3 Observações nas escolas, anotações no diário de campo: 
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Neste momento, recorro ao professor de etnologia François Laplantine, que assim 

justifica na abordagem etnográfica, as observações do diário de campo do (a) pesquisador (a): 

 

[...] A abordagem antropológica de base, a que todo pesquisador considera hoje 
como incontornável, quaisquer que sejam por outro lado suas opções teóricas, 
provém de uma ruptura inicial em relação a qualquer modo de conhecimento 
abstrato e especulativo, isto é, que não estaria baseado na observação direta dos 
comportamentos sociais a partir de uma relação humana. Não se pode, de fato, 
estudar os homens à maneira do botânico examinando a samambaia ou do zoólogo 
observando o crustáceo; só se pode fazê-lo comunicando-se com eles: o que supõe 
que se compartilhe sua existência de maneira durável (Griaule, Leenhardt) ou 
transitória (Lévi-Strauss). Pois a etnografia, que é fundadora da etnologia e da 
antropologia a tal ponto que alguns dos mestres de nossa disciplina (estou pensando 
particularmente em Boas) consideram que toda síntese é sempre prematura, e que 
alguns ainda hoje preferem qualificar-se de "etnógrafos" (J. Favret, 1977) não 
consiste apenas em coletar, através de um método estritamente indutivo, uma grande 
quantidade de informações, mas em impregnar-se dos temas obsessionais de uma 
sociedade, de seus ideais, de suas angústias. O etnógrafo é aquele que deve ser capaz 
de viver nele mesmo a tendência principal da cultura que estuda (LAPLANTINE, 
1994, p. 149-150). 

 

Vivi uma experiência com as professoras do C.A.I.S. em que afirmam que os 

alunos têm problemas de aprendizagem, problemas mentais, com diagnóstico completo 

expedido por profissionais da área da saúde ou não, com diagnóstico atualizado ou não, que 

não vão aprender mesmo. Mas tenho observado que aprendem, sim, muitas vezes lhes falta 

atenção e, em alguns momentos, falta também um ensino direcionado a eles dentro da sala de 

aula, com sua turma. 

Na entrevista como o Professor 1, ele cita o trabalho das professoras itinerantes do 

C.A.I.S. como pontual e ineficiente. 

Ao anotar as observações que fiz nas diferentes escolas em que há classes de Eja 

I, a tentativa foi capturar algumas distinções das particularidades na dinâmica escolar sem 

perder de vista o todo e respeitando o rigor necessário para analisar as experiências escolares 

e educativas. Por isso mesmo, o modo de ver não poderia estar engessado num modelo teórico 

rígido e inflexível. 
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Os cinco (05) professores observados positivamente identificam seus alunos e os 

tratam de acordo com sua faixa etária, aspecto que se diferencia já que a tempos eram tratados 

de modo infantilizado. 

Observei que, numa escola na região central da cidade, lá desde 2001, ano em que 

foi inaugurada, sempre funcionam cursos do ensino fundamental inicial para crianças, Eja I e 

Eja II. Outra escola, esta na região leste da cidade, muito diferente da região central, é 

rodeada por núcleos habitacionais e por um ginásio poliesportivo. 

Ambas têm em comum, duas turmas da Eja I com uma turma de alfabetização 

inicial e outra de pós-alfabetização. Cada classe é composta por cerca de 12 alunos, todos 

maiores de 14 anos; a faixa etária predominante é a de 25 a 45 anos. 

A outra escola observada está na região central da cidade. Oferece cursos da Eja I 

em turnos alternativos durante o dia. É a única escola exclusiva para Eja I e II, e há somente 

uma turma de alfabetização inicial que funciona no período da tarde. Nesta escola, agendei 

uma visita e pedi para conversar com os profissionais que atuam diretamente com os(as) 

alunos(as) da classe de Eja I. Durante algumas conversas, de modo muito contundente, 

afirmaram que os alunos são ”desinteressados, faltosos, não gostam das atividades que a 

escola oferece, sejam elas quais forem, são indisciplinados, drogados e indolentes”.30 

 Ao longo da conversa, pergunto se há alguma hipótese para explicar esses 

comportamentos. Apenas um arrisca: “É porque eles moram longe daqui [Diadema]”. Os 

outros balançando a cabeça e, após alguns segundos de absoluto silêncio, dizem: “Não sei.” 

Outro elemento que me chamou atenção em minhas observações nas escolas é que 

os livros didáticos vindo do convênio PNLD não foram adotados pelos professores. 

                                                 
30 O fenômeno da juvenilização não se instalou na Eja I, porém tornou-se efetivo na Eja II nos últimos anos, 
lamentavelmente não há ações conscientes e harmoniosas para o funcionamento desses cursos atendendo essa 
clientela. 
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Pergunto a vários professores por que não adotaram o livro didático, eles 

respondem “Ah, as letras de forma minúsculas dificultam a leitura” ou “os livros são muito 

pesados pra eles carregarem todos os dias, para alfabetização e para pós-alfabetização tem 

dois, três volumes até, chega uma hora que nem posso guardar no meu armário pra eles, não 

cabe”. E ainda comenta outro professor “... Ah, eles tem que mostrar a lição que fizeram na 

escola, tem mulher casada que o marido olha e pergunta: se foi pra escola mesmo, cadê a 

lição??? E tem aluno que gosta do caderno cheio também!” 

Relacionando todos os dados que colhi com essas observações do diário de 

campo, notei que ainda há uma identidade da Eja em Diadema, mesmo difusa, isolada, 

reduzida em sua frequência por alunos, com poucas escolas e classes funcionando, parece 

haver ainda uma expectativa por parte dos profissionais da educação pra que ela seja melhor 

organizada, que receba maiores incentivos e que cumpra de algum modo seus objetivos 

educacionais. 

 

3.3 Reflexões sobre didática, metodologia e currículo para alfabetização de jovens e 

adultos 

 

Alfabetização, alfabetismo e letramento (ROJO, 2009, p. 10) são conceitos para 

os quais a linguista Roxane Rojo chama atenção. Desafiadores para professores(as) 

alfabetizadores(as), estes conceitos e a prática pedagógica cotidiana, englobando a didática, a 

metodologia e os currículos para alfabetização de jovens e adultos, ainda se apresentam como 

conhecimento a ser reinventado. Há contribuições advindas da linguística relativa à apreensão 

da língua escrita, mas por si só não dão conta de um movimento complexo de alunos em seus 

processos de alfabetização. Paz (2012, p. 39) sugere e faz alertas: 
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Para capturar a linguagem não temos outra saída senão empregá-la. As redes de 
pescar palavras são feitas de palavras [...]. A linguagem é uma condição da 
existência do homem, e não um objeto, um organismo ou um sistema convencional 
de signos que podemos aceitar ou desprezar. 

 

Muito se fala dos pressupostos filosóficos e políticos para a alfabetização de 

jovens e adultos, porém como alfabetizar é ainda a grande construção por se aperfeiçoar e 

disseminar para formadores(as) e professores(as) que lidam com alunos(as) desse seguimento.  

Há produção de materiais e livros didáticos preparados para a Eja I, mas a adoção 

de tais materiais em redes de ensino é cercada de polêmicas advindas dos professores e 

técnicos. As críticas são diversas e a dificuldade em atender as expectativas dos professores e 

alunos é grande, é complexa, portanto altamente desafiadora. 

Nesse contexto, são inegáveis as contribuições de Bakhtin e Vygotsky. Ambos 

afirmam, cada um a seu modo, que a noção de dialogismo que é fundante para a linguagem, 

pois esta é dialógica, é sempre de alguém para alguém. A linguagem é necessariamente 

interativa, por isso não é somente forma e sistema. 

Assim, cabe refletir sobre por que razão alfabetizar com textos e como devem ser 

as práticas para o ensino da língua e a apropriação do código escrito. 

Considerar elementos como o desenvolvimento histórico da língua, as variantes 

linguísticas, já que lidamos com aluno(as) que são originais de diferentes regiões do País e em 

Diadema, especialmente, na prática a metade da população é migrante, nordestina 

principalmente.31 Sempre, invariavelmente, deve-se oferecer atividades, exercícios e 

experimentos com as estratégias de escrita, a produção textual, os diferentes gêneros da 

escrita, as incursões interpretativas de texto para adultos; jamais um ensino com atividades 

infantis ou infantilizantes pode ser apresentadas a alunos(as) adultos(as). A nós cabe essa 

                                                 
31 Somente no Censo do IBGE de 2010 é que se apura este número. Anteriormente, era o inverso, os nordestinos 
eram a maior parte da população; atualmente, conta-se com a primeira geração de nativos na composição da 
população da cidade. 
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reinvenção, compondo cotidianamente o currículo com as contribuições e visões advindas 

dos(as) alunos(as). É importante reconhecer que a língua não é apenas atividade cognitiva, 

mas é sócio interativa, fruto das relações cognitivas e históricas que alunos(as) estabelecem. 

Portanto, são capazes, através de sensibilidade e flexibilidade, de apreender a língua e tornar-

se leitores(as) e escritores(as).32 

Ao pensar nos currículos para os estudos nas séries iniciais e nas orientações dos 

PCNs, ofertar a alunos(as) da Eja I uma gama de conteúdos das diferentes áreas do 

conhecimento também faz parte dos direitos desses(as) estudantes em ter acesso a eles, dentro 

de sua jornada escolar. É o caso da matemática: 

 

 sistema numérico decimal; 

 situações problema, envolvendo cálculo mental e operações com números 

naturais; 

 sistema monetário brasileiro; 

 as quatro operações; 

 aprender a utilizar a calculadora; 

 números racionais, decimais, frações, porcentagem; 

 noções de geometria, figuras planas, escala, calculo de perímetro; 

 introdução à estatística, organização de dados, tabelas e gráficos; 

 porcentagem; 

 área do quadrado. 

 

                                                 
32 Consultei publicações como a do linguista pernambucanos Luiz Antonio Marcuschi, publicado em 2008; o 
livro didático Língua e Linguagem que tem Beth Brait como consultora, publicado em 2002; EJA – 
Planejamento, metodologias e avaliação do Grupo de estudos da PUC do Rio Grande do Sul, de 2009. Em 
diferentes publicações podemos ver construções de instrumentais especificamente para educação de Jovens e 
Adultos.  
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Sabe-se que alunos(as) têm esse conhecimento acumulado, principalmente por 

suas experiências de vida e por suas experiências profissionais. Como aponto no início deste 

texto, alunos e alunas advêm de uma cultura, elaboram soluções para suas vidas e estão o 

tempo todo dando respostas para os problemas que lhes surgem cotidianamente.  

Nossas indagações não podem ser, por exemplo, sobre ensinar matemática, mas 

qual matemática e com qual objetivo. Avançando nossas reflexões para nossa prática 

pedagógica, é condição indispensável ter a interdisciplinaridade em nosso cotidiano, não só 

metodologicamente, mas epistemologicamente.  

Trata-se aqui de reafirmar as capacidades de alunos(as). Na escola, eles e elas 

desejam registrá-las de maneira organizada e reconhecível por qualquer outro.33 

Contemporaneamente, vemos estudos da professora Beth Brait, traduzindo de 

maneira palatável a nós, alfabetizadores e alfabetizadoras, os sentidos do texto, dos 

enunciados, vinculando a importância da aquisição de habilidades de leitura, escrituração, 

produção de texto, bem como as redes e relações culturais que revelam e nos fazem ser 

capazes de produzi-los (BRAIT, 2006, p. 86-94). 

 

3.4 Algumas notícias sobre ações para alfabetização de jovens e adultos no ABCDMRR 

 

Embora nas últimas três décadas, pelo menos, tenha havido iniciativas com 

projetos e programas locais para instituir e popularizar, na melhor forma de se dizer, ações 

para dar conta da alfabetização de adultos, o número de analfabetos absolutos ainda é alto no 

Brasil, na região do ABCDMRR e em Diadema. 

                                                 
33 Recorro novamente à importante contribuição de Goffman (1988, p. 29), muito apropriada para nossa 
compreensão e reconhecimento de alunos e alunas tão estigmatizados(as). 
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Nas cidades da região, há algumas ações para educação de jovens e adultos. A 

seguir alguns serviços de educação e brevemente suas orientações para esse oferecimento nas 

cidades do ABCDMRR, conservei o modo como forneceram as informações: 

 Prefeitura Municipal de Santo André: 

 Secretaria de Educação 

Mais de 30 mil pessoas, desde bebês a idosos, foram atendidos em 2014 por 

algum dos serviços da Secretaria de Educação de Santo André. 

A cidade conta com 51 escolas municipais de educação infantil e ensino 

fundamental (Emeif), 10 Centros Educacionais (Cesa), três centros públicos de educação de 

jovens e adultos (CPEJA), 25 creches municipais e 18 creches conveniadas, além de uma rede 

de entidades parceiras. Os Cesa concentram em um só lugar Emeief, creche, centro 

comunitário e área para caminhada, parquinho, quadra e programação de atividades de 

cultura, esporte e lazer para a comunidade e os alunos. 

Há salas de educação de jovens e adultos com aulas de informática em 25 Emeief 

e nos cinco centros públicos em atividade. Além disso, existe a opção de frequentar uma das 

40 classes do programa Brasil Alfabetizado, espalhadas pelo município. 

Graças a uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Trabalho e o Centro Público de Emprego Trabalho e Renda, nos centros públicos 

administrados pela Secretaria de Educação estão disponíveis várias opções de cursos 

profissionalizantes gratuitos, como manicure, podólogo, auxiliar de serviços, pedreiro, 

eletricista, pintor, auxiliar de cozinha, informática básica e avançada. 

 São Bernardo do Campo oferece Eja I e Eja II e, o Mova para a população. 

 Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul: 

Secretaria de Educação 
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Fazendo uso de suas atribuições, tem a proposta de não só elaborar ações que 

venham ao encontro das necessidades educacionais de seu município, mas, sobretudo, 

implementar suas ações no sentido de aprimorá-las cada vez mais.  

A cidade de São Caetano do Sul é referência nacional no ensino público de 

qualidade, com índices de escolaridade comparáveis a de países europeus, tanto que possui o 

Selo de Município Livre do Analfabetismo, honraria conferida pelo Ministério da Educação a 

apenas três cidades no estado de São Paulo, em todo o país são 207 cidades e é líder em 

escolaridade entre os municípios paulistas, de acordo com a Fundação Seade.  

A Secretaria oferece ensino básico desde o infantil até o ensino médio, ensino 

superior, escola de línguas e informática, Terceira Idade, técnico, Eja e Pro Alfa. 

O público-alvo de todas as ações oferecidas, com exceção do ensino superior, são 

os munícipes. 

Outro fator relevante das ações oferecidas por esta Secretaria é quanto ao trato dos 

projetos especiais que tem como cerne a finalidade educacional. Nessa seara, há o Pro Alfa 

(alfabetização de adultos), Unimais (bolsas de estudo) e ensino técnico (EPT). 

 Prefeitura Municipal de Mauá: 

Secretaria de Educação 

Cabe a este órgão preparar e encaminhar a política educacional do município, 

coordenar sua implantação e avaliar os resultados, com a meta de assegurar a qualidade na 

educação para o ensino fundamental e a educação infantil, assim como contribuir para a 

formação de indivíduos autônomos, habilitados e com consciência social para cumprir seu 

papel de cidadão. 

Deste modo, a rede municipal de ensino de Mauá conta com a formação de 18 mil 

alunos na educação infantil, no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos em sua 
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totalidade. São 40 escolas e 2.300 funcionários que o município administra. Dessas escolas, 

18, de ensino fundamental, oferecem a Eja I. 

 Prefeitura Municipal Estância Turística de Ribeirão Pires: 

Secretaria de Educação, Inclusão e Tecnologia (Seit) 

Tem como atribuição elaborar/renovar e implementar a política educacional, 

planejando, desenvolvendo, coordenando e implementando os programas de educação do 

município, respeitando-se o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (Mova) 

Promove a alfabetização de adultos e jovens nos bairros, principalmente aqueles 

que não concluíram as quatro primeiras séries do ensino fundamental. O Mova funciona em 

núcleos criados em regiões dentro do município. O projeto fornece os materiais pedagógicos 

aos alunos, de acordo com o nível de aprendizado. 

 Em Rio Grande da Serra, o serviço oferecido para educação de jovens e 

adultos é somente o Mova. 

 

3.5 Dados quantitativos  

 

Há dados quantitativos recolhidos em Diadema dos anos de 1987 a 1993, relativos 

ao funcionamento da Eja I, do mesmo modo foram colhidos dados dos anos de  2011, 2012 e 

2013. Estes dados constam dos quadros e gráficos apresentados a seguir. 

 

3.5.1 Dados quantitativos dos anos iniciais de funcionamento do Seja, de 1987 a 199334 

 

                                                 
34 Meu especial agradecimento pelos dados colhidos e organizados à Profª. Leticia Beatriz Pessa (in memoriam) 
e ao Prof. Reginaldo Mendes Paixão. 



78 

 

Foram levantados a partir de atas finais de curso, elaboradas pelos professores ao 

término de cada ano letivo, nas quais constam os dados de todas as classes do Seja. As atas 

demonstram o atendimento escolar do Serviço entre 1987, ano da fundação, até 1993, com os 

dados referentes  ao período pesquisado (1993). 

Neste período de sete anos de atuação, o Seja atendeu um total de 19.234 alunos. 

Em 1987, foram atendidos 1.843 e, em 1993, atingiu-se o número de 3.581 alunos, o seu 

maior índice. O aumento do atendimento de 1987 para 1993 foi de 94,3%. Com relação aos 

professores alfabetizadores, dispunha-se, em 1987, de 85 profissionais e, em 1993, de 86 

profissionais. Entre os alunos atendidos nesse mesmo período, 6.769 não completaram o 

curso, 6.165 foram promovidos e 5.905 foram reprovados. Assim, os percentuais de evasão 

variam de 27,5%, em 1987, a 24,6%, em 1993, passando pelo índice mais alto de 43,6% em 

1989. 

Com relação aos reprovados, os índices variam de 47,7%, em 1987, a 29,2%, em 

1993, sendo esse o menor do período. 

 Quanto aos alunos promovidos, temos 22%, em 1987, e 44,5%, em 1993. São 

estes o maior e o menor índice do período respectivo, ou seja, de 1987 a 1993. Quanto aos 

alunos transferidos, o total do período foi de 385. Os percentuais variam de 2,8%, em 1987 a 

1,2%. Não se sabe, pelos documentos analisados, para quais escolas ou cursos esses alunos se 

transferiram. No mesmo período, 12 alunos faleceram e duas matrículas foram canceladas, o 

que equivale a 0,1% dos alunos atendidos em 1988 e 1993. 

No cômputo geral, de 1987 a 1993, temos as seguintes medidas: aprovados, 32%; 

evasão e repetência, 65,9%; transferências e outros casos, 2,1%. 

Conclui-se que, no decorrer do trabalho do Seja, a aprovação tem sido, em média, 

apenas de um terço do universo de alunos matriculados.  

Seguem-se os quadros e gráficos demonstrativos, respectivamente. 
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Quadro 1: Matriculados, evadidos, retidos, promovidos e transferidos e outros nos anos de 
1987, 1988, 1987, 1990, 1991, 1992 e 1993 nas turmas de alfabetização inicial 
Ano Mat. Evad. % Ret, % Promov. % Transf. % Outros % 
1987 942 237 25,0 532 15% 154 16,3 19 2,0 - - 
1988 1.455 549 37,7 671 46,1 200 13,8 34 2,3 1f 0,1 
1989 1.482 682 46,0 505 34,1 270 18,2 25 1,6 - - 
1990 1.192 48 40,8 408 34,2 275 22,9 25 2.1 - - 
1991 1.230 404 32,8 450 36,6 326 26,5 50 4.1 - - 
1992 1.167 318 27,3 397 34.0 439 37,6 12 1,0 1f 0,1 
1993 1.419 377 26,6 499 35.2 518 36,5 23 1,6 1f 0,1 
Obs. f = falecimentos. 

 

 

 

 

 

 

Quando 2: Matriculados, evadidos, retidos, promovidos e transferidos e outros nos anos de 
1987, 1988, 1987, 1990, 1991, 1992 e 1993 nas turmas de pós-alfabetização 
Ano Mat. Evad. % Ret. % Promov. % Transf. % Outros % 
1987 901 270 3.0 348 38,6 251 27,9 32 3.5 - - 
1988 1.414 555 39.3 342 24,2 498 35,2 19 1,3 - - 
1989 1.478 608 41,1 429 29,1 419 28,4 20 1,4 2f 0,1 
1990 1.412 537 38,0 419 29,7 416 29,5 38 2,7 2f 0,1 
1991 1.483 451 30,6 371 25,0 620 41,8 36 2,4 1f/1c 0,2 
1992 1.497 389 26,0 381 25,4 706 47,2 19 1,3 2f 0,1 
1993 2.162 504 23,3 548 25,3 1.75 49,2 32 1,5 1f/1c 0,2 
Obs.: f = falecimentos; C= matrículas canceladas. 
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Gráfico 1: Turmas de alfabetização inicial (%)
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Quadro 3: Índices gerais dos alunos matriculados, retidos, transferidos e outros (falecidos ou 
que tiveram sua matricula cancelada) nos anos de 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 
— Seja 
Ano Mat. Evad. % Ret. % Promov. % Transf. % Outros % 
1987 1.843 507 27,5 880 47,7 405 22,0 51 2,8 - - 
1988 2.869 1.104 38,5 1,013 35,5 698 24,3 53 1,8 1f 0,1 
1989 2.960 1.290 45,6 934 31,5 689 23,3 45 1,5 2f 0,1 
1990 2.604 1.023 39,3 821 31,8 689 26,4 63 2,4 2f 0,1 
1991 2713 851 31,6 821 30,3 949 34,8 86 3,2 1f/1c 0,1 
1992 2.664 707 26,5 778 29,2 1.145 43,0 31 1,2 3f 0,1 
1993 3.581 881 24,6 1.404 29,2 1.593 44,5 56 1,6 3f/1c 0,1 
Obs.: f = falecimentos; C= matrículas canceladas. 
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Quadro 4: Alfabetização segundo número de professores e alunos atendidos 
Ano Número de professores Alunos atendidos Média de alunos por professor 
1987 42 942 22,1 
1988 36 1.455 25,9 
1989 49 1.482 30,2 
1990 42 1.192 28,4 
1991 36 1.230 34,2 
1992 27 1.167 43,2 
1993 38 1.419 37,5 
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Gráfico 4a: Alfabetização, segundo número de professores e alunos atendidos 
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Quadro 5: Pós-alfabetização, segundo número de professores e alunos atendidos 
Ano Número de professores Alunos atendidos Média de alunos por professor 
1987 43 901 20,9 
1988 35 1.414 25,7 
1989 51 1.478 29,0 
1990 42 1.412 33,6 
1991 37 1.483 40,0 
1992 29 1.497 51,6 
1993 48 2.162 45,0 
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Quadro 6: Índice geral de atendimento do Seja e média de alunos por professor(a) 
Ano Número de professores Alunos atendidos Média de alunos por professor 
1987 85 1.843 21,6 
1988 111 2.869 25,8 
1989 100 2.960 29,6 
1990 84 2.604 31,0 
1991 73 2.713 37,2 
1992 56 2.664 47,6 
1993 86 3.581 41,6 
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Em 1989 houve mudança de gestão, nota-se uma pequena ampliação no número 

de professores; já 1993, nota-se uma diminuição significativa na abertura de novas classes. 

Assim, tinha-se por classe, em 1991, 37,2 alunos(a) e, em 1992, 47,6 alunos(as) por turma, 

perfazendo a maior média de estudantes atendidos(as) por professor(a). Em 1993, eram 41,6 

alunos.  

 

3.5.2 Dados quantitativos atuais (2011, 2012 e 2013) 

 

Os dados quantitativos a seguir apresentam resultados gerais de aprovação, 

reprovação e evasão, por escola, no Quadro 7 em 2011 e no Quadro 8 de 2012.  

Estes dados foram fornecidos pelo Gedae (Gestão Dinâmica da Administração 

Escolar), setor da Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo, responsável pelo 

recolhimento de dados dos sistemas e redes de ensino do Estado e das cidades de São Paulo. 

No Quadro 9, vê-se o número de matriculas em alfabetização inicial no primeiro e no segundo 

semestre e de pós-alfabetização também no primeiro e no segundo semestre de 2013. Os 

números foram distribuídos por região da cidade de Diadema. Pode-se observar que há um 
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índice alto de evasão: 24,29 % do total de alunos(as) matriculados(as) em 2013, de acordo 

com os dados fornecidos pela Secretária de Educação de Diadema. Esse percentual foi 

apurado sobre o total de matrículas; não foram fornecidos por unidade escolar. 

 

 

Quadro 7: Dados gerais dados gerais de aprovação, reprovação e evasão, por unidade escolar 
no ano de 2011 

Unidade escolar EJA I (%) 

Aprovação Reprovação Evasão 

Emeb Professora Annete Melchioretto  8,4 90,7 0,9 
Emeb Olga Benario Prestes  11,1 84,4 4,4 
Emeb Professora Leticia Beatriz Pessa  25,7 48,6 25,7 
Emeb Santa Terezinha  10,7 85,7 3,6 
Emeb Carolina Maria de Jesus  15,2 66,7 18,2 
Emei Vereador Jorge Ferreira  41,5 43,9 14,6 
Emei Luiz Gonzaga  16,9 57,6 25,4 
Emeb Candido Portinari  5,8 53,8 40,4 
Emeb Santo Dias da Silva  4,6 87,4 8,0 
Emeb Professora Elza Freire  0,0 67,8 32,2 
Emeb Escola Cora Coralina  34,8 65,2 0,0 
Emeb Anita Catarina Malfatti  4,3 66,0 29,8 
Emeb Deputado Freitas Nobre  16,1 72,6 11,3 
Emeb Mario Santalucia  20,0 58,2 21,8 
Emeb Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro  12,4 50,5 37,1 

Fonte: dados de desempenho escolar referentes ao ano base de 2011, fornecidos pelo Gedae em julho de 2014. 
 

 

Quadro 8: Dados gerais de aprovação, reprovação e evasão, por unidade escolar ano de 2012 

Unidade escolar EJA I (%) 

Aprovação Reprovação Evasão 
Emeb Olga Benário  25,53 74,47 0,00 
Emeb Professora Leticia Beatriz Pessa  8,33 91,67 0,00 
Emeb Rachel de Queiroz  7,53 78,49 13,98 
Emeb Candido Portinari  11,36 68,18 20,45 
Emeb Santo Dias da Silva  4,17 95,83 0,00 
Emeb Professora Elza Freire  5,66 67,92 26,42 
Emeb Cora Coralina  20,00 80,00 0,00 
Emeb Anita Catarina Malfatti  14,00 68,00 18,00 
Emeb Senador Atila  12,28 87,72 0,00 
Emeb Deputado Freitas Nobre  28,85 71,15 0,00 
Emeb Mario Santalucia  14,06 71,88 14,06 
Emeb Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro 24,39 60,98 14,63 

Fonte: Dados de desempenho escolar referentes ao ano base de 2012, fornecidos pelo Gedae em julho de 2014. 
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Quadro 9: Dados gerais do ano de 2013, de matriculados por região da cidade 

Unidade escolar Primeiro semestre Segundo semestre Total da 
unidade escolar 

Evadidos 
Alfa Pós-Alfa Alfa Pós-Alfa Total % 

Região Sul 
Mário Santalúcia 20 32 16 30 98   
Quintanilha 30 36 24 32 122   
Letícia B. Pessa 22 29 — 34 85   

Região Centro 
Elza Freire 13 19 13 13 58   
Olga Benário 16 18 16 16 66   
Cora Coralina 5 14 8 15 42   
Anita Malfatti 14 21 15 19 69   

Região Oeste 
Cândido Portinari 7 9 10 12 38   
Atila 21 39 20 43 123   

Região Norte 
Rachel de Queiroz 33 27 36 26 122   
Santo Dias 27 27 28 28 110   
Freitas Nobre 22 15 24 19 80   
Total 210 287 230 286 1.013 246 24,29 

Fonte: Setor de estatísticas da Secretaria Municipal de Diadema em julho de 2014. 
 

Os percentuais de reprovação e evasão quando somados denotam um índice de 

aproveitamento muito baixo. Este fenômeno repete-se ao longo dos anos de oferecimento do 

serviço de educação de jovens e adultos. A Escola de Ensino Básico Cora Coralina tem 

algumas peculiaridades. Localiza-se no centro da cidade; funciona à tarde e à noite e oferece 

exclusivamente Eja I e Eja II, nela funciona apenas uma turma de Eja I. Há turmas de 5º ao 8º 

ano de ensino fundamental, lembrando que se trata de curso supletivo. Esses dados foram 

fornecidos em julho de 2014 pela Secretaria de Educação de Diadema. Atualmente, a média 

de alunos(as) atendidos pelos professores(as) é de 21,7 em 12 escolas distribuídas em todas as 

regiões da cidade. Cabe ressaltar que o maior número de alunos(as) é atendido na região sul e 

o menor, na região oeste. 

Colher esses dados numéricos, tanto na secretaria municipal como no Gedae foi 

muito difícil, apesar da disponibilidade para permitir que eu tivesse acesso a eles, não obtive 

tudo que solicitei. Organizei esses dados, de modo precário, porém não poderia abrir mão de 

apresenta-los, o intuito é de pelo menos apontar alguns deles que julguei serem básicos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No começo, você deve escrever levado pelo vento, até sentir que esta voando. A 
partir daí, o ritmo e a atmosfera se desenham sozinhos. É só seguir o voo. Quando 
você achar que chegou aonde queria chegar é que começa o verdadeiro trabalho 
(PAZ, 2012, p. 13).  

 

 

Nestas considerações finais, já que esta pesquisa atualiza, em parte, outra 

realizada há 20 anos, cabe perguntar: o que continua igual? O que se modificou? 

O ambiente infantil e infantilizante parece ter mudado, pois, nos últimos anos, o 

fenômeno do atendimento de crianças para o ensino fundamental transformou 

significativamente a aparência das escolas municipais, principalmente no item relativo ao 

mobiliário. Iniciou-se, em 1998 o atendimento a crianças em idade escolar para frequentar o 

ensino fundamental nas escolas municipais, redundância vinda das exigências do Fundef. 

Mesmo assim os ambientes são preparados para crianças o que causa aos alunos adultos um 

certo estranhamento, pois as vezes não se sentem integrados ao conjunto de estudantes 

daquela escola. 

Outra mudança significativa é o fato de atualmente quase a totalidade dos 

professores(as) serem graduados em nível universitário, dos que estão atuando na EJA I  em 

Diadema apenas 03 (três) são formados no ensino médio, antigo magistério; diferente de anos 

atrás. Infelizmente isso não garante uma formação especifica para alfabetizadores atuarem 

junto a essa modalidade para que o atendimento seja mais qualificado aos alunos adultos em 

processo de alfabetização. Sabe-se que não há de modo generalizado no Brasil cursos em 

licenciaturas, pedagogia ou mesmo em programas de pós – graduação para formar estes 

professores(as). Há também uma descontinuidade na organização profissional dos 
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professores, pois atuam em diferentes turnos com crianças do ensino fundamental e 

suplementam sua carga horária de trabalho atuando na Eja, consequência disso é uma 

flutuação que impede, por vezes que esse professor acumule experiência nos cursos da Eja. 

Lamentavelmente não houve mudança significativa nos níveis de evasão, estas 

continuam no mesmo patamar, comparativamente entre o período de instalação do serviço 

com o movimento de alunos nos cursos e escolas municipais dos últimos três anos.  

O número de escolas em que funcionam a Eja I é muito pequeno, são apenas 12 

escolas, num universo de 60 escolas municipais, enquanto que, em 1993, eram 30 escolas com 

3.851 mil alunos(as) matriculados(as), cada turma composta por 30 estudantes na 

alfabetização inicial e 35 nas turmas de pós-alfabetização. 

No primeiro e no segundo semestres de 2013 e de 2014, o total de matriculas 

girou em torno de 500 alunos(as) para alfabetização inicial e pós-alfabetização. Pode-se 

afirmar que, numericamente, o atendimento caiu significativamente, lembrando que o número 

absoluto de analfabetos na cidade é de aproximadamente 32 mil pessoas, 8% da população, há 

que se considerar esses dados, pois eles denotam uma grande desproporção entre o número de 

alunos matriculados nesses cursos para alfabetização de jovens e adultos e o número de 

analfabetos na cidade.  

Observei algo que não muda nas expectativas dos(as) alunos(as)  que se identifica 

nesse segmento, que é a valorização em obter conhecimento. Diferencia-se esse interesse em 

relação a alunos e alunas da classe média; em parte desta, os mais privilegiados 

economicamente colocam-se numa relação utilitária. Ou seja, o que interessa é “nota pra 

passar de ano” ou/e o “diploma”. Os alfabetizandos(as) anseiam em obter o conhecimento da 

leitura e da escrita porque essa conquista lhes outorga autoestima elevada. 

Nesse momento do desenvolvimento da sociedade brasileira, em suas diferentes 

faces, deposito uma esperança especial nas discussões relacionadas à educação, área de 
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atuação a qual dediquei toda minha vida profissional. Importantes os destaques no Plano 

Nacional da Educação dados à alfabetização de jovens e adultos. Após serem apurados os 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2011 e do Anuário 

Brasileiro da Educação Básica de 2013, o PNE organizado pelo movimento Todos pela 

Educação, baseado nesses dados foram elencadas as 20 metas do Plano Nacional de Educação 

(PNE) e seus principais focos que se constituem em grandes desafios para a próxima década, 

como o de alocar 10% do PIB na Educação e o de matricular 3,2 milhões de crianças e 

adolescentes que ainda estão fora da escola.  Diretamente relacionada a Eja I são as metas 

nove e dez que apontam o seguinte: “Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos 

ou mais para 93,5% até 2015 e erradicar, até o final da vigência do PNE, o analfabetismo 

absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Em 2011, cerca de 8,7% dos 

brasileiros com 15 anos ou mais não sabiam ler e escrever.” 35 

Para a sociedade brasileira, a erradicação do analfabetismo é um grande desafio, e 

para cidades como Diadema também. Por isso, há que se ter um olhar agudo sobre essa 

questão, sobre a qual cabe ao poder público se debruçar de maneira séria e consequente. 

Há ainda uma identidade da Eja I. Atualmente, ela está de certa forma difusa e 

diluída entre espaços escassos e por vezes isolados. Apesar disso, há que se considerar uma 

história construída, uma cultura desenvolvida e consolidada à luz das experiências de 

alunos(as), professores(as), técnicos(as), funcionários(as) e a comunidade escolar em geral. 

Embora a política para alfabetização de jovens e adultos permaneça instalada na 

cidade por tantos anos, sua manutenção parece ter sido deixada de lado. Suas atualizações não 

abarcam resoluções eficientes para minimizar ou erradicar o analfabetismo, ainda com índices 

tão altos, portanto não foi garantido o atendimento com a qualidade adequada. 

                                                 
35 Material consultado: Documento – Referência. Conae 2014 (Conferência Nacional de Educação). Ministério 
da Educação/Secretaria Adjunta. Brasília. 2013 
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Quando formulei esse tema e o problematizei, fui visualizando, ao longo da 

pesquisa, a necessidade de debater seriamente essas questões relacionadas à alfabetização de 

jovens e adultos. Desejo que os problemas sejam superados e creio que possam ser. Gostaria 

que esse texto de algum modo pudesse contribuir para isso, que pudesse em algum momento 

subsidiar uma discussão aprofundada acerca dos currículos de qualificação, com atenção 

especial à realidade econômica nos níveis micro e macrorregional. Possivelmente colaborar 

na elaboração de currículos, redes de debates e pesquisas para construir alternativas 

educacionais e sociais mais adequadas a essa população, bem como na articulação e na 

participação em rede sistemática para troca de experiência no âmbito nacional e internacional 

acerca das questões da educação de jovens e adultos. 

Há muitos desafios lançados aos proponentes e realizadores de programas 

educacionais para jovens e adultos. Trata-se obrigatoriamente de buscar a gênese do 

analfabetismo no Brasil e explicar os contornos desse fenômeno ao longo de nossa história, 

bem como as consequências na vida cotidiana dessa população, para então, empreender ações 

que visem superar os efeitos negativos decorrentes dessa situação de analfabetismo. 

Portanto, é necessário repensar a situação da educação no Brasil e, em particular, 

a educação de jovens e adultos, pois esta se apresenta como um campo de reflexão, 

socialização e releituras. Ao estudar a Eja, deve-se pensá-la como um espaço de 

multiplicidade. É campo de reflexão a partir do momento em que pode provocar um diálogo 

aberto entre os diversos sujeitos que a compõem. Outro aspecto importante é reconhecer que a 

Eja mostra-se também como um conjunto de direitos que obrigatoriamente devem ser 

ofertados e desenvolvidos para a população. 

Ao pensar em soluções para reinvenção da educação de jovens e adultos, deve-se 

considerar modelos flexíveis para esta modalidade educacional, há cursos modulares, tele-

educação, educação presencial e a distância —, para, acima de tudo, atender as expectativas 
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de alunos(as). Eles são estudantes que têm pressa para aprender a ler e escrever, ou que não 

tem tanta pressa, ou que querem apenas o certificado de conclusão, ou ainda que não se 

importam muito com isso. Enfim: multiplicidade e diversidade são características desses 

grupos, as quais nunca poderiam ser deixadas de lado. 

Ainda nos falta uma formação mais ampliada para subsidiar a prática dos 

professores(as) alfabetizadores de Adultos, vinda da academia. Falta também uma superação 

dos preconceitos que atingem nossos alunos(as) , falta um atendimento mais atento e digno 

para essa parcela da população plena de sabedoria e vontade de participar da vida cotidiana de 

um modo mais efetivo e qualificado, afinal é preciso que se repare e se devolva seus direitos 

como cidadãos, a educação escolar é um deles. 
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ANEXOS 

 
I – Roteiros para entrevistas. 

Estes roteiros contem perguntas básicas, pois trata-se de entrevistas abertas. Preocupei-me com a busca 

da fala significativa dos entrevistados, pois eles externam, ao seu modo, aquilo que para eles tem sentido, 

utilizam-se de sua memória para falar de situações que viveram ou vivem. 

Por isso a transcrição das entrevistas conserva a fala original dos entrevistados (as). (QUEIROZ. 1988. 

pp.68-80).  

 

Roteiro para entrevista de professores (as) 

- Nossos alunos (as) advém de uma cultura, nomeie ou aponte  características dessa cultura: 

- Em classe, na escola como os alunos aprendem? O que você considera importante comentar? 

- Entre os alunos de uma classe há um grande número que é considerado excluído dos bens sociais em geral. Isso 

com certeza se reflete nas relações professor-aluno, para o bem e para o mal. Reflita sobre essa situação e diga 

qual é sua análise. 

- Você identifica carências em seus  alunos (as)? Quais? De alguns exemplos: 

- De qual cultura você  advém? Aponte algumas características: 

- Fale sobre sua vida de estudante e da sua formação acadêmica: 

Roteiro para entrevista de alunos (as) 
 
-Por que as pessoas não aprendem a ler e escrever quando são crianças? 

-Na região de onde você veio haviam escolas?   Todas as crianças frequentavam as escolas? 

-Por que as pessoas, aqui na cidade, querem aprender a ler e escrever? 

- Os adultos aprendem a escrever e ler? Se não aprendem, você consegue explicar porquê?  

Roteiro para entrevista do Gestores (as): 

 - Quais os motivos levaram o senhor (a) a criar o Serviço de Educação de Jovens e Adultos, a EJA I, em 1987? 

- Ao longo desses 26 anos de existência do Serviço, quais observações o senhor (a) acha importante fazer? 

- Há ainda 8% da população da cidade excluídas dos programas escolares, portanto são analfabetos. Se lhe fosse 

possível quais propostas o senhor faria para atender essa demanda/questão? 
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Aluno 01 

 

Pesquisadora: Obrigada pela sua, sua disposição em me dar, me conceder a entrevista. 
Queria começar te perguntando, o seguinte: Se na região onde você nasceu tinha escola 
de educação infantil e se você teve oportunidade de estudar quando você era pequeno? 
Entrevistado: Não tinha não, nem tive também a oportunidade de estudar... porque lá na 
região não tinha, era muito distante e não tinha como se locomover ...da gente morava num 
sitio né... e... ir pra cidade, só tinha na cidade e mais ou menos uns doze quilômetros, dava 
três léguas a pé. Então não tinha como a gente ir, eu vim conhecer escola depois que eu 
cheguei em São Paulo. 
Pesquisadora: Entendi. 
Entrevistado: Já casado ... 
Pesquisadora: Qual região da qual você vem? 
Entrevistado: É...Ceará, Acopiara 
Pesquisadora: É interior do Ceará? 
Entrevistado: É interior de Fortaleza. 
Pesquisadora: É Copiara ou Acopiara? 
Entrevistado: Acopiara. É o interior de Fortaleza mesmo no Ceará. 
Pesquisadora: ...e quantos anos você está agora? 
Entrevistado: Eu tô com cinquenta e três. 
Pesquisadora: Já faz tempo que você chegou em São Paulo? 
Entrevistado: Eu cheguei em oitenta e sete. 
Pesquisadora: Ai você começou a estudar numa escola aqui em São Paulo, você já era 
adulto, foi numa escola parecida com essa? 
Entrevistado: Justamente, eu comecei no...lá na ... aqui, nessa escola aqui no...perto da ... da 
delegacia ali, no...como é o nome dali...  
Pesquisadora: Avenida Dom João VI? 
Entrevistado: No Santa Rita  
Pesquisadora: É agora ali tem outro nome 
Entrevistado: É agora ali, é.. mudou o nome. 
Pesquisadora: É Raquel de Queiroz? 
Entrevistado: Não, pra baixo da creche, tem a creche, aquela ali... 
Pesquisadora: Eu esqueci o nome. 
Entrevistado: Então, daquela ali, nóis, transferiu nóis, aqui pra igreja, o padre cedeu pra 
gente a casa paroquial né? Ai, nóis fiquemos um ano e pouco estudando ai, ai, entrou um  
outro padre e tirou nóis dai, ai nóis fiquemos ... ai nóis foi estudar numa igreja de crente que 
tem lá na quinze de Novembro , arrumamo uma professora lá e ela estudava pra nóis. 
Pesquisadora: Mas era MOVA? 
Entrevistado: Era sim era MOVA, nessa época era MOVA , isso, ai depois escolhi vir pra cá, 
ai já tô com uns anos...é que eu começava a estudar e sai fora né?  Mais é que eu to com mais 
de dez anos que eu to aqui. 
Pesquisadora: Aqui? Tá bom, me diz uma coisa, lá na tua região, no interior lá perto de 
Fortaleza, você me disse que as escolas eram longe. 
Entrevistado: Era. 
Pesquisadora: E ai, como é que as outras crianças, que você...mais ou menos tinha a 
idade mais ou menos que você tinha, naquela época e moravam naquele lugar, faziam 
pra estudar? 



98 

 

Entrevistado: Era assim, se os pais tinha condições, levava pra cidade, ficava lá a semana lá 
e no fim de semana, buscava ficava no sitio, quando era na semana levava de novo ficava na 
casa de um parente na cidade, quando era...estudava, quando era na sexta feira a tarde, 
terminava as aulas ia buscar e ficava o final de semana em casa...era assim. 
Pesquisadora: Pensa que tem outras situações não é... algumas parecidas com essa que 
você acabou de me falar que dificulta... é.. assim, que dá é...não dá muita condição das 
crianças a ler e escrever quando são pequenininhas e aí viram adultos que estão nos 
cursos igual ao que você tá? 
Entrevistado: Correto! 
Pesquisadora: É...quais outros motivos você acha que as pessoas tem pra não aprender a 
ler e escrever quando são pequenininhas, além dessa que você acabou de me contar, 
dessa história? 
Entrevistado: É, é que já agora que nóis tem muita facilidade, e a gente tem o transporte pra 
buscar dentro de casa, praticamente né, porque para na porta o ônibus, hoje nóis temos maior 
facilidade, no nordeste inteiro, nois temos o prefeito junto com o governo , deu essa...esse 
poder do carro ir lá buscar na porta o aluno, trazer ... Eu acho que é a própria pessoa que não 
quer! Que tem! 
Pesquisadora: Não tô falando de agora, agora tem facilidades mesmo, eu concordo com 
você. Mas olha, você viveu essa história de tentar entrar na escola e de tentar ler e 
escrever, quando você era pequeno, a mais de quarenta anos não é isso? 
Entrevistado: É... 
Pesquisadora: Você  tá com cinquenta e três agora não é isso? 
Entrevistado: Isso 
Pesquisadora: Aí, eu queria que você dissesse quais seriam as dificuldades, além dessas 
que você me contou. 
Entrevistado: É, é o meio de como se “comovê”  
Pesquisadora: Eu entendi que você disse que uma das questões era essa, que as pessoas 
não tinham como se locomover, não tinham como viajar do local onde moravam pra 
escola... 
Entrevistado: Não tinha porque ... 
Pesquisadora: Você acha que tinham outras dificuldades? 
Entrevistado: Tinha! 
Pesquisadora: Por exemplo? 
Entrevistado: Não tinha professora. 
Pesquisadora: Não tinha professora? 
Entrevistado: Não tinha...não tinha professor, não tinha professora, então era aquela 
dificuldade, então os pais da gente castigava mais a gente na roça que na escola .. porque vou 
te falar, aqueles pessoal que tinha aquele poder mais elevado , que podia transferi, pegar os 
filhos e levar pra cidade tudo bem, mais outros que nem meu pai, que nem outros e outros não 
podia, ai nóis ficava na roça, a escola nossa era a roça, o professor era a terra ... 
E o lápis era uma inchada ...ai não tinha como dizer ..não ! aí  meu pai dizia, não , você vai 
estudar na cidade, você vai la pra casa dum parente, lá num tinha família que morava na 
cidade. 
Então é isso, toda dificuldade , a gente foi crescendo, foi crescendo, ai, foi se ..a gente foi 
crescendo, foi crescendo e você sabe que quando a gente á mais novo, é jovem, a gente tem 
mais chance de aprender. Quando você fica velho, já tem aquela responsabilidade de casar, de 
casa e filho pra cuidar, e aumenta a responsabilidade. Daí, hoje eu to correndo atrás pra ver se 
pelo menos um pouquinho ... eu não quero aprender muito pra me tornar um... Eu queria saber 
bem ler e escrever mais... fazer o que né...  se não chegou né, eu chegar a esse ponto, pelo 
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menos hoje graças a Deus, eu já posso pegar um ônibus, já sei ler placas, eu graças á Deus , 
eu já sou habilitado, uma coisa que eu mais queria, e eu to me empenhando aí né... um pouco 
que aprendi, eu agradeço primeiramente a Deus e a professora que né... e a escola que tem 
qualidade... eu acho que é isso que eu passo pros meus netos, passo pros meus filhos , que a 
leitura é boa, você saber é bom!  
Eu falo pra eles: Eu não tive a chance que vocês tem, que eu nunca deixei vocês trabalhar 
quando era de menor, queria que vocês estudasse, fizesse curso, ... vocês não quiseram 
Pesquisadora: Você tinha irmãos, ou você ainda te? 
Entrevistado: Sete irmãos. 
Pesquisadora: É, e eles estudaram na época que eram pequenos também? 
Entrevistado: Não! Nenhum, nenhum dos meus irmãos, vieram estudar aqui. 
Pesquisadora: Igual a você? 
Entrevistado: É depois que chegaram aqui em São Paulo que eles estudaram. 
Pesquisadora: Me diga uma coisa, os seus pais sabiam ler e escrever? 
Entrevistado: Não!  
Pesquisadora: Nem, nem assinar o nome... 
Entrevistado: Nem assinar o nome .. 
Acho que é por isso que dificultava ainda mais, deles não ter nem um pouco de conhecimento 
da leitura, então fazia com que eles furta pra gente também né... 
 Porque eles achava que se a gente fosse pra escola aprender , amanhã agnete podia sair e 
deixar eles lá. 
Então eles tinha medo, então, acho que eles não deixaram...não forçavam pra gente... as vezes, 
eles ...não sei se você lembra MOBRAL. 
Pesquisadora: Lembro... ouvi falar sim. 
Entrevistado: Ai foi que quando apareceu o MOBRAL ai ele foi que eles começaram a 
deixar  ... mais era sim era...era duas vez por semana , ai depois eles disse, há não, não vai 
mais ninguém estudar não, ninguém aprende nada mesmo...duas vez por semana ... até uns 
tempos desse eu tinha uma carteira MOBRAL  ai eu ate mostrei lá na firma, eu fia um curso ai 
eu levei lá e mostrei, até o professor falou; Nossa , esse tempo todinho o senhor guardou isso 
ai lá ... e tudo o que eu estudei eu vou guardando as coisas porque eu apresento aos meus 
netos, meus netos ta crescendo , ai eu mostro pra eles ... As vezes eu leio alguma coisa, eles 
fala: Nossa! Ai chega um e diz: O vô ta lendo .. ai eu falo, tá vendo fio... 
(risos) 
Como é bom de ler, eu não sabia...chegava...as vezes eu chegava numa porta de uma firma 
somente por olhar de Deus, parecia que Deus estava na minha frente e eu entrava. 
Pesquisadora: Me diga uma coisa, você que estudou naquela escola que se chama Santa 
Rita, pertinho da gente aqui? 
Entrevistado: É aqui do lado  
Pesquisadora: Que ano foi esse ano que você estudou lá? 
Entrevistado: Eu estudei lá em noventa e cinco ... ai eu voltei a estudar na ... num me recordo, 
perto da igreja...ai estudei  lá também em dois mil e três e dois mil e quatro... 
Pesquisadora: No Santa Rita também? 
Entrevistado: É no Santa  Rita 
Pesquisadora: Ficou dois anos lá. 
Entrevistado: É  
Pesquisadora: A primeira vez ficou quanto tempo lá? 
Entrevistado: Um ano 
Pesquisadora: Um ano, ai nesse intervalo que vocês foram pra igreja? 
Entrevistado: Ai, de lá nos fomo pra uma igreja de crente aqui na quinze de Novembro... 
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Aí, depois de lá, a professora arrumou com o prefeito, o prefeito arrumou com os padre e os 
padre deixou a gente vim pra cá. Ai veio cadeira, veio lousa, ai nois fiquemos mais ou menos 
umas vinte e oito pessoas. 
Pesquisadora: Você me disse que tem dez anos aqui, mas são dez anos que você faz o 
curso o ano inteiro? 
Entrevistado: Não! 
 As vezes tem vezes que eu fico dois meses, três meses, um mês nunca eu fico direto, direto 
pra dizer assim... 
Pesquisadora: Por que você tem de sair? 
Entrevistado:Porque eu trabalhava numa firma é eu tava construindo, ai eu tinha que fazer  
hora extra então, ou eu construía ou eu estudava , então naquela época eu tinha que trabalhar 
muito pra poder construir né, ai eu largava a escola pra lá ... eu pensava não, não vou precisar 
mesmo! Pensava que as coisas não ia ter mudança né,  
Ah, mais hoje eu vejo a mudança que tem. 
Né, e cada dia que passa, a cada hora que passa muda uma coisa. 
Pesquisadora: Me diz uma coisa, o que você gostava de fazer na escola , mesmo quando 
você ficava dois meses três meses , o que você achava mais legal fazer assim? 
Entrevistado: Matemática ! 
Pesquisadora: (Risos) É mesmo?  Ai que bom! 
Entrevistado: Adoro matemática. 
Pesquisadora: Agora você já realiza as quatro operações? Agora? 
Entrevistado: Não, eu faço as três. Matemática, eu adoro matemática, se for preciso eu fico... 
Pesquisadora: A noite toda (risos) 
Entrevistado: A noite toda só fazendo matemática ... 
Pesquisadora: Que bom! 
Entrevistado: Mais eu faço as outras lição né , a professora é muito boa, ensina direitinho,... 
Nóis pegamos professores bom aqui...Então fez com não desanimasse né, porque , pra que a 
gente pudesse aprender mais e buscar mais. 
Pesquisadora: E pra escrever, o que você acha mais bacana assim, o que você acha mais 
fácil, mais tranquilo, mais interessante... dessas vezes todas que você entrou na escola, 
não é de agora não 
Pesquisadora: Desses tempos que você passou por aqui...  
Entrevistado: Olha, assim, pra escrever, pra escrever  assim, praticamente tudo eu acho bom, 
escrever um ditado, escrever palavras ... é fazer uma cópia, isso pra mim é ... é importante 
porque eu to conhecendo como é que se escreve uma palavra né... 
Pesquisadora: Está bem, eu agradeço a entrevista e tenha uma boa noite. 
Entrevistado: De nada... 
 
 
Aluno 02 
 
Pesquisadora: Eu queria perguntar pra senhora, a primeira coisa que é o seguinte: se 
você estudou quando você era pequena... 
Entrevistada: Olha, eu sou de Pernambuco, lá pero de Caruarú, já tem uns trinta e cinco anos 
que eu estou aqui e o lugar lá é um lugar atrasado...e onde eu morava lá acho que você não 
conhece  mais era num município que nem sei se ainda existe mais é Terra Nova  e lá não 
existia escola. 
Pesquisadora: Como é que chama a cidade? 
Entrevistada: Perto de Caruarú, é uma cidadezinha chamada que se chama Imbirajuba. 
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Imbirajuba, isso... 
Pesquisadora: Caruaru eu conheço. 
Entrevistada: Isso, lá não tinha escola, meu pai ele...acontece que ele...trabalhava de 
comissão, assim, na politica assim, ele pegou em Caruaru com uma professora ... que eles 
davam um radinho assim...que meu pai levava pra casa , e era seis horas, me lembro como se 
fosse hoje, era só uma hora de escola, ela ensinava lá e meu pai ensinava na casa com o 
radinho ligado  mais pra ter escola mesmo, eu não tive, eu não fui , tive que trabalhar na roça 
... era muito difícil aquele tempo, ai depois  de trinta anos pra cá que é outra vida. 
Pesquisadora: Quantos anos você tem agora? 
Entrevistada: Olha, eu vou fazer 63 (sessenta e três) anos no dia... é no sábado, no dia 27 
(vinte e sete) do mês quatro. 
Pesquisadora: Sim, ia certo...e ai você foi pra escola, na verdade você não foi na escola 
quando você era pequena né? 
Entrevistada: Nunca eu  estudei...isso... 
Pesquisadora: O seu pai ensinava com o rádio .. 
Entrevistada: Era um radinho, que em Caruaru era.., porque pai era...ele trabalhava nesse 
negocio de politica.. e você sabe, entende, lugarzinho atrasado ,então, era nem cidade direito 
essa cidade. Agora, de uns tempo ai que ela veio passar pra cidade, então ele fica assim 
ensinava nóis... nóis  trabalhava na roça ... era uma vida difícil mais é essa vida que nos tem 
ate hoje. 
Pesquisadora: Entendi. Havia outras escolas ou não ... 
Entrevistada: É...Isso.. 
Pesquisadora: Ou em outras cidades próximas? 
Entrevistada: Tinha uma é... na onde tinha um lugarzinho de cidade como lajedo , aqueles 
pai que podia pagava pras, pros filhos estudar ..eu, eu conheci, não sei se existe ainda, as 
famílias melhores que estudava, aqueles que tinha condição  estudava, porque na cidadinha .. 
Pesquisadora: Mas nessas escolas que tinham nessas cidades próximas eram escolas do 
governo? 
Entrevistado: Eu acho que sim, não sei .. 
Pesquisadora: Ou era particular? 
Entrevistado: Eu não sei, não posso explicar porque eu não ..mais era bem atrasado, nóis era 
muito atrasado . 
Pesquisadora: Tá certo, e ai, desde quando a senhora começou a trabalhar na roça? 
Com que idade? 
Entrevistada: Oh filha nóis na lá, nóis já nasce já trabalhando.  
Pesquisadora: É? 
Entrevistada: É lá no Pernambuco, agora...agora tudo mudou, já tem uns trinta e cinco anos 
que eu estou aqui, cheguei aqui meu marido morreu, depois morreu minha filha e meu  filho 
que faz... vai fazer cinco mês... 
Pesquisadora: E mesmo?! Oh que pena..  
Entrevistada: Eu sou de uma família que eles morre de repente de família entendeu? ...é de 
coração. 
Pesquisadora: Entendi, que pena, me diz uma coisa, a senhora sabe que tem muita 
criança muita gente né assim como os colegas de vocês aqui que foram pra escola 
quando eram pequenos; e não aprenderam a ler e escrever, porque a senhora acha que 
eles não aprenderam a ler e a escrever quando eram pequenininhos ? 
Entrevistada: Eu...agora que eu...não sei, eu acho que não aprende por força de vontade...não 
sei entender, porque a professora tá pra ensinar, se eu não me interesso, problema meu, se 
você tá fazendo seu papel, não é assim, ou não é? 
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Pesquisadora: Não, porque a senhora acha que eles não aprenderam a ler e a escrever? 
Porque não se interessavam? 
Entrevistada: Eu acho que é porque a maioria ai, eles falam que só trabalhavam como a 
gente, o pai da gente quando nois morava lá no norte , eles põe muito no trabalho, na roça, 
trabalhando nóis  não tem direito de ser e ter tranquilidade, porque se trabalhar, não pode 
estudar, porque como é que nóis faz? Lá é longe as cidade grande pra ir de noite, lá, não 
existia ... só pro pessoal que podia mesmo , porque lá onde eu morava, eu conhecia as pessoa 
que estudava, eu conheci os filhinho de papai .aqueles que tem mais né, porque da minha 
classe a baixo, vixi! Era nóis, só trabalhava na inchada trabalhando na roça, ia plantar feijão, 
fazer...limpar mato, lá existia, não tem trator...não existe, existe aqui com esse povo ou do 
outro lado, o lado do fazendeiro ...então, nem todo mundo, mais a gente ia trabalhar pra eles, 
pra ganhar o dia, você sabe né, nóis é pobre, essa vida é pobreza , ai eu fui, eu acho, não eu 
não fui mais lá. Depois que eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar ... trabalhei na Delta 
Metal  deixei meus filhos com minha mãe, minha mãe morreu e tudo, mandei buscar, e meu 
marido chegou também em pouco dias morreu...e eu fiquei... ai depois trabalhei dez anos na 
Maxiruben, trabalhei, agradeço muito ele, e deu pra mim viver com meus filho , comprei uma 
casinha e to morando , agradeço muito ele por tudo o que me fez...sem leitura nenhuma 
porque a Maxirube a empresa é grande, não sei se você conhece ... 
Pesquisadora: Eu não entendi o nome...é Maxi? 
Entrevistada: Maxiruben. 
Pesquisadora: Maxiruben. 
Entrevistada: Maxiruben, é uma empresa muito grande ..era aqui na Paulicéia e ela foi lá pra 
perto da Papaiz ... uma empresa muito grande... 
Pesquisadora: Fabrica o que lá? 
Entrevistada: Ela trabalha tudo material químico. 
Pesquisadora: Indústria química, mas o qual era a profissão da senhora, o que fazia lá?  
Entrevistada: Eu fazia tudo eu entrei lá, eu fazia,.. eu envazava, enchia latinha, trabalhava 
com aquele adesivo, fazia de tudo , eu era faxineira, fazia cafezinho...tudo,tudo,tudo, fazia 
tudo, trabalhei dez anos  
Pesquisadora: A senhora esta aposentada agora? 
Entrevistada: Não  
Pesquisadora: Ainda não... 
Entrevistada: Eu não posso me aposentar porque meu marido morreu, então o salário dele  
Pesquisadora: A senhora tem a pensão! 
Entrevistada: É tenho ... 
Pesquisadora: Mas a senhora trabalha ainda hoje? 
Entrevistada: Não trabalho porque a minha ideia ninguém quis .. 
Pesquisadora: Entendi... 
Entrevistada: Depois com uns conto...porque o salario mínimo hoje é pouco ... fica...as coisa 
hoje tá muito difícil né? 
Pesquisadora: A senhora estudou depois de adulta numa escola parecida com essa? 
Entrevistada: Olha, eu vinha, logo quando eu comecei trabalhar, meu patrão era...ele é 
japonês, e esses povo, eles deseja que a pessoa va crescendo, ele chamou eu e disse: Dona 
Maria, eu quero que você estude porque você tem que mudar de cargo aqui dentro, ai, depois 
pois de faxineira ali fora, e fui crescendo ai depois eu vim aqui , eu estudei livros e livros  
aqui, porque eu tinha que trabalhar, eu trabalhava as vezes de duas as dez e das dez as nove da 
noite porque assim era extra, então,ele pedia mais não dava pra mim estudar , eu precisava, 
não tinha marido não tinha ninguém . Meu marido não trabalhava ainda, não tinha morrido, ai 
depois tudo isso foi envolvendo todas as coisas. 



103 

 

Pesquisadora: A senhora entrou numa escola como essa, nesses cursos a noite pra dar 
uma olhada, procurar uma vaga ou alguma coisa assim? 
Entrevistada: Não, só a ultima, porque meu estudo não da pra ir numa outra escola...Só 
depois eu pensei ...eu digo vai estudar, porque se estudar você..muda muitas coisa da cabeça 
né? Então fiquei estudando aqui, tô estudando. 
Pesquisadora: Quanto tempo faz que a senhora tá aqui? 
Entrevistada: Eu tenho pouco...eu acho que não tem nem três meses.Eu sou novata aqui. 
Pesquisadora: Então antes a senhora nunca estudou numa escola para jovens e adultos? 
Entrevistada: Não eu só vim aqui, logo, e faz muitos anos aqui, eu peguei faz mais de dez 
anos, eu fiz a matricula e depois fui estudar, mais estudei pouquinho porque não dava pra mim 
estudar e trabalhar e cuidar dos filhos, você sabe né... 
Pesquisadora: A senhora tentou estudar aqui, mas não consegui continuar porque a 
senhora tava trabalhando? 
Entrevistada: Por mode o trabalho, por mode o trabalho...E faz uns dez anos mas ou menos 
isso.  Eu acho que sim... 
Pesquisadora: Tá me diga uma, o que a senhora acha mais bacana aqui na escola? Que a 
senhora vê que é bem interessante...que a senhora fica contente... 
Entrevistada: Olha eu não conheço bem a escola, eu gosto das pessoas, gosto muito do 
trabalho, tem menino que eu comecei a estudar passando...ela é muito legal, legal, nada de 
ruim , essa outra é muito boa também, é um amor...elas são todas...não tem diferença de uma 
pra outra, né? São todas bem educadas, força pra gente aprender ...elas faz o que pode com a 
gente, é que agora que to véia tá difícil (risos) 
Pesquisadora: (risos) Que lição que a senhora gosta de fazer que ela passa, que a 
senhora acha legal? 
Entrevistada: Pois é ela passa sempre essas liçãozinha...Diadema, o nome dela e faz a data 
do dia, o abc, essas coisas assim. 
Pesquisadora: Então a senhora já aprendeu o alfabeto? 
Entrevistada: Isso porque meu pai, ele gostava de ensinar nós em casa ... 
Pesquisadora: Ela sabia ler e escrever, seu pai? 
Entrevistada: Ele sabia, meu pai não tinha leitura mais ele sabia ler bem, meu marido 
sabia...não sei  parece que é a cabeça deles né? Num precisou aprender. 
Pesquisadora: E sua mãe sabia ler e escrever? 
Entrevistada: Minha mãe sabia não. 
Pesquisadora: Não? Não lia nem escrevia? 
Entrevistada: É só meu pai. 
Pesquisadora: Entendi, mais ele ensinava você? Ou vocês irmãos? 
Entrevistada: Não é porque...minha mãe teve...eu nem falo isso porque ninguém acredita - 
minha mãe teve vinte e dois filhos, se criou doze mais eles...os pai era aqueles pai que quer 
ver e fazer por donde a gente ser gente,  então o pouquinho que  a gente podia aprender nois 
aprendeu, o pouquinho que nóis não pudemos aprender...Agora, como assim, eu tinha um 
irmã que ela depois ela, casou com um rapaz de Lajedo da cidade, ele trabalhava na 
Eletropaulo, é que lá é outro nome , la ele pois ela na escola, ela parendeu, ela é costureira, 
hoje, ela criou os filhos dela ...Outro tem um filho ...eu tinha dois, esse que morreu sabia ler e 
escrever estudou aqui...esse outro meu  tem bastante curso, a nora é professora...em São 
Paulo, ela...e ele...aprendeu...faz bastante curso...Ele faz curso pra trabalhar em ambulância, e 
faz pra ser...curso pra trabalhar em computador...Ele meche com tudo  e aprendeu aqui! 
Pesquisadora: A senhora tem um filho vivo... ! 
Entrevistada: Sim tenho 
Pesquisadora: Foi o outro rapaz... 
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Entrevistada: Foi o outro que morreu, mais ele tinha leitura também. 
Pesquisadora: Também tinha... e estudou aqui na escola ... 
Entrevistada: Eu trouxe eles novinhos pra aqui, e eles estudava, e eles foram crescendo...e 
esse outro foi crescendo também, se interessa, até hoje ele faz curso porque ele deseja de ter 
um pouquinho ...! 
Pesquisadora: Qual é a profissão dele? 
Entrevistada: Ele trabalha agora com computador  ele faz computador, ele faz, busca vende, 
arruma , e tudo assim, qualquer coisas que ele aprendeu . 
Pesquisadora: Aqui mesmo? 
Entrevistada: Aqui, é até um elogio.. 
Pesquisadora: O que a senhora acha mais difícil, mais complicado? 
Entrevistada: Olha, na escola eu posso dizer que é difícil, eu só acho mais preocupada assim 
é conta porque eu ...num...dá mais pra eu tá mexendo ..mais eu acho tudo legal, legal, gosto 
do que o povo fala porque aqui em São Paulo , eu achei muita tranquilidade, muita, aqui em 
São Paulo, só sofre se não quiser , você é daqui né? Você nunca foi do norte né? Então, aqui 
tem muita tranquilidade...lá no norte nóis não tinha uma roupa pra vestir , calçado, não tinha 
nada. Graças a Deus , aqui nois tem os filho ...escolhe...isso é tranquilidade, Quem falar de 
são Paulo...hoje São Paulo, só é risco a violência, se não fosse a violência...Aqui não trabalha 
quem não quer , não tem as coisas quem não quer! Porque aqui você trabalha, você trabalha 
em casa de família, você trabalha em qualquer coisa, passa uma roupa, tem sua vida. 
entendeu? Verdade! Agora, lá no Pernambuco não tem nada! Só tem a roça, se faz sol a 
lavoura morre, se chove demais desperdiça tudo. Aqui eu gosto muito e de São Paulo né, eu 
tenho uns trinta e poucos anos que não volto lá, nem visito sequer, meus irmãos tudo vieram 
pra dizer, eu digo: Vô não! Vô nada aqui tem muita felicidade 
Pesquisadora: (risos) Mas a senhora não tem parentes mais lá? 
Entrevistada: Eu tenho! 
Pesquisadora: Ah tem! 
Entrevistada: Eu tenho um irmão, eu tenho família lá mais eu não vou não, porque eu fiquei 
assim ... eu vim crescer aqui, eu tenho, graças á Deus, tenho minha roupa, tenho meu carçado 
tenho um prato pra comer que lá num tinha ..aqui você só passa fome se você quiser! Lá era 
uma vida difícil que não tinha nada, nada. 
Pesquisadora: Mas lá a senhora chegou a passar fome...no sítio...¿ 
Entrevistada: É porque lá é assim, porque quem trabalha na roça ... realmente, não é sua a 
propriedade. 
Pesquisadora: Seu pai  não era dono de roça. 
Entrevistada: Ele, ele era dono de roça, mais depois que eu casei, eu casei com pobrezinho, 
então caiu um pouco, entendeu? 
Pesquisadora: E... o que ia perguntar... que me fugiu, eu ia fazer outra pergunta pra 
senhora ...Ah sim eu lembrei, a senhora disse que fica meio assim quando tem a 
matemática né? 
Entrevistada: Isso! 
Pesquisadora: Quando tem a conta. 
Entrevistada: Isso, minha cabeça não é bem ... 
(risos) 
Entrevistada: Vixi mais é tão difícil né (risos) 
Pesquisadora: Mas a senhora começou já a fazer alguma coisinha? 
Entrevistada: Comecei direitinho, agora num tá muito difícil não ... 
Pesquisadora: È...então 
Entrevistada: Eu era louca pra mim aprender , mais eu digo, é tão difícil! Eu queria só 
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aprender a ler ... 
Pesquisadora: (risos) Mas aprender a fazer aquela continha de mais, de menos ... a 
senhora acha difícil? 
Entrevistada: Eu acho ... 
Pesquisadora: Mas a senhora já esta fazendo alguma coisa! 
Entrevistada: E ela tava ensinando sim,.. 
Pesquisadora: Mas a gente aprende menina, aprende, as vezes parece uma coisa tão 
difícil , do outro mundo , “eu não vou aprender isso” ai, quando você aprende você fica 
boba: “Como  foi que eu aprendi isso?” (risos) Isso acontece com todo mundo, imagina... 
a gente...as vezes tem mais dificuldades as vezes tem menos  dificuldade.. 
Entrevistada: è mais, mais aprende né? Tá certo, cada uma pessoa tem uma cabeça... 
Pesquisadora: ...é , é verdade! 
Entrevistada: Tem gente mais tranquila, tem gente mais atrasada... 
Pesquisadora: È, tem gente que aprende mais rápido, mais devagar...coisas 
diferentes...tem essa, essa condição. 
Entrevistada: Verdade...isso.. 
Pesquisadora: Quando a senhora fala pro pessoal por ai que a senhora ta estudando, 
aqui na escola, ai, lógico, o pessoal deve preguntar, Nossa ! É mesmo? Como é? 
Entrevistada: Eles dá risada ...Não acredito! Porque você vai estudar? (risos) Não estudou de 
nova, vai estudar de velha! Digo é... 
Pesquisadora: Ai o que a senhora fala pra eles? 
Entrevistada: Eu vou...eu não sei porque eu estudo, eu estudo pra esquecer muito problema, 
não é problema com minha família graças á Deus  meus filho nunca esquentou minha 
cabeça...eu tive quatro filho mais o restou dois, eu digo graças a Deus ...eles trabalha, são 
direito, são honestos, eu estudo assim pra se acordar mais um pouco, eu quero assim,...Você 
quer sair, num precisa ta perguntando que ônibus é aquele? Num é verdade? Aonde fica a rua 
em tal lugar?...você olha na placa, você já vê! 
Pesquisadora: Entendi...ai, quando o pessoal pergunta, os amigos da senhora, as amigas 
Entrevistada: E eles dá risada.. 
Pesquisadora: O que que eles perguntam da escola? O que a senhora conta pra eles, por 
exemplo: Além da aula que a senhora falou? 
Entrevistada: Eles perguntam o que é que eu estudo, o que eu estou aprendendo ... Eu falo 
que tô vindo de baixo do ABC por que você sabe né? Mais ai vocês fala e fica brincando né? 
Ai vocês fala, nois vai mandar você pra outra sala, eu digo: Que eu vou fazer n’ outra sala se 
eu não sei de nada? Tem que aprender primeiro ...assim, como tem muita assim, professora 
assim que estão estudando, que estão assim no terceiro, quarto ano, mais vamo ver se ele 
passou, e se ele sabe ler...Né verdade? Porque eu conheço varias que eu falo: Você esta em 
que serie? Quarta série...Você sabe bem?... Passou! Como passa nessa porta! Né verdade? 
Não! A gente tem que...entender pra chegar quando a professora ler,  e ajudar ela 
porque...igual eu sei de quem já passou pra sala igual...por que, porque ele sabe.. 
Pesquisadora: E quando eles perguntam como é que funciona  a escola , o que é que a 
senhora fala? 
Entrevistada: Eu falo assim que as professoras que eu estudo são legal, elas força pra nóis 
aprender... posso por falta nenhuma, so conheci duas e duas que ..mesmo bem legal! 
Mais eles pergunta como a escola funciona...como é que são os horários, como é que são as 
salas de aula, como é que são os móveis...eles perguntam essas coisas? 
- não!...apenas eles faz pergunta: Ai eu estudava lá.... eu tinha um caderno, eu tinha lápis, eu 
tinha camiseta...e hoje o Prefeito tirou...não to falando dele...que eu votei nele...nóis 
mudemo,...tem que aguenta o que...como a merenda era boa também, melhor do que 
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essa...não estou...fale quem quiser .... 
Pesquisadora: Mas eles diziam que a merenda era melhor que essa? 
Entrevistada: Eles falava isso pra mim quem já estudou aqui...mais eu não posso falar que 
era porque eu não conhecia...Né verdade? 
Pesquisadora: E porque que eles achavam assim que não era bacana? Por que eles não 
ficaram na escola? 
- Eles saiam porque uns trabalhava, outros num tem cabeça pra estudar...que nem minha 
vizinha...”Eu gostava mais não tinha tempo pra estudar, eu trabalho...minha filha mora, a filha 
dela mora dentro de casa com dois filhinhos, ela tem que trabalhar, ajudar”. Muita gente sai 
num é por causa de comida, as coisas hoje, ..ela é da idade minha, ela estudava aqui, eles dava 
camiseta branca, com nome de Diadema né, você sabe...Prefeitura... 
Pesquisadora: Eu sei como é! 
Entrevistada: Dava ...lápis caderno....hoje, não tem mais, nem por isso, ...eu vou parar de 
estudar! 
Pesquisadora: Sim, lógico! Imagina! Importante é a gente persistir. A gente.. tem que 
insistir nessas coisas 
Eu também sou estudante que nem a senhora, tem hora que eu fico suando a camisa, 
tem hora que eu fico pensando: “Nossa que coisa difícil!” Mais a gente vai chegar lá!  
Não pode desistir, porque se a gente desiste, a gente fica atrasada mais dois anos...(risos) 
Entrevistada: É, tá certo! 
Pesquisadora: A senhora quer perguntar alguma coisa pra mim... 
Entrevistada: Olha... 
Pesquisadora: Quer falar alguma coisa...fique a vontade... 
Entrevistada: Eu não posso perguntar nada, porque como que eu vou perguntar? Não tenho 
palavras né? 
Pesquisadora: (Risos) Eu falai pra senhora né, pra vocês que eu estudo, e eu estudo 
essas.... 
Entrevistada: Eu sei, você já falou que estudava...Mais é um estudo mais classe alta, eu 
entendo... E o seu trabalho...isso  
Pesquisadora: Isso é um curso diferente do de vocês! Eu também dou aulas já há muito 
tempo, eu tenho muito interesse na educação... 
Entrevistada: Tá certo! Isso... 
Pesquisadora: Mas a senhora quer fazer algum comentário? Fique a vontade! Fala o que 
a senhora quiser, falar! 
Entrevistada: Não tudo bem eu não tenho o que perguntar, eu não tenho nem palavras pra 
perguntar, porque se você trabalha, seu trabalho é esse como seja uma fiscalização não é 
assim? 
Pesquisadora: Não, não, não é uma fiscalização não, eu estou fazendo isso, porque sou 
estudante, não porque eu sou professora. 
(Risos) 
Entrevistada: Pra mim é tudo legal, pra mim é tudo bem né? Eu não posso falar nada que vai 
gravar porque pra mim ta tudo bem, eu não vou falar uma coisa que não pode ser... 
Não é verdade? A turma ai que eu estudo são tudo legal...essa que você tá vendo ai, leva tudo 
na brincadeira, é um amor...a Sonia, era um amor também, não tem diferença de uma pra 
outra, ensina direitinho...tem interesse pra nois aprender...agora, nóis que somos alunos, que 
se esforce pra aprender, elas faz o papel delas. Né verdade isso ai? 
Pesquisadora: Meus alunos são muito parecidos com vocês, tem mais ou menos a mesma 
idade. E também trabalham muito, são muito esforçados, e interessados... 
Entrevistada: Isso 
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Pesquisadora: Eles vão muito a aula, faltam pouco... é uma turma boa sabe, animada.. 
Entrevistada: E como aqui bastante começou, uns tem preguiça, outros, você vai? Ai vou 
não...tá frio...ai to com preguiça de ir...agora, aquelas ai já empata uma vaga pra quem quer 
vim né? Eu acho ...Eu só num venho no dia mesmo...Eu só posso dizer ...nun digo que no dia 
que tiver uma precisão  que eu não possa vim , mais venho faço lição...Pois é... 
Pesquisadora: Tá certo! Quero agradecer muito a senhora, que é aluna da gente da 
alfabetização...Agradecer muito, muito mesmo, fico muito contente por vocês terem me 
feito essa gentileza em me conceder essa entrevista, viu? 
Entrevistada: brigada tá bom? Já acabou? 
Pesquisadora: Obrigada. Acabou-se 
Entrevistada: Pois eu vou lá na cozinha, vou descer , tá bom? 
Pesquisadora: Va lá tomar seu lanche. 
Entrevistada: Vamos também?  Brigada Deus que abençõe, tá bom? 
 
Aluno 03 
Pesquisadora: Bom, a entrevista é com a aluna que é da turma da Pós - alfabetização da 
Escola Leticia Pessa. 
Entrevistada: Isso! 
Pesquisadora: (Risos) Então, como tinha dito pra você, também sou professora,  dou 
aula aqui pra alfabetização de jovens e adultos. Estou fazendo essa pesquisa porque sou 
estudante da Universidade Metodista e ai, trabalho com educação estou estudando 
educação e vou entrevistar vocês por cauda disso. 
Isso...é, quantos anos você tem? 
Entrevistada: Eu tenho vinte e um, agora vou fazer vinte e dois, vou fazer dia sete de Agosto. 
Pesquisadora: Que bom! Me diga uma coisa, quando você era pequenininha você 
estudou em alguma escola? 
Entrevistada: Não porque...lá...é.... eu não sou nem daqui, eu sou lá do Norte. Sou...do 
Norte... Nordeste 
Pesquisadora: Qual é o seu estado? 
Entrevistada: Eu sou do Maranhão. 
Sou do Maranhão, eu não estudei porque...minha vó...eu não morei com minha mãe, eu morei 
com meus avós, e lá não tinha escola ..também a professora só ia uma vez por mês ...mais lá 
não tinha escola não tinha nada, ai, eu peguei  e não fui mais pra escola, porque não tinha 
escola, não tinha aula! Ai eu peguei...minha mãe me deixou eu tinha o que?...Eu tinha 
...dois...é eu tinha dois aninhos  que eu fiquei com minha mãe, minha mãe me deixou lá ..  Ai 
minha vó me criou desde pequena, ai  depois de muito tempo é que ela foi me buscar . 
Pesquisadora: Pra você vir pra São Paulo? 
Entrevistada: Isso! 
Pesquisadora: Tá, Qual é a tua cidade lá no Maranhão? 
Entrevistada: Pedreiras. 
Pesquisadora: É próximo de São Luiz? 
Entrevistada: Isso. 
Pesquisadora: Mais você morava num sítio, na roça, ou você morava  na cidade mesmo? 
Entrevistada: Na roça mesmo. 
Pesquisadora: Pra você ir na escola, você ia na escola da roça ou você ia na escola da 
cidade? 
Entrevistada: Não porque como eu morei lá , era na cidade mesmo, porque como é cidade lá 
né, ai eu ia pra cidade mesmo. 
Pesquisadora: Não tinha professor quando você ia? Não tinha professor. 
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Entrevistada: Ai a gente ia mais falavam não tem professor lá, então ninguém ia lá também , 
a professora so ia la só uma vez por mês, só ia de... como não tinha perua, ela ia de bicicleta , 
aí foi isso, foi evoluindo ... ai depois eu vim pra cá, minha mãe me encaminhou ... através da 
escola, ai uma professora daqui  do CAIS, fez duas carta, ai tive que dar pra minha mãe pra 
me encaminhar pra APAE  me encaminhei pra firma. 
Que é onde eu to. 
Pesquisadora: Ai que ótimo! 
Entrevistada: Ai da firma me encaminharam pro CAIS , O CAIS lá, eu todo dia to indo, pra 
aprender mais sabe? aprender a ler e escrever .. porque eu tenho muita dificuldade, muita 
dificuldade mesmo  
Entrevistada: Porque quando eu cheguei aqui eu não tinha documento, eu não tinha RG, eu 
não tinha carteira de trabalho, eu não tinha nada, ai minha mãe teve que tirar tudo de novo, 
minha carteira de trabalho, RG, CPF, tudo, tudo , porque aqui eu não tinha nenhum.. nem, 
nem, nem como fala... Nada, cheguei aqui, o que, em dois mil e... dois mil e quatro, por ai, a 
minha mãe já tava aqui ai a minha vó ficou lá, ai através disso tudo ela caiu doente, teve um 
problema de derrame e esse derrame foi indo, foi indo e ela faleceu. 
Ai meu vô também  pegou um problema de coração, ai faleceu os dois.Ai eu vim pra cá pra 
São Paulo, 
Pesquisadora: Entendi, numa escola igual a essa a noite, você estudou em alguma outra 
escola, ou é essa a primeira escola? 
Entrevistada: Essa é a primeira, porque lá...pra mim... me matriculei no Jorge Ferreira no 
Inamar, só que lá não saiu meu nome, ai eu vim estudar aqui, porque aqui saiu a vaga, ai 
minha mãe conseguiu aqui nessa escola , eu também não sabia nada, só chorava porque eu 
não sabia ler nem escrever , todo mundo sabia aqui eu só chorava, 
Pesquisadora: (Risos) Mas agora você já sabe um pouco, quanto tempo faz que você esta 
nessa escola? 
Entrevistada: Agora já vai fazer mais de...olha tem tempo já! 
Pesquisadora:  Três anos... 
Entrevistada: Acho que já vai pra três anos, por ai, por ai, do tempo que eu to aqui... 
Pesquisadora: Você mora aqui perto? 
Entrevistada: Moro, moro aqui perto! 
Pesquisadora: Então numa escola igual a essa a noite você nunca estudou? 
Entrevistada: Não. 
Pesquisadora: Você só tentou estudar numa escola estadual que é o Jorge Ferreira. 
Entrevistada: Foi. Lá não deu certo ai minha mãe consegui aqui. 
 E lá não deu porque lá não saiu meu nome ai eu vim pra cá 
Pesquisadora: Entendi...Me diz uma coisa, o que é que você acha mais bacana na escola 
quando você vem pra cá, o que você acha mais interessante aqui? 
Entrevistada: Pra mim é assim, como a professora falou, é... você aprende mais, ai abre mais 
a mente pra você aprender a ler e a escrever, tipo você aprender mais o aprendizado, ai assim, 
se por um acaso assim você falar um recado pra mim, eu sou muito esquecida das 
coisas...assim eu sou muito esquecida. 
Pesquisadora: Ai você escreve e não esquece mais porque você lembra quando você lê. 
Entrevistada: Se você me perguntar, por exemplo, o que foi, eu tenho que perguntar de novo 
o que você falou, nossa , é assim eu não sei, eu não sei, nossa, eu sou muito esquecida, ai eu 
não sei nada, a professora fala, tenta, tenta, tenta e eu erro tudo, não é que eu não consiga, eu 
não sei mesmo , se eu soubesse eu já sabia ler e escrever direitinho! 
(risos) 
Entrevistada: Mais umas coisinhas...é assim. 
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Pesquisadora: Tá certo, isso é importante , me diz uma coisa, você falou que quando 
você era pequena, tentou ir na escola, ai não havia professora na escola... 
Entrevistada: Não. 
Pesquisadora: E você saiu para fazer o quê? Foi trabalhar...o que você foi fazer quando 
você saiu da escola? 
Entrevistada: Quando eu sai da escola, quando eu sai de lá, eu fui ver minha vó né, porque  a 
única era eu! Ai, minha vó também ...só era eu. 
Pesquisadora: Você cuidava da sua vó? 
Entrevistada: Cuidava. Ela já tava, tava de idade, ai eu cuidava dela. 
Pesquisadora: Mas você chegou a trabalhar na roça por um acaso? 
Entrevistada: Não. 
Pesquisadora: Você veio trabalhar agora, em Diadema,  quando você chegou aqui. 
Entrevistada: Isso, isso cheguei aqui...ai eu entrei na firma foi... eu entrei lá foi no dia 
vinte...foi no dia vinte e dois de abril 
Pesquisadora: Que bom! 
Entrevistada: Ai eu entrei  numa segunda feira, me chamaram ai eu comecei lá. 
Pesquisadora: É o que você faz lá? 
Entrevistada: Eu faço maquiagem, eu faço perfume pra mulher como pra homem , ai eu 
tenho que oiá..oiá o lacre pra ver se num ta errado porque não pode ir coisa errada .. 
Pesquisadora: Você tá na embalagem? E na embalagem que você trabalha? 
Entrevistada: Coisa de cosmético. 
Ai num pode ir nada errado, ai tem que ver o negócio de baixo, ver a codificação pra ver se 
não tá nada certo... porque se não tem nada errado, porque se não... a líder vai brigar e a 
supervisora da bronca , ai, a gente tem que fazer as coisa certo, porque lá... o que eu fiz aqui 
foi isso.  O que consegui fazer ... 
Pesquisadora: Entendi...me fala uma coisa, porque você acha que as pessoas não 
aprende a ler e a escrever quando são pequenininhos? 
Entrevistada: Acho que é pela... pelo que eu não estudei, é porque também mãe, vai lá 
trabalhar na roça...vai... Acho que é por causa disso ai. Assim, pelo que sei, acho que deve ser 
por isso  
Pesquisadora: Você acha que seus colegas que tão ali ó, naquela turma, das duas turmas, 
eles não estudaram quando eram pequenininhos por esse motivo? Ou você acha que tem 
outros motivos? 
Entrevistada: Ah eu penso, acho assim, pelo que vejo do povo daqui deve ser por causa 
disso, porque não estudou, porque ficou em casa cuidando de irmão, cuidando se sobrinho, 
cuidando de...então é isso, é isso mesmo... 
Pesquisadora: As meninas? 
Entrevistada: É. 
Pesquisadora: E os meninos, por que será que eles não estudaram quando eram 
crianças? 
Entrevistada: Porque os pais ensinou a trabalhar na rua, trabalhar na roça...Ah, você vai 
trabalhar pra pagar suas coisa...assim, acho que por isso ai. 
Pelo menos da minha parte, né? 
Pesquisadora: Entendi ... Me diz uma coisa, você disse que acha muito bom aqui pra escola 
porque aprende coisas diferentes , ai abre sua mente... 
Entrevistada: É. 
Pesquisadora: Ai, você consegue me dizer se tem alguma coisa na escola que você não 
acha legal, nessa escola ou uma outra escola parecida com essa? 
Entrevistada: Porque aqui é assim, não é porque ..não é que eu não ache legal assim, é que a 
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gente vem na escola assim, não é fácil , eu vejo gente ai trabalhando, cuidando de filho, 
cuidando de marido, cuidando de todo mundo em casa não é fácil. As mãe de família, porque 
a gente vem trabalhar, a gente vem do serviço , ai tem que tomar banho, ai tem que vim pra cá 
... É assim, a minha luta é desse jeito, eu chego em casa ó, eu saio da minha casa ó, as quatro 
horas da manhã , ai chego lá eu vou tomar café, aqui quando é dez... dez horas ou dez e meia 
a gente desce pra almoçar , ai eu levo marmita de casa, minha função não é essa , mais eu 
acho assim pra pessoa que tá mais velha e você não estuda, você não sabe fazer as coisas , não 
é fácil a pessoa que trabalha que estuda e que tem filhos que ... não é fácil não, eu sei que é 
bem isso. 
Pesquisadora: Você é casada? 
Entrevistada: Não, eu namoro.  
Pesquisadora: você não tem filho também? 
Entrevistada: Não, tenho sobrinho, tenho sobrinho, tenho três. 
Pesquisadora: Vocês moram juntos? 
Pesquisadora: Tá certo. 
Entrevistada: Mora eu, minha mãe, meu cunhado ... é, em casa eu, mais só que agora minha 
irmã vai embora pra casa dela, minha irmã vai embora, vai ficar eu sozinha com a minha mãe, 
é assim, eu tenho meu pai, mais meu pai mora fora, mora aqui em Diadema ... mais é assim, 
minha rotina é essa? 
Pesquisadora: Tá certo,  você quer fazer algum comentário... quer me perguntar alguma 
coisa, fica a vontade, o que você quiser falar eu escuto, e o que você quiser me perguntar, 
eu vou tentar responder (risos) 
Entrevistada: É o seguinte, como você falou, você ensina jovens e adultos ..assim, falo 
assim, como que é assim na sua escola? Com os pessoal? Porque assim com jovens e adulto 
assim você ensina mais os pessoal também? 
Pesquisadora: Acordam muito cedo ... Trabalham longe de casa, longe da escola, e ainda 
tem outros problemas as vezes, ainda de saúde...financeiro, então, vocês são muito 
parecidos. Por outro lado, vocês também são muito parecidos porque são alegres, 
querem aprender, são bem dispostos né, são inteligentes, são sensíveis ... Ai, eu fico muito 
contente de encontrar com vocês ... quando vejo vocês eu fico muito feliz ...e ai a gente 
vai junto no mesmo barco até vocês conseguirem aprender a ler e escrever e fazer a 
carreira de vocês de estudante . por falar nisso, eu não perguntei se você quer continuar 
fazendo a quinta série.. a oitava... se você quer ir pra faculdade...Não perguntei isso... 
Entrevistada: Assim,  eu... querer, querer, querer mesmo até que eu quero mais eu falei pras 
meninas, gente eu só vou entrar nesse ano agora, eu vou, primeiro eu vou  terminar meus 
estudo, aprender a ler e escrever ... ai vou fazer minha faculdade...ai  eu vou fazer meu curso 
de enfermagem pra mim ser... como é que fala...pra mim ser enfermeira...hoje eu falei assim, 
falei vou ser enfermeira. 
Pesquisadora: Ai que bom! 
Entrevistada: Eu vou chegar lá ainda. 
Pesquisadora: Ai que bom que coisa boa, é uma profissão bonita a enfermagem. Eu, 
quero te agradecer muito, do fundo do meu coração, fico muito feliz de vocês confiarem 
na gente, qualquer coisa que você precisar  me acha, a diretora me acha, elas tem 
telefone da gente...se quiser conversar  comigo, eu estou a disposição, eu moro aqui 
também, eu moro no Serraria, então quer dizer que a gente ta mais ou menos perto né? 
Tá? É, eu trabalho lá no Parque Real na escola...super fácil me encontrar, qualquer 
coisa que queira conversar eu estou a disposição...Obrigada. 
Entrevistada: Não imagina. 
Pesquisadora: Obrigada de verdade... 
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Entrevistada: Brigada eu.  
(Risos) 
 
Entrevista com aluno 04: 
Pesquisadora: Primeiro obrigada, por você ter me concedido, e estar me concedendo, a 
entrevista. Queria te perguntar, se você estudou quando você era pequeno... 
Entrevistado: Não, eu estudei quando eu era pequeno, mais tive que sair pra trabalhar. 
Pesquisadora: Que idade você tinha quando entrou na escola? 
Entrevistado: Eu tinha...Doze anos. 
Pesquisadora: Doze! Nossa! Porque os nossos entram com cinco ou seis anos na 
escola...por aqui. Em que lugar você nasceu? 
Entrevistado: Eu nasci em São Paulo. 
È? Que cidade? 
Entrevistado: Ipiranga, 
Pesquisadora: Ah! Na capital. Mas mesmo assim você entrou na escola com doze anos? 
Por quê? 
Entrevistado: Com doze anos porque meu pai e minha mãe faleceu  ai eu tive que sair da 
escola pra sustentar a família dentro de casa né. Era eu e meu irmão ...ai nóis teve que...ai eu 
parei de estudar , meu irmão continuou mais eu parei, voltei agora a estudar porque antes era 
eu e ele pra cuidar da família. Nóis era, são em oito irmãos, então os mais velhos tinha que 
trabalhar que era eu e ele. 
Pesquisadora: Mas seus pais morreram ao mesmo tempo? 
Entrevistado: Meu pai morreu com trinta e três anos e minha mãe morreu com sessenta e 
cinco. 
Pesquisadora: Seu pai faleceu primeiro então... 
Entrevistado: Faleceu primeiro. 
Pesquisadora: Então você precisava ajudar.. 
Entrevistado: Daí, toda vez que eu entrava na escola pra estudar meu serviço era da...eu 
sempre arrumava serviço era das duas as dez mais ainda num dava pra mim estudar. 
Pesquisadora: Então, agora se você começou estudar com doze anos, você estudava em 
escola noturna? 
Entrevistado: Eu estudava na escola, numa escola noturna. 
Pesquisadora: Mas era escola do governo, era Municipal, era estadual como era? 
Entrevistado: Era uma...era Estadual 
Pesquisadora: Lá no Ipiranga mesmo? 
Entrevistado: No Ipiranga mesmo. 
Pesquisadora: Certo! Então o curso era a noite ... Mas, você estava sempre trabalhando 
nesse horário e não podia continuar estudar, é isso? 
Entrevistado: Eu não podia continuar. 
 Ai, dai eu chegava ia um dia, faltava uma semana , ai eu falei pra professora, pra mim num da 
porque eu preciso continuar a trabaiá. Ou trabaio ou estudo. 
Pesquisadora: E nessa época quantos anos você tinha mesmo? 
Entrevistado: Daí eu tava com dezesseis anos.  
Pesquisadora: Agora você ta com quantos anos? 
Entrevistado: Quarenta e sete, quarenta e oito. 
Pesquisadora: Você veio pra Diadema quando? 
Entrevistado: Faz muitos ano, eu moro aqui, tem 36 anos. 
Pesquisadora: Aqui você chegou a estudar em alguma escola? 
Entrevistado: Estudei. 
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Pesquisadora: Que tipo de escola? 
Entrevistado: Eu estudava no EJA.  No EJA mais lá no prezinho, lá no colégio, lá embaixo, 
perto do posto de saúde. 
Pesquisadora: Lá embaixo perto do posto de saúde ...no Inamar ou no Eldorado? 
Entrevistado: No Inamar aqui... 
Pesquisadora: Mas era uma escola como essa? 
Entrevistado: È era uma escola como essa  aqui, 
Pesquisadora: Não lembra o nome da escola? Nossa, eu não estou lembrada da escola 
perto do posto de saúde . 
Entrevistado: Não é que tem o posto de saúde e o colégio junto e o ...prezinho... 
Pesquisadora: Tem, é uma creche. 
Entrevistado: E uma creche, isso, e eu estudava naquela creche ali... 
Pesquisadora: Como chama aquela creche que eu não lembro...E no mesmo terreno 
agora to lembrada, a UBS é aqui..nesse cantinho... e a escola é compridinha .. 
Entrevistado: Isso... 
Pesquisadora: Tá, eu vou lembrar do nome daquela escola, eu já cheguei a ir várias 
vezes lá. Mas faz muito tempo que você estudou lá? 
Entrevistado: Faz. 
Pesquisadora: Quanto tempo mais ou menos? 
Entrevistado: Lá eu estudei faz uns...noventa e ...oito pra noventa e nove. 
E como é que era lá? Como é que era estudar lá? 
Entrevistado: Era bom ... 
Pesquisadora: Você aprendeu a ler e escrever lá, ou quando você era pequeno? 
Entrevistado: Eu sempre eu...,eu...eu aprendi a escrever lá, só que ...mais, como digo...minha 
coisa de ..eu tenho....eu escrevo, eu faço conta...Mais só que eu não tenho uma boa leitura . Eu 
sempre eu...eu como algumas palavra na leitura , mais eu sempre estudei lá e nunca tive 
problema com um ...com escrita né! 
Pesquisadora: Quanto tempo você estudou, naquela escola do Inamar? 
Entrevistado: Lá eu estudei...dois anos. 
Pesquisadora: Dois anos inteiros? 
Entrevistado: Dois anos inteiro ate que eu...quando a professora falou: Você vai passar pra 
terceira série , dai a firma me mudou pra das duas as dez, ai, eu tive que sair de novo, daí eu 
parei de estudar. 
Pesquisadora: Mas agora você esta na turma da pós - alfabetização? 
Entrevistado: Eu tô na turma da pós. 
Pesquisadora: Porque você voltou a estudar? 
Entrevistado: Eu voltei porque a empresa exigiu né. Ela exigiu pra mim voltar a estudar se 
não ia mandar eu embora. 
Pesquisadora: Nossa! Que tipo de exigência ... pra você fazer alguma tarefa diferente do 
que você fazia lá? 
Entrevistado: E que lá vai surgir um cargo de líder lá né, pra ficar no lugar do encarregado 
que ele ta se apusentando, e eles escolheu eu. Eles num qué uma muié, eles que um home, 
então eles exigiram pra mim voltar a estudar. 
Pesquisadora: Onde é a firma? 
Entrevistado: Trabalho na COOP lá em São Bernardo do Campo 
Pesquisadora: Ah...na COOP, aquele supermercado? 
Entrevistado: É. 
Pesquisadora: Mas qual setor do supermercado você trabalha? 
Entrevistado: Eu trabalho na limpeza. 
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Pesquisadora: Então tem uma turma que provavelmente você vá comandar . 
Em que parte de São Bernardo você trabalha? 
Entrevistado: Eu trabalho .em Ferrazópolis. Eu trabalho de manhã. 
Pesquisadora: Aí, dá pra você vir a noite pra escola . 
Entrevistado: Eu trabalho de manhã mais tem vez que eu trabalho até as seis da manha 
quando eles precisa, ou a noite, ai eu falto e mando minha esposa avisar pra professora ...dai 
eu trabalho a noite. 
Pesquisadora: Por que que você acha que as pessoas num aprendem a ler e escrever 
quando são pequenas, assim, pessoas como você, pessoas que estão aqui na sua turma 
como você...? 
Entrevistado: Não, eu no meu caso mesmo, eu acho que a pessoa não aprende a ler por falta 
de interesse, se ele tiver foça de vontade ele vai aprender . 
Pesquisadora: Mesmo os pequenos? 
Entrevistado: Mesmo os pequenos. Porque tem muitos pequenos que eu conheço que eles 
larga de ir pra escola pra entrar no mundo das droga. Eu mesmo, eu nunca pensei de ir pro 
lado das droga. Eu sempre...eu..minha vida é assim vou...vou pro serviço, volto pra minha 
casa , venho pra escola, volto pra minha casa... Isso ai é falta de interesse dos pais também. 
Pesquisadora: É? 
Entrevistado: É porque se...se, os pai, incentivasse a ir pra escola, eles ia aprender, mais os 
pai, tem muitos pai que não incentiva a criança ir pra escola, então as criança vai, vai ficar 
analfabeta mesmo. Que nem, eu sou pai, eu incentivei a minha fia ir pra escola desde, desde 
os sete anos, ela já é formada no terceiro colegial completo e eu incentivei ela pra ir pra 
escola, eu falei: Você nunca vai pro lado errado, só vai pro lado do bem e nunca saia com uma 
coleguinha, se chamasse , não sai não, é da escola pra casa. 
Pesquisadora: Mas me diga uma coisa, naquela época, você acha que os pais não 
incentivavam as crianças a ler e escrever? 
Entrevistado: Eu acho que não! 
Pesquisadora: Tem muitas cidades do interior que não tem escolas como nós temos aqui,  
eu queria que você tentasse explicar o que você pensa disso, por que que o pessoal que 
mora mais longe da cidade grande como a nossa, uma cidade estruturada como a nossa, 
não aprende a ler e escrever? 
Entrevistado: Bom, dái vou tentar explicar pra senhora, se eu conseguir. Isso ai, vai do 
governo também porque tem...tem cidade pequena porque a escola é muito longe e as crianças 
não pode deslocar da cidade onde ela mora pra o colégio longe, que nem la no Belém do Para, 
lá tem gente lá que anda duzentas léguas, é léguas né que se fala... 
Pesquisadora: È  um caminho longo (risos) 
Entrevistado: Duzentas léguas pra estudar numa escola de lata. Ali, o governo tinha de ... que 
que ele tinha de fazer, tinha que colocar uma perua ou um ônibus pra levar as pessoas que não 
podem se deslocar naquele estado, pra estudar, pra estudar, mais levar e trazer e terminar 
aquelas escolas de lata, por que a lata ...é lata né? Que eles fala!È lata. 
- E uma professora só pra dar aulas pra mais de mil alunos, que tem uma ..reportagem, que eu 
assisto reportagem tem uma professora que entra as sete da manha e soa si as dez da noite pra 
dar aulas pra um monte de aluno. Dai, o que que eu penso, eu penso assim,se o governo 
pensasse mais na população, o Brasil ia mais pra frente, mais o governo só ta pensando nele 
agora . 
Pesquisadora: Me diga uma coisa, onde foi que o senhor ouviu essa reportagem sobre 
esse tipo de escola? 
Entrevistado: Eu vi no...eu vi no Jornal da Globo. Globo repórter. 
Pesquisadora: Globo repórter...mas essa história do Belém do Pará o senhor viu lá? 
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Que há escolas de lata, que as crianças levam muito tempo pra chegar na escola né? Foi 
lá no Globo repórter né? Que o senhor viu? Tá, tá bom...é...o pessoal sabe que o senhor 
ta estudando a noite aqui na escola? Seus colegas, seus amigos... 
Entrevistado: Sabe. 
Pesquisadora: E o que que eles dizem? 
Entrevistado: Eles falam pra mim não desistir, pra ir em frente, que eu possa aprender...que 
nem eu falo pra professora assim ó, se eu consegui chegar até a oitava série, pra mim vai ser 
bom, agora se for pra mim ficar na primeira e na segunda ou então chegar os cinquenta anos, 
eu desisto ( risos) 
Pesquisadora: Mas quando eles perguntam porque que você esta estudando, ou eles 
perguntam como é a escola ...eles perguntam que tipo de tarefa vocês fazem..o que é que 
o senhor fala? Quais são as coisas que o senhor fala pra ele? 
Entrevistado: Ah, eu falo que minhas tarefa  é..eu escrevo, eu leio , eu faço matemática, 
converso com os amigos ... e fico me distraindo a mente , antes eu ficava na porta de um bar. 
Pesquisadora: Que tipo de coisa que o senhor gosta de escrever? 
Entrevistado: É eu...eu na minha atividade mais, eu faço matemática né? Eu faço mais 
matemática porque a professora falou pra mim, você é melhor na matemática porque na 
escrita você é uma negação! 
Pesquisadora: E que matemática o senhor faz? 
Entrevistado: Faço conta, eu...faço distração tudo ali..dai eu fico brincando com o pessoal, 
eles fala, larga a mão rapaz, termine de fazer sua conta, dai eu fico brincando com eles, 
quando eu termino a minha eu fico brincando mais quando é pra pegar pesado mesmo eu vou, 
eu quebro a cabeça e vou fazer minha lição. 
Pesquisadora: Entendi, e o que você acha mais complicado pra fazer? 
Entrevistado: É, o mais difícil é a leitura né, o mais difícil é a leitura porque...como a gente 
não sabe muito, a leitura é o mais difícil. 
Pesquisadora: Em que momento da leitura o senhor acha mais complicado? 
Entrevistado: o momento mais complicado é se...se ela mandar a gente ler , e agente começar 
a ler e se engasgar no meio da palavra .. 
Pesquisadora: È um problema, que tipo de problema, não entendi. 
Entrevistado: Não é um problema mais se ela fala: tem uma redação aqui, você lê essa 
redação aqui,, quando chega na metade do...na metade da redação você de vez de você 
sabe...você ver aquela letra lá , você esquecer aquela letra . 
- E o que ta na lousa 
Pesquisadora: O senhor deve achar mais fácil a matemática ? 
Entrevistado: A matemática. 
Pesquisadora: O senhor já estudou numa escola dessa aqui? É... e por quanto tempo? 
Entrevistado: Eu já estudei por dois anos.  E que quando eu estudava no Inamar, eu fui 
transferido pra cá . 
Pesquisadora: Aqui o senhor tá há quanto tempo mesmo? 
Entrevistado: Aqui tô com...vou fazer três mês. 
Pesquisadora: Três meses, então o senhor começou em Fevereiro junto com todo mundo. 
O ano passado o senhor não estudou em lugar nenhum então? 
Entrevistado: Não. 
Pesquisadora: Por causa do horário do trabalho que o senhor tinha me falado. 
Entrevistado: Por causa do horário do trabalho. 
Pesquisadora: O senhor estudou lá no Inamar, a gente sabe que era uma creche, como é 
que era o ambiente lá? 
Entrevistado: Era normal que nem esse aqui. 
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Pesquisadora: Mas assim como essa escola, o senhor pode dar um algum detalhe? 
Entrevistado: Assim. Era do mesmo jeitinho. 
Pesquisadora: Essas mesas com essas cadeiras, nessa mesma cor? 
Entrevistado: Isso. 
Pesquisadora: Desse mesmo tamanho? 
Entrevistado: Desse mesmo tamanho. 
Pesquisadora: Só tinha educação infantil lá. Como era o modo de ensinar? Que tipo de 
atividade davam pra vocês? 
Entrevistado: O mesmo ensino daqui, era matemática, português, ciências...ela dava o 
mesmo ensino. 
Pesquisadora: Em ciências o que o senhor lembra que ela explicava pra vocês? 
Entrevistado: De ciências eu não me lembro muito porque quando ela começou a me dar 
ciências lá, a firma me mudou de horário , ai eu tive que sair, dai eu só fui um dia só, ai 
cheguei conversei com ela disse: Ò vou ter que sair da escola porque mudei de horário de 
serviço.Ai ela disse: Não vou deixar sua ficha aberta aqui quando você voltar, tudo bem! 
Pesquisadora: E tinha outras turmas lá? 
Entrevistado: Tinha... 
Pesquisadora: Era de jovens e adultos também, da mesma idade de vocês... 
Entrevistado: Era até a quarta serie. 
Pesquisadora: Era até a quarta, não tinha de quinta a oitava não naquela época? 
Entrevistado: Tinha não.. 
Entrevistado: Eu estudei no Instituto do coração, no Pq Real em Diadema. 
Pesquisadora: Mas era o que educação de jovens e adultos também? 
Entrevistado: Não lá era Mobral.  É que antigamente era Mobral, né? 
Pesquisadora: Quanto tempo o senhor estudou lá? 
Entrevistado: Estudei um ano. 
Pesquisadora: Um ano, há quantos anos atrás?  
Entrevistadas: Faz tempo...faz tempo, eu estudei lá em noventa e dois. 
Pesquisadora: Antes de vir aqui pro Inamar? 
Entrevistado: Antes de vir aqui pro Inamar... 
Pesquisadora: Porque aqui pro Inamar o senhor veio em noventa e?... 
Entrevistado: E oito. 
Pesquisadora: Noventa e oito, então lá foi no comecinho de noventa e um, noventa e 
dois... era educação de jovens e adultos, ensino noturno também.. 
Entrevistado: É... 
Pesquisadora: E lá o senhor conseguiu aprender a ler e escrever um pouquinho? 
Entrevistado: Aprendi, aprendi muita coisa.  
Pesquisadora: Ai o senhor veio pro Inamar...ficou dois anos , e veio pra cá porque eles 
transferiram. 
Entrevistado: É. 
Pesquisadora: Mas o senhor tá aprendendo, de pouquinho em pouquinho, o senhor ta 
aprendendo a ler e escrever é que a gente tem mais habilidade pra umas coisas, por 
exemplo, o senhor tem mais habilidade pra mate matica né? 
Entrevistado: È. 
Pesquisadora: Isso, mas ai, da pra aprender a ler e escrever aos pouquinhos também, 
certo? 
Entrevistado: É, devagarzinho, devagarzinho, como diz.  Eu tô levando... 
Pesquisadora: Isso, isso é importante, muito importante. Olha senhor eu agradeço muito 
o senhor, muito obrigada mesmo, agradeço do fundo do meu coração sua paciência em 
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me receber e de dizer essas coisas todas. se aparecer qualquer duvida, eu estou a 
disposição . Mais eu agradeço, muito, muito mesmo. 
Entrevistado: A gente que tem dificuldade sempre avança mais né? Agora quem é mais 
rápido, quem tem mais rapidez, esse ai fica pra traz. 
Pesquisadora: (Risos) É verdade, muito obrigada viu? Eu vou já lá falar tchau pra todo 
mundo. Obrigada tá? 
 
 
Entrevista com Gestor 01 
Pesquisadora: Então, o senhor lembra que no inicio dessa historia da educação para 
jovens e adultos para a alfabetização, tinha projeção do IBGE  para oitenta e três, 
oitenta, oitenta e quatro, o índice era alto de analfabetismo na cidade? 
Gestor: Se eu não me engano, passava de vinte e oito por cento. 
Pesquisadora: Isso mesmo, é em torno disso, era bem alto mesmo, quase um quarto da 
população da cidade de época. Então, eu quero que o senhor conte, quando o senhor 
chega na administração, o que o senhor vê ... 
Gestor: Tinha o MOBRAL. 
Pesquisadora: Isso tinha.  
Gestor: Nós trabalhamos ainda com o MOBRAL... 
Pesquisadora: Sim pelo menos uns seis meses... 
Gestor: Acho que até mais viu! 
Pesquisadora: No ano de oitenta e três todo... Eu cheguei a dar aulas no MOBARL um 
pouquinho....Eu lembro que trabalhei um pouquinho. 
Gestor: Ai, eu lembro que eu sabia da sabia um pouquinho da historia de Paulo Freire e o 
convidei para vir aqui bater um papo comigo e tal... Que eu pretendia trabalhar com 
alfabetização das pessoas analfabetas na cidade. Conversamos muito na minha casa, fui até a 
casa dela em São Paulo, enfim, me tornei assim... Um amigo dele e ele sempre vinha fazer 
palestras aqui em Diadema sempre que possível, vinha fazer essa gentileza, e ai, nos 
discutindo com o pessoal da área da educação do nosso Município, surgiu a ideia de... Falei 
poxa, somente aprender, se alfabetizar, era muito pouco... Tínhamos que fazer algo em que as 
pessoas pudessem , segundo a conversa de Paulo Freire, viver a sua realidade né, se 
alfabetizar usando aquilo que ele vive, que ele trabalha com varias coisas, enfim, ai surgiu a 
ideia do ...  na verdade era SEJA, começamos o SEJA  e depois passou a EJA. Serviço de 
Educação de Jovens e Adultos, numa ideia critica viu. Então, foi uma coisa que nos 
começamos a colocar em prática. 
Pesquisadora: Ele ajudou a elaborar o projeto? Ou tinha uma outra equipe da educação 
que fez isso? 
Gestor: Não, tinha uma equipe nossa,  más ele dava os “pitacos” dele.. 
Pesquisadora: dava uma assessoria? Era formal a assessoria que ele dava? Ou era 
informal a assessoria? 
Gestor: Era informal, era quando ele tinha tempo... Era uma pessoa muito ocupada e eu pedia 
com muito jeitinho para ele ,pra passar experiência...Então vamos lá conversar com o pessoal, 
ele dizia, sim vou lá trocar ideias com o pessoal ... Era a maneira de ele ser né! 
Pesquisadora: Eu lembro que na época, o secretario da educação era o George Vinik, 
está correto? 
Gestor: Mas não foi... Secretario da educação?  
Pesquisadora: Sim. 
Gestor: Não, não foi secretario da educação, não chegou a ser secretario, ele trabalhava na 
educação, depois na saúde más não chegou a ser secretario. 
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Pesquisadora: Mas para elaborar o projeto, quem eram as pessoas? Quem estava mais á 
frente? 
Gestor: meu Deus do céu... Eu sei que o Miki que trabalhou no Sindicato no setor da 
educação do Sindicato dos Metalúrgicos eu o convidei para vir fazer um trabalho aqui, e ele 
ajudou a elaborar... 
Pesquisadora: Me lembro dele... 
Gestor: Lembra do Miki né? 
Pesquisadora: Dos olhos azuis... Bem branquinho. 
Gestor: Careca. 
Pesquisadora: Isso eu me lembro dele, perdi o contato dele. Que interessante, então ele 
elaborou o projeto na época. 
Gestor: Ele ajudou a elaborar o projeto. 
Pesquisadora: Sim, o senhor diria que o maior motivante para instituir um projeto como 
esse, foi o numero alto da população ainda ser analfabeta? Ou o senhor se lembra de 
algum outro motivo assim mais importante, alguma coisa mais relevante? 
Gestor: Não, foi o numero de analfabetos que ate eu me assustei no começo da gestão. 
Mesmo tendo o MOBRAL que de qualquer jeito ajuda mas... 
Pesquisadora: E que ele logo acabou né? Acaba em oitenta e oito, porque o Fernando 
Collor faz a Fundação Educar, se eu não estou dizendo bobagem aqui, estou meio 
confusa, mas enfim ele acabou né? Porque era um marco da ditadura também... 
Gestor: Era isso. 
Pesquisadora: E ai também tinha que terminar com isso e ai inovar né? Essa politica. 
Gestor: E, quando as pessoas que queriam avançar já rejeitavam o MOBRAL. 
Pesquisadora: Hoje ainda, a gente tem oito por cento da população hoje, com os dados 
do IBGE dois mil e dez que são analfabetas ainda, pessoas acima de quinze anos que 
nem foram para a escola. 
Gestor: Não foram nunca foram. 
Pesquisadora: Nunca foram para a escola a maioria provavelmente é analfabeta ou um 
analfabeto funcional, alguma coisa assim né. É difícil detectar isso. 
Gestor: Detectar e também como chama-los para vir né? São pessoas que ficam realmente 
acuadas e não se sensibilizam com o chamamento e tal... Precisaria de um plano que fosse ate 
o interior de moradia de cada pessoa para que pudesse realmente desenvolver um trabalho de 
convencimento para as pessoas pudessem vir a ser alfabetizados. 
Pesquisadora: Olha em noventa e sete, eu consegui levantar o número de classes que 
estavam funcionando e era um número por volta de cento e dez classes naquela época de 
oitenta e sete, oitenta e oito... Agora tem dezoito. 
Gestor: E mesmo? 
Pesquisadora: Dezoito, a maioria é de pós-alfabetização, a minoria é de alfabetização. 
Têm uns quinhentos e cinquenta alunos mais ou menos matriculados nesse semestre. 
Quer dizer, ele se manteve nesse numero de cento e pouco, de oitenta e sete, oitenta e 
oito, oitenta e nove, até noventa e cinco, noventa e seis. Ai caiu um tanto que ai já foi a 
tua gestão, a tua segunda gestão né? Caiu um tanto ai para oitenta, noventa turmas 
aproximadamente, ai nos últimos quatro, oito anos ai decaiu bastante. 
Gestor: Por que será né? 
Pesquisadora: Porque tem um grau de evasão muito alto , gira em torno de trinta e 
cinco por cento, e é o tempo todo, o tempo inteiro. E um serviço que precisa se renovar 
para atender justamente essas pessoas que estão lá dentro da casa delas e não sentem 
atração pela escola, pelo curso, com certeza querem se alfabetizar, querem aprender a 
ler e a escreve... Acho que umas dez pessoas talvez não queira más a maioria quer né?... 
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E muito interessante, porque ao lado dessa politica se oferece e tem um movimento que 
foi o Paulo quem criou também né? Que é o MOVA, ele entra em noventa e cinco, ele foi 
inaugurado em noventa e cinco. Ele veio ate no teatro fazer o lançamento do projeto, eu 
me lembro, eu estava lá no teatro, eu vi o Paulo Freire lá. 
Gestor: Do MOVA. 
Pesquisadora: E ai também e difícil de detectar porque é muito fragmentado pela cidade 
né? A avaliação disso, o acompanhamento disso é sempre bem frágil. A gente não tem 
informações muito precisas, de qualquer modo, concretamente se tem mais de trinta mil 
pessoas na cidade que não sabem ler e escrever, é muita gente para uma cidade 
industrial como a nossa, uma sociedade letrada né? Mas enfim, é isso. A gente está nesse 
percurso ai. 
Gestor: Nessa pesquisa define se as pessoas vieram de fora ou cresceram aqui? Tenha a 
curiosidade de saber. 
Pesquisadora: E isso é uma boa pergunta, e talvez num segundo momento da pesquisa, 
eu vá atrás disso, porque você tem uma migração de pessoas que vem de lugares, 
cidades, regiões que não tem o sistema escolar que nós temos aqui. Não são todas as 
cidades do Brasil e todas as regiões que tem sistema escolar, tem rede, pequena ou 
grande mas tem, mas o sistema, de creche igual tem aqui, escola para os pequenininhos, 
ensino fundamental agora de nove anos, depois o ensino médio, não tem! E ai as pessoas 
não passam pela escolarização porque não tem esse oferecimento né? E há uma evasão 
grande também nesses cursos regulares, ela também é alta, tanto é que você tem adultos 
analfabetos né? Então tem um furo em algum lugar ai, não é? 
Gestor: Alfabetizar acho que e tão importante que se eu fizesse uma revolução e fosse criar 
um novo pais, eu pararia todo mundo, todo mundo deveria sair a campo para alfabetizar. 
Pesquisadora: Isso mesmo! 
Gestor: Alfabetizar, ai depois viria o sistema escolar normal, mas pararia o país. Não na sua 
produção de alimentos... Mas pararia outras coisas para alfabetizar. 
Pesquisadora: essa ideia que o senhor começou a falar aqui é bem interessante, se o 
senhor fosse Prefeito, por alguma hipótese, ou governador, alguma coisa assim, quais 
ações o senhor acha que poderia fazer em relação a essa questão?  
Gestor: A ação realmente seria de alunos do segundo grau, professores, todo mundo sair a 
campo para alfabetizar, ir de casa em casa, de moradia em moradia saber quem não sabia ler e 
escrever, sair para alfabetizar. Seria um movimento, um grande movimento. 
Pesquisadora: Agora, o senhor acha que seria um movimento para trazer essas pessoas 
para dentro de nossas escolas? 
Gestor: Não! Seria dar aulas onde varias pessoas... No clube, no salão, onde desse para 
receber ali professores e alunos, sair a campo para alfabetizar. Ter o mínimo conhecimento de 
uma leitura, enfim, acho que seria algo... Porque quando eu voltei da prefeitura, eu até...Se eu 
pudesse... E que eu não estava atento a isso, eu não achava que tivesse metade de Diadema 
analfabeto, eu achava que não tinha quase ninguém mais analfabeto. Porque eu vi no SEJA 
pessoas que tinham cinquenta, cinquenta e cinco, sessenta anos fazendo, então pra mim estava 
todo mundo alfabetizado. Nunca fui alertado a isso, nem por meus assessores e nem por 
ninguém. Não sei bem, esse assunto acabou não sendo discutido e eu achava que não tinha 
essa quantidade. Quando falou oito por cento na leitura que vocês mandaram, eu falei Meu 
Deus, más será que existe ainda? 
Pesquisadora: E do IBGE. Na região do ABCDMRR, são oito por cento na região. Em 
Diadema oito por cento, em Mauá oito por cento, São Caetano, 6 por cento se não me 
engano, São Bernardo seis por cento também.. É bastante gente porque nos estamos com 
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quatrocentos  mil aqui, São Bernardo tem quinhentos e tantos mil, imagina quantas 
pessoas! 
Gestor: E é um projeto em que não se gasta muito né? E um gasto muito pequeno, é preciso 
realmente pensar... São Caetano mesmo é uma cidade que ali, não deveria ter nenhum 
analfabeto ali. 
Pesquisadora: Pois é porque é uma cidade pequena, é menor a população. 
Gestor: Uma arrecadação extraordinária, eu não entendo... 
Pesquisadora: Chama a atenção da gente. A gente fica meio abismada com essas coisas 
porque, não faz sentido hoje em dia, com todas essas politicas, que querendo ou não se 
pode esquecer que Fernando Henrique  faz as campanhas de todas as crianças com sete 
anos na escola. O que acontece, as crianças se evadem, as crianças não ficam na escola, 
esse e o problema porque não aprendem a ler e a escrever. E a gente tem um fenômeno 
também que tem criança na escola que ficam ate a adolescência que também não 
aprendem a ler e escrever. Esta no ensino médio e não sabem ler e escrever, então, essas 
questões precisam ser resolvidas porque a gente esta num ponto do desenvolvimento 
econômico do Brasil em que não tinha que existir mais isso. E uma coisa absolutamente 
inaceitável, agora, Diadema tem esse esforço, tem esse mérito de em oitenta e sete 
estabelecer essa politica e em São Bernardo também, em santos também, em santo 
André também. 
Gestor: Diadema deve ter sido a primeira... 
Pesquisadora: Foi! Foi a pioneira. 
Gestor: Eu não tive conhecimento que outra cidade começou antes de Diadema. 
Pesquisadora: Não foi antes foi depois e eu me lembro que em São Bernardo tinha uma 
assessoria de uma equipe lá da Faculdade de Educação da Metodista, por exemplo... 
Santo André também instituiu também, um pouquinho depois, Santos também... Tudo 
de oitenta e sete para oitenta e oito. Em torno, oitenta e sete, oitenta e oito, oitenta e 
nove... E a noticia que a gente tem, e mesmo isso ainda não tem um efeito para sanear 
essa questão do analfabetismo principalmente nessa região. Diadema que tem sessenta 
escolas, a gente não pode esquecer disso, sessenta escolas municipais . Isso não é 
brincadeira o território todo de Diadema é coberto pelas escolas , isso não é qualquer 
coisa e causa estranhamento na gente. Eu estou começando a pesquisa porque tem 
muitas questões que a gente precisa ir atrás para responder... 
Gestor: Em creche não mas em  pré-escola, Diadema tinha salas que não consegui preencher 
de alunos, então.  
Pesquisadora: A gente tem esse mérito Diadema tem esse mérito e conheço gente que 
trabalhou aqui na educação e foi trabalhar em Santo André e São Bernardo, para dar 
assessoria, então é de dar orgulho na gente. 
Gestor: Nosso pessoal era convidado a dar palestra em várias... 
Pesquisadora: Participar de fóruns e debates... Isso o tempo todo. Agora dessa época 
que o senhor tinha já na primeira gestão ai, pensando né, o senhor conseguia ter uma 
dimensão desse número de analfabetos com essa porcentagem alta e a ideia de fazer um 
link com o desenvolvimento da cidade? Porque as cidades se desenvolvem, as empresas 
vêm pra cá, naquela época de sua primeira gestão, tinha alguma previsão de envolver 
essas pessoas com a alfabetização com a profissionalização... Para esse desenvolvimento 
econômico da cidade? 
Gestor: E assim, eu acho não, tenho a certeza que qualquer cidade, qualquer pais só se 
desenvolve através da educação. A gente lê, por exemplo que a Coreia do Sul, investiu 
cinquenta por cento de seus recursos na educação . Então, um pais só se desenvolve através da 
educação, não digo nem essa educação formal, más uma educação que prepare as pessoas 
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para tudo, se vai desenvolver na indústria, educação e importante, se vai desenvolver na 
cultura, educação é importante, então é... Um povo que tem cultura é outro povo, um ser 
humano sem cultura é quase um animal irracional. Não e discurso de campanha... Eu sempre 
achei que a educação é algo que transforma... Nem dizendo a educação formal, mas uma 
educação que faz o ser humano saber pensar, discutir, que tenha uma visão crítica. Então eu já 
tinha essa ideia, Tanto que na minha primeira gestão, por exemplo, quando assumi a 
prefeitura, me parece que a gente tinha mil e quinhentas crianças na pré-escola, nós chegamos 
no fim da gestão com dez mil, dez mil criança, construindo escola e colocando professor e 
gente para dentro. Enfim a alfabetização era algo que naquele momento me desesperei quando 
fiquei sabendo da pesquisa que passava de vinte e oito por cento, me lembro bem desse 
numero, de analfabetos...Então, eu fazia uma leitura de que muitos não puderam ir para a 
escola, nasceram no interior do nordeste e não puderam então educação era uma prioridade 
mesmo. 
Pesquisadora: dessas conversas com Paulo Freire, o senhor se lembra se ele dizia sobre 
essa questão da alfabetização? Ele sugeria alguma coisa de modelo, alguma forma de 
instituir os cursos, e que pistas eles dava para fazer esse trabalho? 
Gestor: Ele falava assim: Olha meu caro, cada povo tem a sua realidade, ele me falou que 
tinha vivido em outro pais... Ele falou: Olha, eu fui a tal país e eu queria participar da 
educação daquele povo , e lá naquele pais eles tinham um jogo, que era como se fosse 
dama...É...não sei se é dama que ele falou que é comum aqui no Brasil e eu aprendi a jogar 
para poder ficar junto com eles , para viver a realidade deles e ali começar a discutir e 
elaborar um trabalho. Então, eu dizia a ele minha preocupação em alfabetizar as pessoas, e 
que as pessoas pudessem não só aprender a ler e escrever para ter uma visão... Eu falava 
politica e ele falava crítica. Enfim, ele era uma pessoa muito simples, não determinava, tem 
que fazer isso, tem que fazer aquilo, não a gente conversava e foi se elaborando essa proposta 
do SEJA e colocamos em prática. 
Pesquisadora: Além do Mik, o senhor lembra de alguma outra pessoa que ajudou a 
elaborar esse projeto? 
Gestor: Poxa, eu estou tentando lembrar.. 
Pesquisadora: Também estou tentando... 
Gestor: Tem um que foi irmão de um vereador do PT de Santo André, era conhecido... 
Pesquisadora: Não era o José? 
Gestor: Antônio  trabalhou na administração minha aqui na educação, mas não foi ele... Acho 
que foi o irmão dele. 
Pesquisadora: A  gente conhece, a gente sabe quem é, espere, vamos tentar lembrar... 
Ele por acaso saiu candidato a vereador e ganhou agora nessa gestão, nessa nova? Por 
um acaso?  
Gestor: Não acho que não é ele... 
Pesquisadora: Não?! Então deve ser parente dele, e o Mik também eu não tenho contato 
dele... Eu perdi o contato, que pena, gostaria de ter essa conversa! Acho que iria 
enriquecer né? E ele era muito politizado, uma pessoa altamente especializada, 
estudioso, me lembro muito bem dele, tive o prazer de estudar com ele, uma pessoa 
muito especial, muito inteligente. 
Gestor: Era! Mas foi uma coisa que eu fiquei muito orgulhoso disso ai viu... A questão do 
SEJA foi uma coisa que me deixou muito feliz! Eu vibrava com o depoimento dos alunos 
depois de um ano que estava ... Nós fazíamos festinha no fim do ano, ai o pessoal chegava 
lá... E eu ficava muito feliz, muito entusiasmado. 
Pesquisadora: E, em geral são pessoas muito especiais, pessoas muito sensíveis, 
inteligentes que tem história de vida incríveis, e tem uma percepção dessa cidade da 
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convivência aqui, muito transformadora porque vem de lugares muito longe, muito 
distante daqui de uma realidade muito diferente, e chegam aqui e se transformam para 
sobreviver de alguma maneira com alguma qualidade não é? 
Gestor: Aqui, foi um... Diadema serviu como um aprendizado muito grande, muito claro, por 
exemplo, o povo de Diadema não tinha nada de politica na cabeça quando ganhei a eleição, 
tinha alguns ativistas, mas o povo mesmo não era politizado. Mas as tática da administração, 
por exemplo, nós tínhamos reuniões de terça feira a noite no paço e chamávamos de audiência 
publica. E a pessoa ia para lá, grupos de pessoas de bairro ia lá reivindicar, brigar com o 
prefeito e ali surgia discussões que virava um aprendizado pra quem estava participando, para 
mim como prefeito e para mês assessores e para o publico em geral. Era um aprendizado de 
viver em experiência, não era nada que nós elaboramos e colocamos em prática. Foi algo que, 
ali, surgia muita discussão, muita briga no bom sentido, brigando para melhorar a cidade. E 
ali saia cada arranca rabo! E ai o pessoal dizia: Ho Gilson você não precisa disso, você está 
fazendo o possível pela sua cidade... E eu falava: Pô más isso está na minha praia, eu estou 
aprendendo, estou gostando disso ai. Eu achei que o povo começou a praticar a democracia 
direta e foi realmente assim muito bom muito bom! 
Pesquisadora: na segunda gestão para a educação para jovens e adultos, além da 
alfabetização que já existia o senhor criou mais algum outro programa? 
Gestor: Não! Foi criado o MOVA né? O MOVA não foi nem na minha gestão, e teve quem 
disse vamos acabar com o MOVA, e eu disse, não, não vou acabar com o MOVA não! O 
MOVA é um braço do SEJA né? Então vai continuar, vou dar continuidade. E estava aquela 
discussão, se ganhar vai acabar com o MOVA e tal .. E eu falei, não vai acabar não, vai 
continuar o SEJA e vai continuar o MOVA. E foi assim que fizemos. 
Pesquisadora: É que ele era novinho né? 
Gestor: Mas o MOVA nos ampliamos, eu lembro que foi ampliado o MOVA, agora eu não 
sei por que que caiu! Inclusive no SEJA uma coisa interessante era o seguinte, que nós 
fazíamos a escola, a pré-escola, e aquelas carteiras e cadeiras pequenininhas e tivemos um 
papo com o pessoal da pré-escola de usar para sala de aulas do SEJA. E muita gente falou: 
Não, são cadeiras para crianças, adulto vai sentar e vai quebrar tudo...E usamos, nada era 
quebrado numa boa, deu pra tocar o SEJA naquela sala e não deu nenhum problema, e não 
houve nada disso. Deu pra acomodar também o pessoal do SEJA. 
Pesquisadora: mas essa conversa era feita com quem, com as diretoras? 
Gestor: E com as diretoras do pessoal da pré-escola, na minha frente ninguém dizia nada por 
traz falavam que iam quebrar carteiras, mas não aconteceu nada disso e foi muito bom.  
Pesquisadora: Se criou a oportunidade de criar o SEJA nessa sala de aulas. Nessa 
segunda gestão era seu irmão quem era secretario de educação. 
Gestor: Isso! 
Pesquisadora: Eu lembro que ele tinha uma preocupação com a educação de jovens e 
adultos más eu me lembro que ele falava muito da educação profissional. 
Gestor: E algo muito importante também. 
Pesquisadora: Que dentro dessa área da educação de jovens e adultos o sonho da gente é 
que essas duas aconteçam ao mesmo tempo, mas isso é um sonho que a gente tem que 
acalentar, porque eu me lembro que os alunos sempre pediam, reivindicava isso. Há a 
gente queria um curso profissionalizante também, ajuda a gente a se qualificar melhor, 
e a gente gostaria de aprender a ler e escrever mas também ter uma profissão mais 
qualificada ... 
Gestor: No nosso programa de governo já tínhamos essa preocupação viu, de desenvolver 
escolas profissionalizantes e tal... O prédio do Florestan ainda não tinha acabado de ficar 
pronto, nós mandamos um plano de lei pra câmara criando o Florestan Fernandes , foi um 
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projeto que mandei para câmara logo que assumi, mandei o projeto em noventa e sete, algo 
muito importante. Na primeira gestão, nós criamos um curso, de marcenaria etc... A ideia era 
colocar cursos em todos os bairros de Diadema, a ideia era que todos tivessem uma profissão. 
Ai surgiu essa questão do prédio do Florestan ai, colocamos os cursos lá e desenvolvemos um 
trabalho muito bom também. 
Pesquisadora: Em noventa e sete foi regulamentada a Fundação Florestan Fernandes 
como Centro Público? Foi aprovada na Câmara? 
Gestor: Foi, foi. 
Pesquisadora: E que eu lembro que ele ficou pronto no fim de noventa e seis... Outubro, 
Novembro... Uma coisa assim eu me lembro bem disso, e me lembro do funcionamento 
também, lembro dos cursos lá, depois descentralizou ... Bem, está bom! Quer falar más 
alguma coisa? Fique a vontade... Estou satisfeita. 
Gestor: Eu quem estou satisfeito, fiquei feliz de ser convidado pra bater esse papo, Isso 
precisa realmente colocar na pauta essa questão para que os governantes se preocupem com 
essa questão da alfabetização, deixar zerar o número de analfabetos mesmo... E possível que 
um dia a gente consiga alfabetizar toda a população. 
Pesquisadora: Eu quero agradecer muito... Dizer da minha admiração e meu respeito e 
dizer que a gente esta por ai para tocar  as coisas aqui em Diadema. Muito obrigada! 
 
Entrevista com Gestor 02 
Pesquisadora: A nossa conversa vai ser sobre educação de jovens e adultos, um serviço 
prestado aqui no município há 26 anos. Então assim quando você lembra que foi a 
primeira vez que você ouviu falar de educação de jovens e adultos? 
Gestor(a): Olha, é de jovens e adultos mesmo, é, a primeira fala era quando ainda havia o 
instinto Mobral. Então muitos professores, eles quando eu entrei na prefeitura em oitenta e um 
o que acontecia, elas eram, nós tínhamos tanto esse, ó, as escolas de educação infantil como 
alguns cursos, e era chamado antigo Mobral, então os professores por interesse a verba esse 
recurso eles eram contratados, como professores do Mobral e atuaram, atuavam, ou na 
educação infantil ou também concomitante junto, no, com o Mobral também, continham 
vários professores, eles iniciavam e depois eles eram transferidos pra a educação infantil. 
Então era um trabalho assim bem tímido mesmo, né? 
Pesquisadora: Com o Mobral?  
Gestor(a): Era com o Mobral, exatamente. 
Pesquisadora: Certo. 
Gestor(a): E assim, mai que mesmo sendo, eram poucas salas e eram, hum, e alguns poucos, 
poucos professores, mas eu me lembro muito bem do material, era um material assim super 
rico, sabe? Tinha muito brilho, tinha, isso foi pra mim é bem forte assim, depois passou ai. 
Pesquisadora: Isso foi em oitenta e um? 
Gestor(a): Em oitenta e um. 
Pesquisadora: Que foi a primeira vez que você tomou contato da educação de jovens e 
adultos? 
Gestor(a): Isso... É. Porque assim, eu entrei na prefeitura já pra, na coordenação da educação 
infantil. Mas nós tínhamos esse, as pessoas, as chefias, então tínhamos que manter contato 
com o pessoal, que também trabalhava no Mobral, né? Porque era uma rede muito pequena, 
então o diretor reunia todo mundo. O diretor era um dirigente né, das EMEIS, aí alguns 
professores do Mobral era um número super pequeno, então eu, eu meio assim, fiquei 
conhecendo, sabendo um pouquinho do, da educação dos jovens e adultos. Ai em noventa e 
cinco é que foi o grande marco, porque, hã, a educação de jovens e adultos, ela era assim, um 
pouquinho mais solta, então elas funcionavam  em garagens e em grupos sociais, em núcleos 
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comunitários né, e em noventa e cinco é que houve a intenção de que, como as escolas, de 
educação infantil eram muito ociosas a noite então de se agregar no espaço aos dois serviços. 
Pesquisadora: E você participou desse processo? [...] 
Gestor(a): Participei, nossa e foi uma coisa assim, que ao mesmo tempo dependia muito, da 
crença de cada direção também né, porque eu não vou dizer pra você que foi fácil porque não 
foi, né. Porque de uma certa forma como a educação infantil era muito grande, o segmento era 
grande, e o prédio, o prédio era com cara de educação infantil, né. Então pra você também 
trabalhar essa questão, então você tinha ali os adultos no meio lá das cinderelas, no meio dos 
três porquinhos, né. Porque as salas eram todas com essa estrutura né, e assim e o mobiliário 
também, isso cortava o coração, porque eram senhores, senhoras que eles, naquelas 
cadeirinhas de crianças então, então ele já foi, e toda um percurso que houve para se adequar a 
esse mobiliário, então eram isso desde tempo que se punha a perninha, tinha umas perninhas 
nas mesinhas, esticavam as perninhas das mesas depois guardava tudo aquilo [...] todo dia, 
bem. Ai depois mudou, ai eram cadeiras universitários ai põe pra frente põe pra fora né, ai há 
dois anos atrás, é porque o ano, até no ano passado ai eles resolveram colocar um material 
intermediário, umas carteiras intermediarias e que tanto dava pro ensino fundamental pra 
criançada de primeiro ano como pra EJA. Mas depois, de novo, então nunca é uma coisa 
assim muito definida nessa questão do espaço né, e eu acredito assim que os alunos eles tem 
que ter algumas coisas assim, hã, mais especifico pra eles mesmos né. Porque eles já vêm 
cansados, esse põe carteira, tira carteira. Então ao mesmo tempo, você fica muito dividida, 
porque essas carteiras pra uma criança de quatro são complicadas e as mesinhas e cadeirinhas 
pro EJA também, então, então, isso, mas eu percebo isso que tive excelentes professores da 
EJA. 
Pesquisadora: Então, era isso que eu queria perguntar, eu fiquei curiosa, em noventa e 
cinco, quando começa a implantação do serviço, como que os professores receberam 
isso? 
Gestor(a): Olha, bem, você quer que eu fale enquanto rede ou da minha experiência? 
As duas coisas, pode ser. 
Olha eu vou te dizer, eu sei assim de muitos conflitos, né, mas eu felizmente, eu sempre tive 
excelentes professores da EJA, sabe, e assim como eu trabalhei também, eu já fui professora 
da EJA, eu tenho m carinho grande assim, então nós tentávamos adequar, é lógico que a 
intensidade da tensão nunca foi tão grande pra EJA como do infantil, porque, sempre, tinham 
três períodos de educação infantil, mais crianças e a noite por ser um segmento menor, então, 
a gente tentava fazer todas as possibilidades também né, de, das intervenções , porque até no 
primeiro mês, eles ocupavam só o espaço mas a chefia era vinculada ao departamento, então a 
chefia da EJA, o coordenador pedagógico eles respondiam mais pra lá, só usavam o espaço, ai 
depois que foi tendo esse tempinho que nós, hã, começamos a estar respondendo, também, 
por eles né, então nós começamos a fazer as reuniões gerais ,né, de planejamento, e assim, e o 
perfil do professor na EJA, na época, era assim muito diferente da educação infantil, eram 
pessoas assim, mais criticas, mais assim, incomodadas com a própria situação. 
Pesquisadora: Então tinha esse, todo esse diferencial? 
Gestor(a): Tinha, tinha, então, você tinha que ter um jogo de cintura muito grande, em 
planejar umas dinâmicas e que um, pra que um grupo também não, porque no começo era 
assim, ai lá vem a EJA que vai por cartazes dos trabalhadores em cima dos meus três 
porquinhos, e assim, e essa situação também, eram assim, quando vinham os adolescentes, né, 
nós tínhamos alunos adolescentes, quanta coisa que eu já não passei, de aluno pular o muro e 
ir embora, cabular aula, essas coisas todas, né, e na ora você quer, que a coisa acontece você 
vai pular junto, vai atrás dos alunos trás pra e né, eu lembro também um aluno, ele era muito 
complicado, eu consegui, das vezes que eu vim eu alfabetizei esse menino, ai ele confessou 
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que era envolvido com droga, então eu passei tanta coisa já, que nossa senhora, tem três 
livros, assim, quase pra escrever. 
Pesquisadora: Na, na educação de jovens e adultos, você esta há quantos anos mesmo? 
Gestor(a): Olha, eu to na prefeitura desde oitenta e um, por ai você tem uma noção, né? 
Já tem uma experiência com o Mobral. 
Isso, bem, no Mobral, que assim, eu não participei, mas conheci. E depois da, toda essa 
implementação da EJA tal, ai, por exemplo, agora nós temos um grupo super pequeno, eu 
tenho duas salas, dois professores, é, elas são super assim pré-dispostas querem, sabe, tem a 
preocupação mesmo com os alunos, do aprendizado, e assim o respeito, e ai eu cheguei a uma 
conclusão, assim, que não adianta ficar mascarando, é conversar com os adultos mesmo. Olha 
gente [...] tão indo pro espaço de educação infantil, porque não da pra você de noite fazer um 
ambiente e de dia fazer outro, né. E eu percebo assim, como nós não temos muitos 
adolescentes, senhores e senhoras, nossa, eles, eles respeitam muito o espaço, não tem 
nenhum problema, que até então no primeiro momento foi complicado, era os pais, como que 
adultos vai usar o banheiro da criança, sabe então era um questionamento super complicado. 
Então, assim, quando implanta um EJA nas escolas, né, infantis, então tem um... Choque. 
Um choque, assim, na questão da adaptação, hã, também da, do espaço físico, né, porque sem 
querer as pessoas se apropriam mesmo. 
Pesquisadora: De uma certa forma com a comunidade também ou não? 
Gestor(a): Também. No primeiro momento houve, mas ai nós percebemos que era, teríamos 
também que estar explicando direitinhos pros pais, então, ai depois nós explicamos, olha, o 
que acontece, fiquem tranquilos, os banheiros dos adultos são esses, de manhã as crianças não 
usam, esses, porque não foram higienizados, então eles usam lá do... então tudo isso, tem que 
ter essa preocupação, porque a noite ficam só liberados pros adultos né, e o, e os corredores, 
então de manhã nós fechamos, pra que elas higienizem direitinho, e as crianças usam os 
outros. Então tudo isso pros pais, ficam muito tranquilos, ai acabou sabe? O questionamento 
[...] se tranquilizaram em relação a tudo isso. 
Pesquisadora: Na sua avaliação,  porque você acha que no município se implantou esse 
serviço? 
Gestor(a): Olha, eu acho assim, que num primeiro momento era mesmo por conta daqueles, 
eles haviam feito o CENSO, haviam feito as pesquisas e constatou mesmo que havia muitas 
pessoas que tinham, que não, não sabiam ler, escrever, tinha os analfabetos, na época, quando 
se implantou, sim né, tanto é que depois eu fiquei muito dividida, não sei se você já ouviu 
falar também no MOVA né, ai eu fui ter uma experiência na secretaria e eu fui em algumas 
reuniões até, regionais né, que explicavam, hã, e eu não acreditava muito no MOVA também, 
e ai eu percebi que também pra aquelas pessoas que não sabem ler e escrever mesmo, o 
quanto pra eles, o MOVA, foi interessante, porque, porque tirava todo aquele 
constrangimento, estou, vou falar pra minha vizinha né,  porque geralmente os monitores eles 
eram pessoas assim muito próxima aos alunos, então uma coisa é eu falar pra minha vizinha 
que eu não sei ler, não sei escrever, agora outra coisa é ir pra escola né, uma instituição como 
vou chegar lá e falar que eu não sei ler e não sei escrever? Então nós tivemos um trabalho, na 
época, um trabalho muito forte, acentuadíssimo, que foi, quer ver? Olha de dois mil a dois mil 
e quatro, por ai, que foi assim excelente, sabe, com toda, essa turma do MOVA né, e que ai era 
tipo assim, uma pré-alfabetização. Então eles vinham super bem preparados né, e assim os 
monitores muito envolvidos também né, e depois com isso, o que me angustia muito é essa 
questão assim da necessidade de nós temos, realmente, uma boa parceria né, algo assim, que 
eu acho que tem que ser mais interessante pra eles, um espaço legal, mas hoje você vê a 
informática tá aí com toda corda possível né, e nós não temos um laboratório pra eles, esse 
alunos também que tem a dificuldade, e não tem uma terminalidade, algo assim que fosse 
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mais interessante, uma parceria então com a fundação, então com toda essa questão das 
inteligências múltiplas, porque não, se ele desenha bem, então olha vamos encaminhá-lo pra 
cá, ele é bom na matemática mas ele tem dificuldade, né, na língua portuguesa então, então 
eu, isso me angustia muito sabe assim, e as vezes a gente se sente meia amarrada né, pra 
resolver tanta coisa né, porque eu acho assim os alunos tudo que você oportuniza, eles 
precisam experimentar né, que nem ontem a Verônica, foi bem assim se empenhou muito e, 
programou um sarau pra que os alunos participassem, foi uma gracinha assim sabe, como eles 
interagiram bem, você ouvi assim uns, mosquitinho, de tão que eles ficaram  encantados né, 
então assim, porque também não é todo professor que ta também disposto, porque eles, os 
alunos do EJA , também tem esse perfil bom professor pra eles e aquele [...], é não pode ser só 
isso[...] 
...Vamos aprende hoje ou não vamos né, então ta quebrando também um pouquinho, nossa eu 
lembro uma vez também, nos tínhamos um projeto que era de cinema, uma vez por mês era 
uma filme, nossa eles queriam faltar a gente tentava pegar eles de surpresa, até que ele se 
familiarizaram e viram a importância, então é isso assim, então eu percebo que houve sim 
essa iniciativa de se perceber, só que agora nós sabemos que existem ainda pessoas, mas 
infelizmente elas não chegam até a gente, né, a evasão muito grande .   
Pesquisadora: Um dos grandes motivos foi pra amenizar o número de analfabetos no 
município? 
Gestor(a): Exatamente, ao menos quando logo que se implementou toda essa proposta foi, 
depois tiveram varias, e, e eu percebo assim, que me deixa entristecida é que não tem uma 
continuidade também nas chefias do EJA, cada um tem um foco né, então teve um ano que se, 
queria também há, o EJAOP que era oficina operacionais, nossa, mas o que aconteceu, há, a 
intenção era muito legal, mas por exemplo, um curso de manicure pra eles que já, aqueles 
homens super machista, né, então, eles não queriam aprender a manicure, você entendeu? 
Então a escolha dos curso eu acho que foi muito infeliz, mas por exemplo, curso de pintura, e 
textura, eles amarram, nossa, eu tenho aluno até hoje sobrevive dessa pintura que aprendeu 
panificação também, a professora era muito envolvente e ai já conseguia também quebrar essa 
resistência dos meninos também, eles expuseram, depois ela mesma já foi criando, foi dando 
as ideias pra eles pudessem comercializar né, porque a geração de renda é importante pra eles 
né, e eu sinto assim, que nós teríamos que ter uma política assim, pense que não tenha tanta 
diferença né, mas não fica essa coisa assim muito.  
(RISOS) 
Pesquisadora: E você quando fala assim, tem aluno que trabalha, como na época do 
EJAOP, teve inspetor, inspetora e tem aluno que trabalha nessa área, você tem algum 
retorno de ex-alunos que obtiveram uma maior elevação de escolaridade? 
Gestor(a): Olha, alguns. 
Pesquisadora: Ou alguns retornam aqui pra fazer algum tipo de agradecimento, falar 
um pouco do que mudou na vida deles? 
Gestor(a): Tem sim, vários deles, eles colocam, mais assim, é, infelizmente pouquíssimos,  
acho que só teve um que chegou a faculdade né, os demais eu percebo assim, que eles 
procuram depois um curso técnico, eles né, e eles vão tendo assim, por conta, como eles não 
sabiam ler e escrever, eles vão tendo essas promoções, porque é, eles também não são muito 
ambiciosos, então a gente precisa, eles tem muito medo de ir pro fundamental, no ensino 
médio depois, nossa mas eles ficam assim, todos assim, aí eu não to preparado, eu não sei se é 
esse medo da acolhida, porque tem aqueles também que a escola se tornou simplesmente 
aquela ação social pra eles, o relacionamento, aí vem o outro, pra não ficar em casa, não ficar 
muito tristinho porque perdeu a esposa, sabe, e então isso também me preocupa porque nós 
temos que incentivá-los que eles prossigam né, cada vez mais, então eles se grudam assim, 
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então eles se apegam demais ao professor né, então tem essas coisas assim. 
Pesquisadora: Mas de uma certa maneira você consegue perceber que existe uma 
emancipação? 
Gestor(a): Com certeza. 
Após o aprendizado, a alfabetização, a conscientização. 
Tem sim, nós temos uma grande parte deles, assim, que a gente consegue perceber que, aí eles 
já compram, depois, logo seu carrinho, vem contar pra gente né, e tanto assim, também 
muitos, que nem eu tinha um aluno assim ele me deu muito trabalho, então ele tinha assim 
uma, era um pouquinho levado, essas coisas e tal, então ele sentava aqui e conversávamos 
com ele então a gente conseguiu fazer um trabalho bem, bem próximo a ele, ai ele pegou 
firme, sabe, levou o final do ano, ai foi pro trabalho teve promoção e hoje até ele é pai de 
aluno aqui, sabe, então ele veio contar que casou, veio contar que teve o bebê sabe. Eles têm 
um vinculo emocional também, afetivo muito grande com a gente né. 
Ao longo de tantos anos, tantas experiências e histórias, o que mais te chamou atenção, pra 
que você [...] depois desse serviço todo. 
Pra mim o que marcou muito, olha, bem, eu vou te dizer uma coisa marcou muito, pra mim, 
foi assim, porque eu perece... talvez eu vou ser até meio antiético, mas assim, tinha um aluno 
que eu bati o olho, nós fomos fazer uma atividade artística, era uma coisa ótima pras mães e 
tal e eu fui ensinar a fazer umas flores que mexia com parafina, cada professor, e eu entrei nas 
oficinas, e esse aluno nossa, quando ele viu eu mergulhando as coisas na para...nossa, mas ele 
ficou assim deslumbrado, e eu sabia que ele era um pouquinho, que ele era o mais novo da 
turma e tudo mais né, então eu pedi pra que ele me ajudasse, ai a professora veio assim, eu 
não acredito você conseguiu que o fulano, ta te ajudando, eu falei sim, ai ele ajudou, nossa 
nós fizemos, então foi o dia que ele ficou super, porque ele não parava, ele até por ser novo, 
ele cutucava os colegas né, tal, tal, ai eu peguei e conversei com a professora assim, ela falou 
assim, eu já desisti, eu não tenho mais nada, assim eu não sei mais o que fazer, eu, a se você 
me der licença eu vou tentar, e ai eu pegava as noites de terça e quinta, eu subia com ele e eu 
percebi que ele amava futebol e essa [...] nos times de futebol, eu consegui alfabetizá-lo, e a 
professora, ela torcia, ela não acreditava, porque ela falou assim, não mas você vai perder seu 
tempo, porque ele não, sabe, e esse menino, e eu a ele, eu me apeguei de uma tal forma, 
porque eu percebia né. Ai ele falou pra mim, ai diretora, eu agora vou, vou ano que vem lá pra 
escola e tal, e ai ele explicou pra mim, que ele era dependente químico mesmo e que ele 
queria sair dessa vida, ai eu falei pra ele, a isso mesmo, dei mó incentivo e tal, passou, ai ele 
foi, trabalhei o primeiro semestre, até no Antonieta e tudo mais, só que o que aconteceu, eu 
não sabia disso também, na medida em que eles saem, eles também são perseguidos né, pelos, 
pelos traficantes e tal, e vieram a , ele faleceu. Então nossa, mas isso mexeu muito comigo 
porque a gente fica, até que ponto, sabe, parece, sente até culpado, falei meu Deus será que 
ele teria que ter ficado nas drogas também, mas foi uma coisa assim que marcou muito, então 
hoje eu até tenho um pouquinho mais de medo de me apegar muito a eles, porque eles tem né, 
eles chegam aqui. Tinha um outro moço, 26 anos com problemas, então você tem que levar 
também na UBS e ficar junto e, sabe essas coisas, como você faz com a criança né, então eu 
me preocupo muito com esse lado que, porque assim a criança você tem o conselho tutelar, 
mas esses que são, eles não são adolescentes, não são idosos, então quem que pode ajudar né, 
então é encaminhá-lo, eles ficam aqui por quê? Porque eles nunca deram certo, não deram 
certo na educação infantil, não deram no fundamental ai volta a escola né, porque eles tem 
uma grande dificuldade, e eu acho assim que eles tem que ser tratados com dignidade, então 
tinha que ter alguma coisa, é essa parceria que me incomoda muito né, porque os que vão, 
belezinha, eles vão tomam o seu rumo. 
Pesquisadora: Fala um pouquinho mais sobre essa parceria. 
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Gestor(a): Ah eu penso assim, por exemplo, nós não temos a Fundação Florestan, não 
fornece tantos cursos pros de fora, porque que não estabelece uma com a EJA, né, então eles, 
eu nem sei, eles viriam, por exemplo, quatro vezes aqui, uma hora eles fariam um curso lá, o 
curso que profissionalizasse, ou alguns professores de lá, ou algum local, tivesse uma parceria 
assim que, segunda, quarta e sexta eles vão ter os conteúdos programados, de terça e quinta 
eles vão ter o especifico, da marcenaria, dum sei lá, corte e costura, mas que eles tivessem 
uma, um mini curso profissionalizante, que se não fosse um profissionalizante, com esse 
sentido, com essa escolaridade maior, mas que fosse, com a, com a [...] da EJA mesmo, né, 
tem tanta coisa que eu creio que eles podem tá fazendo, que não depende tanto assim, dos 
requisitos tão básicos assim de aprendizagem, por exemplo, uma depilação pras mocinhas, 
então tem muito, e que gerasse renda pra eles, porque eu percebo isso, que eles são muito 
limitados em relação, então eles fazem, eles sabem que pra, pra pintar essa parede vai tantas 
latas de tinta, mas não pergunta como que eles sabem isso, vai dar certinho, não vai sobrar, 
não vai faltar, né, eles tem essa experiência devida, mas não tem a parte intelectual, alguns 
deles, então eu acho que é isso, acho que a gente acaba oferecendo, a gente tenta né, mas 
nossos recursos tão muito pouco né, essa, hã, você quer oferecer pra eles um teatro, você não 
tem um ônibus né, então são muitas coisas, assim, que eu acho que pra eles, eles teriam que, a 
gente tem condições de avançar mais né. 
Pesquisadora: Pra você, qual a importância de ter o EJA no município  de Diadema? 
Gestor(a): Ah, eu acho que é, principalmente, ampliar a visão de mundo deles, sabe, acredito 
que seja isso. Que não é só o ler, o escrever, realizar as, mas eu acho que é, ao menos eu tenho 
assim muito [...], trabalho aqui da minha turminha né, que eu vejo, as vezes, assim, muito 
comprometido, eles veem o aluno como um todo né, agora eu penso assim, a gente já teve ate 
trabalhos, formações melhores também no município, e você vê aquela diferença legal, nós 
tivemos, nossa, cada nome aqui, pros professores. 
Formação para os professores. 
Nossa, demais, nós tivemos uma Vera Barreto, sabe, o pessoal do Instituto Paulo Freire, olha, 
cara, a, aí, pois eu até esqueci o nome da mocinha também. 
Profissionais, profissionais da área da, de educação, que causa aquela inquietação no 
professor. 
Profissionais excelentes sabe...de educação, isso, bem, tanto é que agora não adianta assim 
com qualquer um, porque nós aprendemos a ser, assim, muito, muito assim questionadores, e 
seletivos e exigentes, né, então a pessoa tem que ter uma excelência pra poder falar com os 
professores, né, e principalmente com o grupo da EJA, porque são pessoas assim, que eles 
foram embora sabe, eu tenho uma pós-graduação, eles estão fazendo mestrado, eles não estão 
acomodados né, então não é qualquer coisinha que, que convence também e eu acho que isso 
é muito bom né, porque na medida que você tem um grupo assim, que é exigente, você 
também vai atrás, você vai procurar, e se você não tem, as vezes, a informação intelectual mas 
você tenta arrumar uma material, tenta né, com sua experiência né. 
Pesquisadora: Então você consegue perceber o diferencial na forma de trabalhar, de 
desenvolver a educação, entre os professores de educação infantil, de jovens e adultos? 
É, apesar que agora assim, hã, nós temos muitos na educação infantil também assim, bem 
questionadores, por conta assim, nós somos muito estimulados a isso sabe, muito mesmo né, 
então hoje ta mais ou menos, hã, equiparado essa questão né, mas nós temos assim, bons 
profissionais mesmo na, na educação de jovens e adultos, e eu acho que não deveria se 
procurar muito, acho, eles mesmo poderiam sabe, [...] material com a nossa cara né, formar 
uns projetos que fossem mais, que eles tem a faca e o queijo na mão né, por tudo que eles já 
passaram, e tiveram épocas, ai, olha, que eles eram tudo também, eles eram guardas, abriam 
escola, eles serviam merenda sabe, toda essa fase ai nós já pegamos, foi quando eles vieram, 
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hoje já tem,  mais essa,  já tem essa infra-estrutura ai né, um pouquinho também, mas é um 
pessoalzinho muito bom, que eu acho que deveria ser melhor estimulado, melhor, mais 
cursos, mais, trocar um pouquinho do que, partir do que eles tem e aprimorar né, então eu 
penso nisso. 
Pesquisadora: E até porque eles devem ter muito com o que contribuir. 
Demais, bem, demais, demais, demais, e você sabe que esse equilíbrio é legal porque a, o 
pessoal do EJA, eles percebem essa coisa de, de abrir, hã, ampliar visão de mundo, de 
questionar, de correr atrás, e aí o pessoal da educação infantil, ai então vamos fazer isso, mas 
vamos então fazer através do teatro, vamos fazer com uma musica, vamos fazer um blocão, 
então acho que esse equilíbrio é muito legal, porque junta um pouco a teoria com a prática, 
né, então da um tempero, assim, muito legal né. 
Você acaba tendo pai e filhos né, na escola ou na própria comunidade né, que frequentam a 
escola. 
Isso, nossa. Nossa, é muito, muito, muito bacana, que nem ontem, nossa a gente estava aqui 
com as crianças, ai falaram pra gente, mas tem matricula, tem, não, não, deixa quieto, ontem a 
escola parecia que ia pegar, mas olha, se eu te disser que nós fizemos sessenta matriculas com 
aquela chuva, merenda pros alunos, teve um SARAU, teve formação dos adultos e jovens e 
dos professores. 
Você fez a matricula pra educação dos jovens e adultos? 
Pro infantil, pro infantil, porque os pais vinham aqui, né, então mais parecia um formigueiro, 
porque cada um já sabe, e aquela coisa, o infantil respeitou o momento, o espaço dela, o EJA 
também, porque a Verônica é muito predisposta também, ah então ta legal, não, não, a gente 
faz nesse canto, vamos fazer, nossa e foi assim super legal sabe, nós saímos daqui verde, 
assustou (RISOS), mas eu adoro, porque é um cansaço, mas é um cansaço, assim, do prazer,  
e nenhum momento também, a gente, eu acho que na medida, melhorou muito a EJA quando 
a gente parou de querer rodear, olha, a gente, vai ter festa da educação infantil, festa junina, 
tudo bem? Vamos adaptar pra noite? Vamos! Então a gente faz uma pescaria, assim, uma 
pescaria que tem perguntinha do que é o que é, sabe, ai eles servem as coisinhas pra eles, vai 
ter bandeirinha, vai ter enfeite, tudo, mas depois a gente adéqua pra eles também né, as 
coisinhas também, ai faz bingo do nome, pra eles é diferente, um pouquinho né, ai improvisa 
quadrilha, mas eles amam, amam, amam e, e eles acabam, assim, nem se sentindo 
ridicularizado porque estudaram numa sala que tem branca de neve ou que tem a, a galinha 
pintadinha, isso daí passa a ser um detalhe pra eles sabe. É o mesmo que eu tenho visto, 
assim, né. 
Pesquisadora: Ao longo da nossa conversa, você já apontou vários pontos positivos como 
negativos em relação ao serviço prestado no município, mas eu vou querer que você 
pontuasse, os pontos positivos,  desse serviço e, depois os negativos. 
Gestor(a): Olha, o positivo eu acho assim, é porque eu sou hiper fã dos professores, sabe, 
então eu posso até, percebo que um ou outro é um pouquinho desanimado, mas eu acho 
assim, é a força de vontade dos professores, principalmente da EJA também, eu acho que eles 
são assim, porque eles já poderiam ter desistido, eles tem varias opções né, agora eles são 
professores de educação básica né, então eu, eu percebo isso, percebo assim que é também 
envolvimento dos alunos, ao menos aqui na escola eu aço super positivo, porque até mesmo 
os adolescentes com a mistura, com as pessoas mais de idade, eles acabam se entrosando né, 
por isso eu acho super positivo, acho positivo também a escola ter esse movimento né, e, 
então essas são as coisas, hoje eles terem também um material já mais adequado pra eles 
também, então eles, hã, a gente tem até com certa, hã, não tem diversidade, mas, por exemplo, 
caneta, o material básico eles tem, sem que haja falta, pra que eles, né, agora que eu percebo 
assim, ai negativo, realmente é o espaço, apesar de tudo é ainda, é o espaço físico, porque eu 
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acho assim, pô, por exemplo, vai ser numa escola de educação infantil, então que tivesse uma 
sala legal, que eles não tivessem só a sala de aula, mas um laboratório de informática, 
biblioteca mais adequada a eles né, então tudo, porque tudo a gente vai adaptando né, então 
tem os livros, nós estamos fazendo a biblioteca circulante pra eles, então nossa, [...] pela nossa 
força de vontade e, eu acho super negativo também não se ter uma formação de acordo com o 
que esses professores merecem, mas pontual, olha, um vai ser bimestral, vai ser mensal né, hã, 
e percebo também que nós, muito negativo não se ter, uma política, hã, do material que 
unifique, por exemplo, porque o nosso aluno aqui desta EJA se ele foi lá pro Eldorado, hã, 
não é o mesmo livro, porque nós trabalhamos com alguns livros que, que foram 
remanescentes, que talvez não sejam igual da escola do Eldorado, né, então eu acho que a 
gente já poderia ter avançado mais nessa, a unidade dentro da diversidade, né, então são essas 
coisas, assim, que eu percebo. 
Que pelo, pelo que eu entendi, poderia ser, inclusive, um material criado pros próprios 
professores. 
Para os próprios professores, exatamente, porque eu acho assim, que o material com a nossa 
carinha eu não, olha que eu fuço em livrarias, eu gosto de também ta, assim, trazendo o 
material pra elas eu, o que mais se aproximou, uma época, foi o material da ação educativa 
que eu acho que tinha muito a ver conosco, com o que nós trabalhávamos né, mas hoje ele 
também já ta um pouquinho ultrapassado, assim, então eu também teria que ter algumas eu 
não, hã, to, talvez seja até, não sei se, hoje nós temos até criado alguns outros cadernos, 
alguma coisa, não tem esse conhecimento né, mas eu percebo que se pegasse alguns 
professores, nossa eu acho que a gente ia ganhar muito, eu acho isso, que é muito negativo 
nessa parte. 
Pesquisadora: Caso você queira falar mais alguma coisa fica a vontade, o microfone está 
aberto. 
(RISOS) 
É isso mesmo. E eu acho assim, que independente de qualquer coisa eu acho que a gente tem 
que sempre, assim, ta acreditando, tem que ta querendo muito né, então assim, eu acho que a 
gente tem que também ter esse, esse olhar né, de respeito para com eles né, e assim, e uma 
coisa também que me preocupa muito é não poder reverter essa evasão que vai tendo, porque 
você quer que a escola esteja cheia né, quantos mais né, então isso me incomoda um pouco 
também, essa, que a gente não consegue ter uma. 
Pesquisadora: E vocês conseguem identificar, quais são as razões pra essa evasão? 
Gestor(a): São das mais variadas, ou eles estavam desempregados ai surgiu o emprego, ai 
eles são novos no emprego e ai tem os fatores que são assim culturais também, ai não porque, 
ai a novela ta boa, porque hoje tem futebol, essas coisas e ai eles começam a ficar, de uma 
certa forma, e acabam desistindo né, e tem também os fatores assim, é, nós não temos um 
único, são vários né, e muitos são [...] também, porque como nós não temos só adolescentes 
então ai ficou ruim um pouquinho, ai doeu a coluna não veio mais, sabe, a gente, nós temos 
assim, todos, todos, não é um único, são vários né, então a gente fica muito assim, e 
infelizmente né, a gente, nós vamos, acabamos perdendo com a própria mídia né, porque a 
televisão ta interessante [...], tudo isso, e a escola, né, fica, assim, meia desprovida, então, 
vamos, a gente tem que sempre ta, concorrência é grande. 
(RISOS) 
A direção e os professores têm que trabalhar muito, nessa [...] que é desleal até. 
Muito, bem, muito. Nossa e como, e como, e como. E a gente não tem tanta infraestrutura, os 
recursos que vem tão super contadinhos, já vem tudo marcado, você pode compra papel, mas 
não pode alugar um ônibus, você pode isso mais não pode aquilo né, são coisa assim, então a 
gente, você tenta fazer o seu melhor mas tem hora que você tem, é tanta burocracia que eu 
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fico, assim, meia sufocada também né, então assim,  mas sei lá, o importante é não perder a 
(RISOS), a vontade. 
Pesquisadora: Muito obrigada. 
 
 
Entrevista com Professor 01 
Pesquisadora: Você tem uma ideia pra começar... 
Professor: Não, você, pode ser do jeito que você achar melhor... 
Pesquisadora: A gente poderia começar bem pelo comecinho, poderia falar, por 
exemplo, de você como estudante, da sua formação acadêmica... 
Professora: Ah sim, bem eu iniciei meus estudos depois do ensino médio, eu fui fazer 
faculdade de educação física e ao entrar com a faculdade de educação física e começar a 
descobrir o mundo da educação como um todo, que até então eu não tinha uma noção boa do 
que seria a área de educação né, e a minha área era licenciatura em educação física, ou seja, 
eu iria dar aulas de qualquer forma. E nesse meio tempo, eu acabei entrando também na 
Prefeitura de Diadema, porque na época para entrar na educação de jovens e adultos, você 
precisava apenas de formação no ensino médio, e eu... 
Pesquisadora: Isso em que ano? 
Professor: Isso foi em mil novecentos e oitenta e nove. e eu terminado o ensino médio e 
cursando educação física, eu falei.. E uma.. Boa experiência né? Trabalhar com educação de 
jovens e adultos, não tinha muita ideia apesar de já conhecer superficialmente as ideias de 
Paulo Freire, eu falei vou tentar vou ver como que é, como se dá isso na prática, enfim, entrei 
em mil novecentos e oitenta e nove e com o decorrer do tempo eu conclui o curso de 
educação física e também entrei na rede estadual para dar aulas de educação física na rede 
estadual enquanto dava aulas de alfabetização de jovens e adultos na Prefeitura de Diadema. 
Pesquisadora: más quando você entrou na faculdade de educação física você já tinha 
ideia de que ia ser professor de educação física ou depois foi despertado? 
Professor: Não, eu a tinha a ideia de que seria dar aulas de educação física ou eventualmente 
trabalhar em academia, e foi o que aconteceu né, acabei trabalhando em academia e também 
em escolas do estado com educação física. 
Pesquisadora: E você esta falando assim, na educação física, pelo que entendi, você teve 
o primeiro contato com a ideia de que dar aula, e isso ampliou sua ideia de escola? 
Professor: sem duvidas, não há dúvida porque assim, quando surgiu a possibilidade de entra 
no antigo SEJA que chamava né/ serviço de educação de jovens e adultos da Prefeitura de 
Diadema, eu já tinha uma noção do que seria uma escola, do que seria, trabalhar com, enfim, 
com a função de ensinar, de dar aula a alguém. E também naquela época eu li um livro do 
Paulo freire que se chama A Pedagogia do Oprimido, e esse livro mexeu bastante comigo na 
época. E ai eu vi que o foco dele era os adultos, até então ainda não tinha surgido a 
oportunidade de entrar na educação de adultos, então quando surgiu a oportunidade, eu falei 
há, é agora né! Entrei mas na educação de adulto eu não tinha ideia porque nunca tinha 
trabalhado com essa ideia de alfabetizar, de enfim, porque era outro contexto, diferente da 
educação física, era outra linha, é educações também, más é outra linha, alfabetizar é outro 
universo. E enfim, ai, eu vi como um desafio para minha carreira no caso e fiquei na educação 
de jovens e adultos até mil novecentos e noventa e dois. Ai por motivos políticos na 
Prefeitura, eu acabei me desligando da Prefeitura de Diadema, mas me mantive na educação 
física. 
Pesquisadora: Que era no estado? 



131 

 

Professor: Que era no estado. Depois eu fui novamente contratado pela Prefeitura por ter 
feito concurso, eu assumi novamente a educação de jovens e adultos um ano depois, em mil 
novecentos e noventa e três. 
Pesquisadora: Em oitenta e nove não era concurso? 
Professor: Não era concurso público, era uma seleção pública. 
Pesquisador: Tá, em noventa e três já era o concurso né? Más porque, teve alguma mudança 
politica? 
Professor: A mudança foi na LBD, a LBD exigia né? Que a partir de um determinado ano, 
contratasse via concurso público. A  bem da verdade, não sei se LBD ou se o regime do 
serviço publico, não sei qual falou mais alto ai, na verdade me falha um pouco a memória 
nesse sentido tem que resgatar isso ai melhor, qual dos dois que previa que você tinha que 
fazer concurso público para assumir novamente na educação, ai voltei em mil novecentos e 
noventa e três, e em mil novecentos e noventa e quatro, eu fui convidado para desenvolver um 
projeto de educação física, porque o que acontece, como eu já tinha me formado em educação 
física, que eu iria trabalhar na área de educação física, e ai a ideia da educação de jovens e 
adultos já começou a ficar assim sabe, um pouco distante, eu falei... Eu preciso optar né, ai eu 
optei por ficar só com a educação física. Foi quando a responsável pela educação, me 
convidou para fazer um projeto de educação física para a educação de jovens e adultos no 
SEJA na época, ai eu sai de sala de aulas, fui deslocado para o departamento de educação e 
fui trabalhar dentro das escolas que tinham essa modalidade de jovens e adultos. 
Pesquisadora: E você... Mas você executava as atividades como professor? 
Professor: Então, eu também executava más o objetivo era tipo assim, primeiro para uma 
linha de convencimento dos professores de que era importante a educação física  e que diante 
da proposta que eu elaborei, eles poderiam vamos dizer assim, ser as pessoas que 
desenvolveriam dentro da escola a educação física, visto que não era algo que tinha uma 
finalidade de competição, de rendimento , más era mais voltado para o lúdico, para a questão 
do corpo.... 
Pesquisadora: Isso era novo na educação de jovens e adultos? 
Professor: Era novo na educação de jovens e adultos, isso até então não existia né. Enfim, ai, 
o que eu fazia, eu fazia uma demonstração nas escolas, desenvolvia lá com eles ginastica com 
alongamento, com algumas brincadeiras, alguns jogos e depois eu partia para uma discussão 
com os professores nas reuniões pedagógicas, até para deixar mais claro como aconteceria 
tirar algumas duvidas e fazer também um acompanhamento nas escolas, por exemplo, eu 
atuava bastante na área de interesses, se tinha um professor que gostasse mais, por exemplo, 
de jogos de tabuleiro, eu iria auxilia-lo nos jogos de tabuleiro, na dama, no xadrez, no 
dominó, truco, ou o que tivesse nessa modalidade. Outro professor que tivesse mais afinidade 
com a ginástica, ou com a questão do corpo, então a gente ia atuar também nessa frente para 
que o professor ficasse a vontade no sentido de fazer o transporte para o aluno, desenvolver o 
trabalho frente ao aluno, porque eu sozinho não daria conta de atuar nas varias escolas que 
desenvolvia o projeto.  
Pesquisadora: Não eram todas as escolas? 
Professor: Não, não eram todas as escolas, eram... Olha, chegou a ser desenvolvido em nove 
a dez escolas concomitantemente e por outro lado, tinha muito também os jogos escolares, 
que ai se envolvia todas as escolas e esses jogos se davam no período de dois meses e também 
tinham o foco mais lúdico visto que a gente promovia jogos tanta para os adolescentes, os 
jovens e para pessoas da terceira idade, então a gente passava as regras dos jogos e tal, para 
que eles pudessem participar e esse sim, tinha a participação de todas as escolas. 
Pesquisadora: E como era a aceitação dessa proposta de educação física para o SEJA 
tanto da parte dos professores quanto da parte dos alunos? 
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Professor: Então, veja, eu considerei na época por ser uma proposta nova, visto que a 
educação física tinha ali toda uma... Vamos dizer toda uma concepção de era voltada mais 
para o futebol, para o jogo, para o campeonato, e na verdade quando a gente fazia um 
relaxamento, alongamento e falava que aquilo era educação física, um pouco que chocava as 
pessoas que falavam: há não que educação física é essa? E nesse período fiz um curso de pós-
graduação em dança e educação física que, dentro da proposta da dança e educação física 
dentro da finalidade assim que performática, mas com a finalidade de conhecimento e 
consciência corporal, possibilitava que através do alongamento, descobrisse que o coração 
tinha tantos batimentos cardíacos em repouso, em atividade, outros, a questão do aquecimento 
corporal, da transpiração, então eram situações que visavam o descobrimento do corpo. A 
finalidade fundamental e básica, era justamente essa. E procurava também passar para os 
professores, que eles poderiam fazer um gancho dessas atividades que eram desenvolvidas 
uma vez ou duas por semana na escola com a área de ciências, onde o professor poderia 
discutir o corpo humano, e fazer ganchos com a sexualidade no sentido de discutir o gênero, 
hormônio, enfim no sentido das diferenças corporais que tinham um corpo e outro corpo, e na 
verdade todos com um mesmo corpo mas ali com algumas variações e os jogos de tabuleiro, 
auxiliar nas aulas de matemática, então, tinha o jogo de xadrez que era um jogo mais 
elaborado e que ai exigi do professor um empenho maior porque tinham que desenvolver um 
projeto em cima desse projeto ai para entender que aquele jogo faria parte de um conteúdo da 
matemática. 
Pesquisadora: Era tudo integrado então? 
Professor: A ideia era que fosse assim né? E por exemplo,  ate onde eu tive pernas, foi 
satisfatório, os alunos, é óbvio que um ou outro caso você tem de resistência mesmo porque, 
tanto a esse tipo de trabalho como também tem aluno que resiste quando você vai passar um 
filme ou quando você leva ao teatro, então eu também entendia isso, como perfeitamente 
possível dentro do universo do que era a realidade da escola. 
Pesquisadora: E ai esse projeto durou quanto tempo? 
Professor: Então esse projeto. Ele durou de mil novecentos e noventa e quatro, até mil 
novecentos e noventa e seis, foram três anos de projeto que a gente desenvolveu, consegui 
desenvolver desde o começo do ano até o final do ano. Com a mudança de gestão, de noventa 
e sete que assumiu outra gestão, eu ainda continuei na educação na função de técnico vamos 
dizer assim, mas ai já com outra característica, uma outra função, já não más de desenvolver o 
projeto de educação física, mas como um técnico pedagógico voltado as necessidades do 
professor, ou melhor para as necessidades da escola como um todo né?  
Pesquisadora: Mas de uma escola só? 
Professor: Não, dai, a gente era uma equipe técnica e cada técnico tinha de cinco a seis 
escolas que você era responsável para acompanhar o projeto pedagógico da escola, participar 
da reuniões pedagógicas e levar discussões sobre material, sobre dúvidas que os professores 
tivessem, conflitos na escola, problemas de estruturas e geral né! 
Pesquisadora: Você pode participar de vários... na educação de jovens e adultos em 
vários setores, certo? 
Desde a sala de aulas até... 
Professor: Isso desde a sala de aulas até lá nós, vamos dizer assim da equipe técnica e 
assessoria técnica da rede né! 
Pesquisador: E qual diferença você sentia como professor... Quero dizer, como uma 
experiência acaba refletindo na outra, você como professor no começo de oitenta e nove a 
noventa e dois, ou melhor noventa e três, ai você retorna na verdade em noventa e três nesse 
projeto do SEJA. 
Professor: isso. 
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Pesquisadora: Como isso refletiu, na sua experiência na sala de aulas...é.. Ajudou a você 
fazer esse trabalho mais técnico.. 
Professor: Então na verdade só contribui, porque quando nós saímos da sala de aulas eu tinha 
vamos dizer assim... a noção do que era... Não era ampla porque na escola por mais que você 
ache que você consegue compreender o todo que acontece... É muito difícil, más na situação 
de coordenação pedagógica ou de... Na condição de desenvolver um projeto para a rede como 
um todo, você amplia a visão tanto politica quanto pedagógica, porque você conhece muito, 
muitas possibilidades variáveis, de situações dentro da escola e depois fora dela, fora dela eu 
digo no departamento de educação, você começa a compreender como gerencia né, como que 
se organizam politicamente as escolas. 
Pesquisadora: Isso era animador ou não, como você via? 
Professor: Então, o que acontece, era, animador era porque assim, quando eu deixei de 
desenvolver os jogos que era mais a minha cara, os cursos que eu fazia, então eu comecei a 
trazer os professores para o departamento e dava cursos de trinta horas para eles, para discutir 
a questão da educação física e tal, além de assessora-los nas reuniões pedagógicas na escola. 
Depois em noventa e sete, noventa e oito como o foco era outro, o departamento de educação 
também passou a voltar para a produção de um material pedagógico que seria o curriculum da 
educação jovens e adultos e também outros matérias que com a vinda dos Parâmetros 
Curriculares Nacional, o PCN, eles balizaram as escolas para uma discussão que colocava 
inclusive, temas transversais na época. Você poderia na disciplina, ter temas que fossem eixos 
dentro da sua modalidade de ensino, então a gente fazia essa discussão dento do PCN e 
começamos a produzir, então na época, montou-se uma equipe dos quais os especialistas de 
cada área iria escrever sobre português, matemática, história, geografia, ciências... E a 
educação física ficou para que eu escrevesse, para que eu desenvolvesse. Então eu peguei esse 
desafio como um estímulo, ai eu peguei toda aquela experiência dos anos anteriores no inicio 
lá das oficinas, das reuniões pedagógicas dos jogos, das próprias atividades que eu 
desenvolvia com os alunos também. Então, tinha escolas que eu falava... E eles diziam: Não , 
eu quero que você vá lá e mostre, você mostra? Eu falava: Mostro. Então eu ia nessa escola e 
desenvolvia lá uma modalidade que eu gostava de chamar de “Ginas Dance” que era uma 
ginastica com dança que era mais uma soltura corporal com ritmos e tal, uma coisa assim bem 
lúdica mesmo. Então eu desenvolvi essa atividade e os alunos, noventa e nove por cento 
gostava, então eu falei: Opa! O caminho é esse! Ai, os professores sentiam depois o reflexo na 
sala de aulas... Não professor, vamos fazer todos os dias e não uma vez por semana. Ai, eu 
chamava os professores e falava, olha, só que veja a partir desse momento, alguém de vocês 
vai ter que assumir essa função de desenvolver semanalmente né. E ai, chegou a ocorrer em 
varias situações de varias escolas em que os professores acabaram assumindo depois essa 
atividade, ai o que que eu fiz, eu falei: Bom, agora me resta colocar isso no papel. Ai eu não 
tinha assim vamos dizer... até então, experiência de escrever um texto acadêmico essa 
envergadura porque a Prefeitura ia bancar a produção desse material e isso tem um custo , um 
peso politico. 
Pesquisadora: E era para os professores o material? 
Professor: Era destinado aos professores e esse material depois iria para as escolas. Enfim, a 
gente já tinha tido em oitenta e nove, uma experiência de escrever sobre as áreas do 
conhecimento que era na verdade para desenhar o curriculum para a educação de jovens e 
adultos, isso aconteceu e em oitenta e nove, não foi um peso tão grande como teve em outros 
do ano dois mil. Então de oitenta e nove a dois mil, onze anos se passaram e agente tinha feito 
um caderno das áreas de conhecimento em oitenta e nove, da qual a educação física também 
ficou sob a minha responsabilidade, minto, em oitenta e nove não, em noventa e seis, a gente 
escreveu essa área do conhecimento baseado no primeiro rascunho de oitenta e nove, ai é que 
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está, em oitenta e nove teve um rascunho das áreas do conhecimento que virou ali, quatro ou 
cinco folhas de  sulfite assim... Toma, toma, toma. Esse material ainda tem na Prefeitura. Ai, 
em dois mil com a produção desse curriculum das áreas do conhecimento dentro do 
curriculum e também os temas transversais dos quis eu também escrevi um segmento dos 
temas transversais que foi sobre cultura e dentro da cultura, eu escrevi sobre o Rap e dentro 
do Rap, falei sobre a capoeira, a cultura negar e por ai vai, e que era a ideia do tema 
transversal, como essa cultura poderia transversalizar a área do conhecimento que mais 
tivesse afinidade com ela tanto é que depois a gente percebe que o MEC lançou a cultura afro, 
como um dos eixos das ares disciplinares, como hoje pelas orientações do MEC você 
obrigatoriamente teria que trabalhar tanto a cultura indígena quanto a cultura negra em sala de 
aulas, Então, já em dois mil a gente já desenvolvei e produziu esse documento. 
Pesquisador: E em oitenta e nove, lá no comecinho quando você entrou no SEJA, você 
aprendeu a alfabetizar na raça, ali mesmo? 
Professor: Então eu vou dizer uma coisa para você Reni, eu digo para você que estou 
aprendendo ate hoje alfabetizar, porque o individuo o aluno, o ser humano vamos dizer de 
uma forma ampla, ele se modifica a cada semestre, ou melhor, eu quero dizer que ele se 
modifica constantemente e o que você achava num primeiro momento, falando não, esse aqui 
eu vou alfabetizar dessa forma, desse jeito. Um mês depois, você percebe que você está 
usando uma estratégia que já não é mais indicada para aquele aluno, ai, você temq que falar 
poxa isso é uma novidade. 
Pesquisadora: Mas isso você vê agora, ou já via em oitenta e nove? 
Professor: Eu já via em oitenta e nove essa... 
Pesquisadora: Mas se dá suporte para isso? 
Professor: Então, suporte, eu vou dizer que ele se deu durante o trabalho, porque assim, a 
gente tinha as formações em mil novecentos e oitenta e nove, aonde a gente uma vez por 
semana e num final de semana, tínhamos nossas reuniões pedagógicas para debater os 
assuntos de sala de aulas né? Então a troca de experiências com os coordenadores, com os 
próprios professores, auxiliava bastante no trabalho, mas dizer que supria todas as 
necessidades de sala de aulas, não por motivo de, teoria, teoria, más prática precisa de ajustes 
o tempo todo, nem sempre a teoria condiz com a prática e nem sempre você consegue aplicar 
toda a teoria numa prática de uma forma satisfatória, então, talvez seja essa características de 
talvez você não saiba de fato, você não detenha toda a forma e toda segurança para trabalha... 
e todo semestre eu sinto um friozinho na barriga, de sair, de ir para sala de aulas no primeiro 
momento, até conhecer o grupo com vinte quatro anos de educação de jovens e adultos. Hoje, 
eu estou numa sala de aulas de alfabetização, e todo os dias eu... No primeiro semestre eu fico 
ali.... Na primeira semana muito apreensivo de como vai rolar o ano né? Depois isso se 
acalma, vai conhecendo o grupo, vai vendo como intervir aqui e ali...e isso diminui 
consideravelmente e depois fica tranquilo. Mas depois eu sei que não existe uma...Olha, você 
ate traz algo assim consultivo que serve para experiência mas não é totalmente ativo, que você 
fez aquilo, passou por aquilo, terá que ser exatamente igual. A gente sabe que dialeticamente, 
nem na educação e nem numa fábrica e nem num banco isso se dá, sempre se tem novidades 
né? Hoje o desafio, vamos dizer, que eu encontro , que eu acho, é o aluno de inclusão, o 
alunos de inclusão hoje é uma realidade, em cada sala de aulas você tem dois, três alunos de 
inclusão...  
Pesquisadora: Você diz alunos com deficiência? 
Professor: Sim alunos com algum grau de deficiência, então, os alunos que a gente diz aluno 
especial, veja, ai sim a formação para ele é muito mais delicada porque a gente não tem esse 
subsidio, acho que a gente não tem nem o material pedagógico pra isso por enquanto. Pelo 
que eu saiba, não tem porque se tivesse deveria já ter chegado as nossas mãos essa discussão 
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e, a gente tem o suporte da equipe técnica da educação especial em Diadema, tem, mas ela é 
muito pontual, é uma vez a cada quinze dias dali com aluno, uma hora, uma hora e meia e 
tchau. Só que o aluno ele não é só uma hora e meia ele é a semana toda ali com você, e o que 
fazer para esse aluno, para que as expectativas daqueles alunos, não sejam frustradas e ele 
fique ali só um número né? Alguma coisa esta complicada em termos de conhecimento para 
esse aluno em algum grau, em algum nível. De acordo com as características dele, eu acho 
que ele pode evoluir na sua condição de ser humano, de estudante que ali está. Então o desafio 
que encontro maior e esse hoje em dia, as outras situações, a gente sabe que elas ocorrem más 
que são mais tranquilas para serem trabalhadas, que é a alfabetização propriamente dita, que 
os códigos da língua escrita, os códigos da matemática... Que são exigidos que a gente de 
acordo com o grupo, procura manter as necessidades né? 
Pesquisadora: E você deixou a educação física ou não? 
Professor: Então, hoje eu deixei a educação física, hoje eu não trabalho mais com educação 
física, quando eu fui locado... Quando eu sai do departamento de educação,...que eu fiquei 
sete anos no departamento o final foi a produção desse material que eu acabei de citar e ai eu 
retornei para a sala de aulas no ano de dois mil e um, então o que acontece, de dois mil e um 
pra cá, eu voltei para sala de aulas e a educação física que eu trabalhava, eu trabalhava quando 
eu substituía a sala de educação infantil, ou fazia alguma dinâmica com os alunos de jovens e 
adultos, algumas brincadeiras alguns jogos, mas algo esporádico, não dentro de uma linha que 
viesse de um projeto sistemático não, eu trabalhava assim a educação física mas de uma 
forma assim... Menos... Voltada para o projeto, então era mais esporádicos, não tinha tanta 
frequência. A minha preocupação quando eu voltei à sala de aulas, se voltou para alfabetizar 
porque num outro momento no projeto de educação física, o foco era trabalha a questão do 
corpo, do jogo, da brincadeira, mas dentro do projeto, porque ai sim, ai essencialmente é 
educação física. Mas em sala de aulas, o foco deixou de ser educação física, o foco passou a 
ser alfabetizar jovens e adultos para que no final do semestre, no final do ano, o aluno dizer... 
Eu passei por lá e aprendi hoje eu tô inda para a quinta serie, sexta, sétima ou oitava enfim, 
meu objetivo passou a ser este. E ai eu havia deixado o estado há um tempo, eu deixei o 
estado em mil novecentos e noventa e sete, e enfim, como eu disse a você, a educação física 
ficou restrita a substituição de educação infantil e que eu fazia na prefeitura né? Suplementava 
carga e que hoje também não suplemento mais, eu larguei, não ... hoje estou só na sala de 
aulas de alfabetização de jovens e adultos. 
Pesquisadora: E em sala de aulas assim, os alunos aprendem? O que você acha? 
Professor: Aprendem, aprendem, o que eu percebo é que o aluno tem como uma 
características importante, a ansiedade deles, depois de muito tempo fora da escola ou nem 
muito tempo assim, eles voltam com uma ansiedade muito grande quero aprender, mas entrei 
na segunda, na sexta eu já quero saber ler e escrever, então eles se frustram no primeiro 
momento, então tem todo um trabalho psicopedagógico de convencimento de que não é tão 
rápido, não é tão simples assim né? É... Que ele vai, começa a perceber um mês, dois meses 
depois ou quando ele volta para o segundo semestre se for o caso, ai ele percebe que ele 
aprendeu algo, que aquela placa que ele não lia, ele lê, que aquele ônibus que ele não 
conseguia identificar, ele identifica, que ele sabe hoje ler uma receita e aplicar essa receita, 
hoje ele sabe dialogar melhor, elaborar melhor uma frase na hora de conversar com 
alguém...ai ele começa a perceber... ai esse é o retorno que eu vejo neles, que aprendem, 
aprendem sim mas não é de um dia para o outro, não é num estalo, acho que em nenhum lugar 
do mundo é assim... 
Pesquisadora: E como é o processo em sala? 
Professor: Então, o processo em sala é assim, difícil de dar o nome,  más... È de reflexão de 
conteúdo e de atividades trabalhadas, então, é de atividades e reflexão, porque aplicar 
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atividade... e outra , atividade e reflexão durante a atividade, não é depois na prova, e naquele 
momento...é de conseguir dialogar no universo dele e fazer com que ele compreenda para que 
aquilo lá que ele está vendo serve, serve para que. Porque a partir do momento que ele 
perceber onde que ele aplica e para que serve um conteúdo de língua portuguesa, o empenho 
dele, a concentração dele, o envolvimento dele é muito maior, então, primeiro eu preciso 
estabelecer essa relação de confiança com ele , e essa relação de confiança , ela se dá reflexão, 
quando ele reflete sobre aquilo que eles esta vendo, e isso não tem hora nem momento, é na 
hora que aparece a ... no caso a duvida ou a ansiedade, as vezes da própria ansiedade dele, já 
vem um debate da própria situação e o foco... Ele muda... De acordo com o estado que o 
aluno se encontra que ele se apresenta. Então assim, aqui está o conteúdo, então o que nos 
vamos aprender... Nós vamos aprender plural, o nome já é confuso, mas na hora em que 
vamos dialogar que teria uma forma de dizer para ele ser compreendido, ai, ele fala: Opa! Ai 
me interessa! Agora sim o plural me interessa. 
Pesquisadora: Então assim, pode-se dizer pelo que você esta falando que...tem sempre 
uma necessidade de prática, pragmática, digamos assim...eles cobram muito isso? Uma 
aplicação daquilo que você esta dizendo? Quer dizer, todo aluno acredito que seja assim, 
mas há uma característica especial do EJA nesse sentido? 
Professor: Olha, a característica especial do EJA que eu acredito que seja, vem da 
necessidade do mercado de trabalho, isso é bastante perceptível, bastante forte. Basicamente, 
são alunos que estão inseridos num mercado de trabalho, a grande maioria, mas anda em 
funções que são assim...Não que sejam irrelevantes, elas tem uma relevância, só que assim, a 
qualidade do profissional para aquela função, ela não é assim, vamos dizer... Não é muito 
exigente com aquele profissional. Então é uma coisa assim, por exemplo, é... muitas pessoas 
podem fazer, mas em função disso, os afazeres são de situações de cunho simples, a grosso 
modo não existe uma habilidade técnica, ai, o mercado de trabalho... ele começa a perceber 
que no mercado de trabalho ele começa a ser cobrado também de algo que ele não tem, 
porque ele não estava preparado. Então, vamos dizer, ao sentir que o que ele sabe já não da 
mais conta ou o que ele gostaria de ter uma atenção profissional e aquele conhecimento que 
ele tem já não é mais o suficiente ele busca a escola para isso, para dar conta do mercado de 
trabalho e sobrevivência, e alguns poucos que procuram sala de aulas por convivência sócia. 
Praticamente esses dois grupos, mas com predominância o de mercado de trabalho, então, a 
grande maioria em torno de noventa e oito, noventa e nove por cento, são trabalhadores, como 
eu disse...são pedreiros, empregadas domesticas, porteiros só que com a expansão do capital, 
do mercado, uma empregada domestica precisa saber abrir um e-mail, vamos dizer, ou ela vai 
ser excluída do mercado de trabalho mesmo sendo uma boa empregada, porque há alguns 
anos atrás, bastava cozinhar um bom arroz e feijão, hoje não é só arroz e feijão, então o 
mercado de trabalho acaba empurrando essas pessoas , entre aspas, para dentro da sala de 
aulas ne´...e ai eles chegam com uma ansiedade muito grande porque a necessidade é para 
ontem, e até você desenvolver um conteúdo, segunda, terça, quarta, sexta ...por “N” motivos 
eles tem uma grande necessidade de faltar na escola, porque ficou até mais tarde no trabalho, 
ou porque a família necessitou ou por motivo de doença... Então, a frequência do adulto é 
uma frequência que fica prejudicada justamente por essa condição de ser um adulto pai de 
família, ou um jovem trabalhador.. Tem todo um contexto social em que exige muito dele 
também...então a gente tem também o problema da assiduidade ai desse adulto, a frequência 
em sala de aula, é insatisfatória para a necessidade que esse aluno tem, então por “N” motivos 
necessitam de faltar na escola, e não raro, uma boa parte desiste no meio do caminho, porque 
não é tão rápido como achavam, não é como comprar um frango na padaria. Um frango na 
padaria você matou a sua fome, agora para sanar a necessidade do conhecimento técnico, 
cientifico  que o mercado está te cobrando ai fora, não é rápido, então frustra nesse lado. 
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Então todos os dias você tem que segurar o aluno, convencer o aluno...é...vamos dizer... 
enfim, um trabalho de convencimento constante da necessidade dele frequentar a sala de aulas 
e aprender que lá ele pode mudar a vida dele á partir da escola né? 
Pesquisadora: E  tá falando de pessoas. Quais as características culturais? 
Professor: Então, característica cultural, é bem variada, eles... Como a gente tem tanto o 
adolescente que vem com uma característica cultural mais voltado para essa vida que se 
encontra na sociedade que explora basicamente a questão da cultura do consumo, a cultura do 
ter, a cultura do produto, enfim, a sexualidade nas musicas, enfim, a cultura deles, desses 
jovens adolescentes gira basicamente em torno disso né, em todo dos produtos que a mídia 
coloca em termos de música, em termos de as necessidades de vestimentas as necessidades de 
alimentação enfim, o que a mídia vende eles compram né? Os adultos, ainda tem uma 
característica diferenciada, ainda trazem bastantes da cultura de seus pais , da região onde 
morava, então quando você fala de uma poesia de Patativa do Assaré, é uma coisa boa porque 
eles lembram...Olha só, lá realmente era assim...que legal.. conta outra . Mas para o 
adolescente, meu, ele quer que você pare com aquilo ali porque para eles não faz sentido. Já 
para o adulto não, ele fala, olha, realmente minha casa era desse jeito, lá a gente trabalhava 
muito assim, enfim, isso diferencia bastante esse público que está na sala de aulas, o 
adolescente e o adulto que se diferenciam por ai. 
Pesquisadora: esses mais velhos são pessoas que vieram de outras regiões e não São 
Paulo? 
Professor: A grande maioria sim, ainda o publico é vindo de outros estados com 
predominância do Nordeste, do Norte ... e por coincidência, uma grande parte da Bahia, 
nesses últimos anos tenho percebido, de uns dois três anos pra cá vem me chamando a atenção 
que do Nordeste, uma grande parte é da Bahia. 
Pesquisadora: Você identifica assim, carências nesses alunos? 
Professor:  Então, eu identifico carências...que tipo de carências...hoje em dia não dá prá falar 
de carências que há... Não seria uma carência material propriamente dita né? Na nossa 
caracterização da sala agente percebe que todos tem sua moradia, um ou outro paga seu 
aluguel, todos tem seu trabalho, óbvio que com renda mínima ou pouco acima ou abaixo até, 
mas agente percebe no dia a dia que não é uma carência nesse sentido né! A carência que eu 
vejo...que ao meu ver tem variáveis é de ampliar a cultura que eles já tem e de conhecer outras 
culturas também e uma carência que é notória, que é da compreensão da realidade, essa coisa 
muito louca que vive da informatização de tudo, então isso é uma carência que eles tem né? 
De chegar num banco e eles mesmos digitar a senha deles e sacar o dinheiro deles sem 
precisar levar alguém ou pedir pra alguém, então tem a carência social no sentido do cotidiano 
propriamente dito, e essa carência cultural que eles têm... Eles têm a cultura deles, 
logicamente que ninguém é sem cultura, más, o que acontece, eu vejo que tem uma 
necessidade de ampliar porque existem outras tão boas quanto as deles que possam 
acrescentar muito mais naquele ser humano. E a partir dai, eu entendo que o Brasil sendo um 
país miscigenado do jeito que é, é importante você conhecer a cultura do outro né? Assim, a 
minha cultura é do forró, da quadrilha e tal então essa que é a boa, essa que é a melhor, então 
a do outro eu nem sei, nem quero saber, não presta! Isso gera ai uma coisa muito ruim que é o 
preconceito, porque o preconceito não é só de cor e de raça, o preconceito cultural também 
existe, não é verdade? Então acho que essa carência, ela está implícita nesse grupo de alunos 
de uma forma geral de cultura. 
Pesquisadora: E você acha que assim você falou dessas carências... Essas culturas de 
bem sociais, no modo geral, você acha que isso tem refletido nas escolas? 
Professor: Olha os bens sociais, que são os bens materiais... o básico eles tem como eu disse 
né? O básico eles tem então não é uma necessidade de primeira ordem, porque você tem casa, 
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você tem comida, tem uma calça, sapato, roupa lavada e tal, ótimo beleza, o básico você tem, 
agora o que acontece, tem a carência social nesse sentido, tem, mas se você for perguntar todo 
mundo tem um ou dois celular com dois chips, percebe... Todo mundo tem computador? Nem 
todo mundo más um ou outro tem, então eu diria, existe, como existe em todo grupo social, 
num setor, por exemplo, fui fazer entrevista com estudantes da USP falando da parte social e 
falar se eles têm carências, eles vão falar que tem. Olha cara, eu vi um Iate lá na praia e eu 
quero aquele Iate, e meu pai, ele não me empresta o carro para eu ir com minha pranchinha de 
surf na praia,, então a carência é de acordo com sua realidade. Esses alunos, vamos dizer a 
maioria não tem carro porque ou não tem acesso a carteira de motorista por conta das 
leis...mas é algo que esta no processo, está dentro das possibilidades deles de comprar um 
carro, pode não comprar um zero mas compra um seminovo e paga em cinquenta vezes, o 
apelo da mídia ai, a mídia faz com que você compre mais. Quanto eu disse que mais o publico 
adolescente porque enfatizam mais né? Eles querem um tênis de marca, todos querem, 
qualquer adolescente de qualquer lugar do mundo vai querer isso, o adolescente enfatiza, o 
adulto é mais “reservadão” más quer também. Agora veja, é.. sendo essa uma situação que 
é...vamos dizer...uma característica de ser humano em qualquer lugar do planeta, sempre vai 
ter uma carência de algo pra você suprir. Se você for lá no Xingu,  os caras estão com jet ski, 
tem tribos que tem celular, que tem TV a cabo e eles vão quer mais coisas que isso. Então 
essa é uma característica do ser humano e eles trazem isso para a escola, é obvio que traz. 
Agora, o que acontece, a escola a meu ver, ela ...não é uma preocupação, não é, não pode e 
não deve ser uma preocupação da escola , eu pelo menos não perco meu tempo 
pensando...olha...realmente o celular dele ainda é daqueles mais “antigão”..e precisa de um 
novo! Não perco meu tempo e não entro nesse debate com eles porque acho que o caminho 
não é por aí... o crescimento deles que a escola a meu ver ... que é o objetivo da escola, é no 
cultural, é no pessoal, e em função disso, do cultural, pessoal e do conhecimento técnico ou 
diria cientifico, dos códigos da língua, dos códigos da matemática, é ai que as carências deles 
tem que ser balanceada né? Agora se a gente puder ensinar o aluno a elaborar um e-mail, é 
claro que a gente vai... porque é uma necessidade, ai, vamos dizer a escola hoje em dia está 
preparada para isso? Não está porque muitos de nós professores ainda não tem ainda uma 
formação técnica pra você ensinar a pessoas a fazer esse tipo de coisa, a gente ensina ali na 
lousa com giz e apagador, tal tal tal... agora pegar o aluno sentar e dizer isso aqui é um 
mouse...porque tem sala de informática? Tem , só que ela não funciona, ela não é operante, 
ela não funciona como funciona a cozinha...todo dia faz comida, a sala de informática não ... 
não dá pra você ir lá todos os dias.. Você vai encontrar equipamento quebrado, você tem trinta 
maquinas e funciona uma. Então é inviável você levar uma turma pra lá e falar que vai ensinar 
informática porque não é verdade, é mentira! Então é melhor você ficar na sala de aulas 
mesmo que fica tudo certo! 
Pesquisadora: Eu queria que você falasse um pouco da cultura de onde você vem e quais 
são as características. 
Professor: Então, eu venho do Paraná, nasci no Paraná, nasci na roça, meu pai era agricultor e 
assim a gente de família numerosa... Viemos para a periferia de Diadema com muitas 
carências também, inclusive básica, de não ter escova de dentes, até uns cinco seis anos de 
idade, não saber o que era uma escova de dentes, isso era um fato em nossas vidas. Os pais 
não concluíram a quarta série, pararam antes para ter que trabalhar na roça, porque a família 
era numerosa...o pai trabalhava de empregado vamos dizer... e aqui, veio trabalhar de 
servente, de copeiro, de cavar buraco no metrô, na época em que o metrô estava surgindo né... 
e minha mãe sempre domestica, sempre dona de casa então o que acontece, era uma carência 
no sentido fisiológico da coisa né? De alimentação de roupas, de roupas para ir para escola... 
Aquela coisa toda, da saúde propriamente dito né? Porque pô, você não ter acesso a uma 
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escovação, seu dente vai ficar ruim, se seu dente ficar ruim você não vai se alimentar, e se 
você não se alimentar você vai ficar... Entendeu? Se seu pai tem dez filhos e ganha um salário 
mínimo, você vai passar comendo arroz e batatas a semana inteira, então era esse tipo de 
carência que a gente tinha más enfim, fomos estudar na escola da... do serviço publico e 
fomos estudando e na hora que chegou a hora de trabalhar... Naquela época adolescente 
trabalhava né? Então fui trabalhar de office boy essas coisas, depois fui metalúrgico, depois 
de metalúrgico fui bancário, depois entrei na educação, enfim, ai foi quando eu optei por fazer 
faculdade que eu entrei na área da educação, mas assim sempre família humilde. 
Pesquisadora: Foi na escola mesmo que você teve orientação para ir para a faculdade ou 
você quem optou? 
Professor: Não, não foi só na escola né?  No convívio social você via que tinha um colega, 
que tinha um vizinho, ou um parente fazia... e a escola também era um estimulo né? Olha 
você vão fazer o que? Tal... e ai eu, quando conclui o ensino médio pensei, bom vou fazer 
uma faculdade, vou ver o que que dá. Aí entrei, e estou aqui, vai fazer vinte e cinco anos 
agora de trabalho. 
Pesquisadora: Maravilha, obrigado. 
Professor: Eu quem agradeço. 
Pesquisadora: Parabéns por seu trabalho, muito bom! Muito Bonito. 
Professor: Muito obrigado 
 
Entrevista com a Professor(a) 02: 
 
Pesquisadora: Muito obrigada primeiramente por me recebe, quero que comece a falar, 
por favor, um pouco de como é que você avalia o contexto e a cultura da qual os nossos 
alunos provém, já que a gente sabe que você é educador(a)  e professor(a) de jovens e 
adultos a bastante tempo, então, o contato que você tem com eles, o que você percebe 
que eles trazem de traços culturais dos lugares de onde eles vem? 
Professora: Sou formada em pedagogia, tenho magistério também já atuo na educação a 
vinte e três anos, um bom tempo já. E ai, falando da minha trajetória, tem um grande campo 
na educação de jovens e adultos , em 1995, foi quando ingressei na educação de jovens e 
adultos onde eu trabalhei num centro comunitário, e nesse centro comunitário, tinha uma 
característica bem diferente da escola comum, até mesmo porque o objetivo do centro 
comunitário, era um núcleo , como uma associação de bairro onde funcionava aulas de 
adultos, alfabetização e pós alfabetização na mesma sala, ai, era um grande desafio , na 
comunidade do bairro do Eldorado  em Diadema/São Paulo, trabalhar com aluno de 
alfabetização e pós alfabetização na mesma sala. Esses alunos bem assim...carentes tanto de 
cultura quanto de conhecimentos e vinham com um histórico de vida, a maioria, no qual não 
tiveram a oportunidade de estudar na época adequada , e aí, devido a questão de trabalho, a 
questão de cultura , mudança de estados e tudo mais, e ai estavam encontrando ali na 
alfabetização de adultos, no EJA em 1995 uma passo para estar inda ao caminho da 
escolarização. E ai eu vejo na cultura deles, assim, muito do que eles vem trazendo em termos 
de bagagem cultural do ambiente, então, da Bahia, dos nossos alunos oriundos de Sergipe e de 
todo o canto do Brasil que vem em busca de trabalho e uma melhor qualidade de vida, e na 
medida em que eles conseguem um trabalho e ainda conseguem estudar, evoluíram muito , 
eles consideram, e ou grande sonho deles , é estar aprendendo a ler e a escrever ter um bom 
trabalho e ganhar dinheiro pra família que eles deixam lá na cidade natal. Então, eles 
procuram emprego aqui, trabalham e ainda estudam! São bem responsáveis. 
Pesquisadora: Do Norte nunca tem ninguém? 
Professora: É mais difícil, do Sul também é. 
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Pesquisadora: Tem do Nordeste...Mato Grosso...Então professora, explica um 
pouquinho melhor, de quais culturas esses alunos vem, e quais as características que eles 
eventualmente comentavam sobre essas culturas que eles traziam aqui pra sala de aulas 
nesse caso , ai nessa sala de aulas que vocês estava descrevendo. 
Professora: Então, a maioria dos alunos eram lá da Bahia, baianos, pernambucanos também, 
e... de famílias numerosas né, que tem muitos filhos que também era uma questão, que 
passavam necessidades e ai, vinham aqui para a cidade na procura de uma qualidade de vida 
melhor. Uns davam certo outros não davam, iam e voltavam. E aí, trazem um pouco disso 
também, agora, se for falar em relação a questão de alimentos essas coisas, eles gostavam 
muito assim dessas comidas gordurosas, de feijoadas, de dança, de forró, isso daí é algo que 
está dentro deles. Até nós gostamos também, mas eles são bem diferentes, um pessoal 
animado, é...na maioria das vezes jovens né, más que não tinham assim...a oportunidade de 
acesso a cultura numa escola normal de onde eles vieram. É, uma característica diferente do 
trabalho com educação de jovens e adultos e com a criança, é, a gente está trabalhando 
atividades que veem a contento deles, então, a gente não trabalha com contextos infantis, a 
gente tem trabalhado mais com os textos jornalísticos, textos que a gente chama até como 
instrucionais e tudo o mais, então até trabalhar com receitas, musicas, poemas, poesias ... É 
um trabalho totalmente diversificado, e aí, a partir dai a gente trabalha a questão da 
alfabetização de mudar as primeiras letras, escrever os primeiros nomes partindo dos nomes 
dos alunos também para esse inicio de alfabetização...de trabalho. E ai através de diversos 
portadores de textos né, então você traz o jornal para a escola, muitos não tem esse acesso, ou 
seja, a maioria não tem então, é o professor que tem de estar propiciando isso. Afinal, eu vejo 
que é a função do professor né?  Estar trazendo diversas atividades , estar diversificando para 
não ficar só no trabalho de giz e lousa e de apagador até mesmo porque nessa sala de centro 
comunitário a que estou me referindo , era uma sala assim, sem infraestrutura, cadeiras 
pequenas, mal tínhamos telhado, em dia de chuvas a gente chegava até brincar um pouco 
porque chovia mais dentro da sala do que fora né, e ai, as vezes a gente usava até 
sombrinha...Chegava assim ... como era região do Eldorado, era um Centro Comunitário... 
entrava ratos em plena aula e por ai vai, então assim, a gente vê muitos professores hoje 
reclamando da questão da infraestrutura e...não que a gente tenha que trabalhar no meio dos 
ratos, sem infraestrutura, tem que ter estrutura, só que neste caso essa realidade que eu vivi, 
ela serviu assim, como uma aprendizagem pra mim e acredito para os alunos pra gente estar 
tendo uma visão diferente dessa questão da educação , porque a educação não se concebe só 
na sala de aulas bonitinha com uma louzinha digital e tudo o mais , a gente pode através de 
coisas simples estar trabalhando essa arte de educar e de estar ajudando as pessoas , estar 
alfabetizando, está aprendendo com eles também, eu vejo que este é o nosso grande desafio. 
Pesquisadora: Você ingressou na Prefeitura em 1995? 
Professora: É, na Prefeitura de Diadema, em 1995 com educação de jovens e adultos, mas eu 
ingressei como estagiária no estado em 1989 , e como professora em 1990. Então eu trabalhei 
de 1990 até 1995 no estado como professora do Ensino Fundamental I, que era a antiga de 
primeira a quarta série, que hoje vai do primeiro ao quinto ano. E nesse meio tempo eu pude 
contribuir na vice-direção da escola porque a diretora me convidou na época e foi bem no 
momento em que entrei também na prefeitura de Diadema e tive uma experiência assim, 
ímpar. Eu estava nova de carreira tinha três anos de carreira e tive uma oportunidade de estar 
trabalhando também na parte administrativa e na parte pedagógica. Isso tem sido muito bom e 
foi muito bom pra mim durante meu projeto na educação porque eu sempre procurei, na parte 
administrativa estar contribuindo ali com os professores até mesmo porque eu não havia 
perdido esse vinculo , porque o diretor não pode perder esse vínculo e prova disso é que eu 
estava na sala também. Então, durante o dia eu trabalhava como vice-diretora e a noite eu 
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dava aulas para jovens e adultos, e o que assim, refletia muitas vezes na teoria, começava ali 
na prática exercendo alí com os alunos, então é um momento bem interessante. 
Pesquisadora: E você deu aulas inicialmente na educação de Jovens e Adultos nos 
Centros Comunitários, mas depois você foi para Escolas Municipais? 
Professora: Sim, ai teve todo um processo, quando ingressei, foi num Centro Comunitário 
que era um projeto da Prefeitura de Diadema em que a ideia era levar a questão da 
alfabetização de Jovens e Adultos para as áreas mais carentes e até mesmo desescolarizadas. 
Então fora da escola tinha um pouco dessa questão do rótulo Escola, até mesmo porque os 
alunos de educação de jovens e adultos, eles vem com a autoestima baixíssima e muita 
vergonha mesmo até de estudar de colocar o caderno em baixo do braço. E ai a partir do 
momento em que você consegue trazer esse aluno e ai agente fazia visita a campo pra ver 
onde tinha aluno, a gente convidava, fazia divulgação na igreja...Então, é como se fosse um 
educador popular mesmo o professor de EJA, meio o que Paulo Freire colocava a gente estava 
ali junto com ele mesmo , a gente não estava assim tão distante, estava aprendendo com eles, 
estava somando, e...Ai depois disso eu fiquei no Centro Comunitário uma no e meio e nesse 
meio tempo veio o projeto aqui para Diadema – MOVA DIADEMA , acho que você lembra 
desse projeto, até que quem a.. não vou usar o termo inauguração, mas quem...foi uma 
abertura num congresso de educação onde foi divulgado que teríamos um projeto do 
movimento de alfabetização em Diadema e ai até o Paulo freire veio aqui na cidade que foi 
algo assim maravilhoso pra gente ainda mais eu que sou uma fã de Paulo Freire que é eterno 
pra mim. Todos os princípios, as leituras, os questionamentos, tudo... Quem dera se 
tivéssemos vários  Paulo freire por ai né? Pena que não temos que levava de fato a educação a 
sério, e nessa época houve um processo de seleção na secretaria de educação através de 
entrevista para saber dos professores interessados em participar do projeto, de elaborar o 
Projeto MOVA DIADEMA e eu me inscrevi. Mas eu me inscrevi assim sabe...Quando você 
vai... a gente estava numa reunião de formação, lembro como hoje, e ai a nossa coordenadora 
pedagógica que na época era chamada de ATP , ela nos incentivou a ir , e ai fomos, fizemos a 
inscrição, ai eu fui convidada para entrevista e na entrevista eles me chamaram para compor a 
equipe, na época foram dez professores para educação de jovens e adultos, e como tinha essa 
experiência de um ano na educação de jovens e adultos no centro comunitário, eles acharam 
interessante eu estar recrutando, ai eu fiquei na equipe, foi uma experiência também ímpar 
porque trabalhamos com a questão do projeto, aos finais de semana  na formação dos 
educadores populares , depois a montagem das salas, então assim, nem dá para falar assim 
muito do MOVA porque é muito complexo, más foi um movimento de alfabetização que 
depois ganhou o Brasil, mas ele deu o pontapé inicial aqui em Diadema mesmo ai como eu 
tinha entrado já na Prefeitura, já estava , eu fiquei durante seis anos no projeto MOVA 
DIADEMA. 
Pesquisadora: De que ano a qual ano? 
Professora: Olha, 95, então foi 96, 97, 98, 99, 2000, 2001. Até dois mil e  um, ai depois eu 
voltei para minha sala que era na Escola Municipal porque ai já não tinha mais as salas do 
EJA aqui em Diadema , elas estavam com uma redução de número de alunos , então tinham 
poucas vagas que podiam escolher na época e também tinha a possibilidade de aumento de 
carga horária. Então fui para uma escola que até mesmo a Prefeitura tinha assumido algumas 
crianças do Ensino Fundamental e ai ela criou uma rede própria na época onde trabalhou-se 
com criança de ensino fundamental de primeira a quarta série e eu fiquei como professora em 
uma dessas salas. 
Pesquisadora: Mas você optou pela educação infantil? 
Professora: Não, não foi educação infantil, ensino fundamental. 
Pesquisadora: Mas você fez aquela mudança... 
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Professora: Eu fiz a mudança porque na realidade as escolas próximas praticamente não 
tinham salas de educação jovens e adultos, eram poucos e ai eu migrei, foi a oportunidade que 
eu vi até mesmo para de repente estar fazendo um outro trabalho em um outro período que 
não fosse a noite. 
Pesquisadora: Em dois mil e um? 
Professora: Isso porque também eu já estava com outros projetos já então, por mais que eu 
gostasse da educação de jovens e adultos e porque da experiência em educação fundamental 
com crianças, eu fiz a opção de meu cargo no caso para educação fundamental. Ai depois 
disso tem muita estória porque depois eu fui para a direção de uma escola e nessa direção a 
gente atendia a questão de creche, educação infantil, e tá lá eu de novo na educação de jovens 
e adultos de quinta a oitava, ai eu me realizei de novo. E aí pude trabalhar com os professores 
a questão da formação já num caráter diferente porque os alunos já estavam alfabetizados, 
então era de quinta a oitava e com uma dinâmica assim bem diferente porque são diversos 
professores, diversas disciplinas, e eu procurei no momento em que eu fiquei lá durante sete 
anos nessa direção, trabalhar a formação dos professores no sentido do respeito a esse aluno 
também. O aluno que vinha de uma sociedade excludente, trabalhador, que precisava da 
formação e muitos professores as vezes não tem essa visão né! Então, tem um caráter 
totalmente técnico, então eu procurava estar desmitificando um pouco isso durante os horários 
de formação com os professores. Isso é uma experiência bem importante também! 
Pesquisadora: Continuando aqui a nossa conversa, é importante aqui dizer o seguinte: 
É, esses nossos alunos como você estava dizendo, eles vem de uma sociedade excludente 
mesmo, eles tem ai varias dificuldades e isso reflete na vida deles, nas relações de 
professor e aluno e tudo o mais. Eu peço para que você reflita sobre toda essa situação e 
diga qual sua análise quando eu digo aqui que isso se reflete nas relações professor e 
aluno para o bem e para o mal, essa condição de excluído está dentro das relações deles 
com eles e deles com a gente. Como você vê isso? O comportamento que eles têm em 
relação a isso? Que opiniões eles tem? Enfim, o que você observou enquanto você teve 
oportunidade? 
Professora: Então, falando lá de noventa e cinco da EJA I, ele traz uma característica 
diferente, então os alunos por más que a gente tinha uma classe bem diversificada, desde o 
mais novo até o de oitenta anos e era possível perceber o grau de satisfação dos alunos nas 
aulas ministradas e esse respeito pelo professor também, isso era muito claro e isso ajudava 
muito porque estimulava o professor também! Então para o professor é claro que ele fica mais 
satisfeito quando os alunos mesmo que tenha uma dificuldade, mas que tenham vontade de 
aprender, porque difícil é ensinar a quem não quer aprender, ai é difícil, é um desafio. Agora é 
difícil você ensinar a quem quer aprender e tem dificuldade, mas esse é nosso desafio, afinal, 
a gente esta ai para isso, porque a final aquele que sabe, sabe independente do professor, eu 
tenho bem essa visão, o professor vai estar o que, vai estar dando mais embasamento mas vai 
estar aprendendo com esse aluno também. Agora de quinta a oitava, eu tinha uma 
característica assim mesmo de escola publica, numerosa, com oito salas em torno de trinta 
alunos no inicio e na maioria adolescentes. E esses adolescentes, eles vinham assim com 
inúmeros problemas ai, tinha a questão da autoestima, más tinha a questão também da 
violência, das drogas... Então nós enquanto professores até montamos um projeto na época na 
escola no penúltimo ano que eu estava lá em relação a essa questão de drogas, essa questão do 
uso de drogas e até fizemos um curso, eu e um outro professor também , foi um curso na 
época do ministério da educação e tratava sobre essa questão. E ai trouxemos palestras, textos 
para trabalhar com esses alunos e a gente pode ver uma mudança assim, considerável, até 
mesmo porque chegou um momento lá que nós precisamos, assim, não ser radical mas fazer 
cumprir a lei da questão de fumar no estabelecimento. Isso dai teve uma revolta, um boicote , 
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então foi bem difícil mas com muita determinação,  coragem e trabalho a gente conseguiu 
estar mudando muito a vida das pessoas e dos alunos em geral, ai acabamos com aquele tal de 
fumódromo mas na base da consciência. E claro que quando a gente monta um projeto, a 
ideia, o nosso ideal é atender cem por cento más a gente sabe que não atinge né? Mas se a 
gente for considerar, pelo menos o real a gente tem ai uns oitenta por cento de alunos que 
aceitavam e tiveram mais consciência nesse sentido, que escola a gente vem para aprender, 
para trocar informações, para conhecer pessoas , para ter uma formação melhor, é expectativa 
deles melhorar a qualidade de vida , de olhar a função do professor de estar passando 
conhecimento e estar aprendendo com eles também, más estar dando as dica...Olha , vai ter 
um curso ali, olha, vamos fazer um curriculum aqui, olha tal firma está pegando,... Quem sabe 
alguém precisa de um emprego, o professor tem que ter essa função, o professor é um eterno 
educador, e educador ele é para a vida. Então eu, com a educação para jovens e adultos eu 
aprendi e tenho aprendido muito. 
Pesquisadora: Você disse que daquelas turmas que você atendeu, em noventa e cinco na 
EJA I, tinham algumas carências. Você consegue dar alguns exemplos? Quais carências 
eram essas? 
Professora: Olha, eles gostavam de falar muito da família, então assim, que tinham deixado o 
pai, que tinham deixado mãe, e mãe e pai é algo assim primordial, precioso. Então você 
imagina, você vem para São Paulo sem ter condições nenhuma vem para casa de parentes, 
para casa de um amigo. Porque existe muito a questão dos sacoleiros aqui em São Paulo, 
então a pessoa vem lá da parte do nordeste atrás de emprego aqui, mas porque tem um grupo 
de pessoas que estão aqui que vendem, que recebem dinheiro e que estão quase ricos , entre 
aspas, então é nessa ilusão que eles vem e quando chegam aqui a realidade é outra. Então 
alguns se arrependem e ate vão embora porque não conseguem dinheiro e muitos ficam e os 
que ficam, eles ficam com o intuito de sobrevivência mesmo, de passar necessidade de 
comida, de moradia, de tudo, carência de tudo e ai entra na questão de saúde também, então é 
o que eu posso estar falando, e essa questão do subemprego, que a maioria não.. Na época não 
tinham as carteiras assinadas e faziam bicos trabalhando de pedreiro o dia inteiro carregando 
sacos de cimento, às vezes chegava ate com a mesma roupa que trabalhou e vinha pra a escola 
porque importante ali era estudar e aprender e estar aprendendo porque é um momento de 
descontração. Eu lembro muito de um baile que nos fizemos da noite da fantasia, nossa aquilo 
foi assim uma atividade esplendida! Foi uma ideia deles que ai eu aproveitei para utilizarmos 
em sala e depois eu marquei para esse baile a fantasia, e u lembro que até eu na época 
coloquei fantasia e olha que eu sou um pouco tímida para essas coisas e eles vieram 
caracterizados de uma forma esplendida e a emoção deles não tinha preço, inclusive agora 
quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o EJA II eu encontrei duas alunas que 
estudavam na época lá em noventa e cinco e ainda não haviam concluído o ensino 
fundamental e estudavam nessa escola onde eu trabalhava como diretora e ai ela mostrou 
algumas fotos pra mim e eu mostrei algumas fotos pra ela da época que ainda tenho as fotos.E 
foi assim bem interessante ela falou que jamais vai esquecer daquele momento. Alem dessa 
aluna tem um outro também que estudou nessa escola que eu estava na suplência de quinta a 
oitava que estava para terminar e não terminava mas por fim conseguiu concluir o ensino 
fundamental lá na escola, mas alunos de noventa e cinco. Você imagina aluno de noventa e 
cinco se você for avaliar que em noventa e cinco eles estavam entre ALFA e  PÓS 
ALFABETIZAÇÃO mesmo os que ainda estavam em ALFA, seria em torno de mais dois 
anos e meio para concluir a oitava série e nesse meio ai, nesse meio de caminho eles não se 
encontravam , não voltavam para a escola ou se ficaram não conseguiram adquiri os 
conteúdos necessários para estar prosseguindo os estudos, então estavam lá na escola depois 
de mais de dez anos sem concluir, ai eu lembro que a moça desistiu de novo, muitas vezes 



144 

 

eles  desistem pelo emprego , ou pela família ou porque vão mudar de casa, que isso é muito 
constante também a mudança de endereço ... Mas eu me lembro de um que concluiu e eu 
entreguei o certificado para ele, um moço bem alto bem humilde também e muito trabalhador, 
uma graça de pessoa e eu tive a oportunidade de dar aulas para ele em noventa e cinco, de 
alfabetização e depois de mais de dez anos encontrar com ele, e não havia terminado a oitava 
série e ter a oportunidade de ingressar na escola, eu fiz a matricula dele e consegui depois 
entregar o certificado na mão dele, então isso não tem preço. 
Pesquisadora: O núcleo habitacional que você trabalhava em noventa e cinco, já era 
organizado? 
Professora: O núcleo habitacional era assim, na realidade, lá era como se fosse uma sede , 
como se fosse um espaço onde era realizada as reuniões de moradores, e a gente dava aulas no 
período noturno...A maioria ainda era toda de madeira mesmo, hoje em dia esta odo 
bonitinho... 
Pesquisadora: Era a época da transição? 
Professora: Transição, e ai o que acontece, até hoje esse Centro Comunitário ainda existe. 
Pesquisadora: Qual é o bairro? 
Professora: Eldorado. 
Pesquisadora: Mas a parte do Eldorado? 
Professora: Rua Raia, é perto do Ricoy Supermercados ... Rua da Feira. 
Pesquisadora: É Jardim Maringá? 
Professora: Ali eles falam Jardim Eldorado, é perto da Escola onde fui diretora depois, do 
Hercília, até depois foi muito engraçado porque eu encontrava as meninas que foram minhas 
alunas em noventa e cinco, hoje em dia como mães de Escola, então foi uma oportunidade 
bem legal. O presidente mesmo da associação, ele já faleceu más ela continua com outras 
pessoas na administração, mas hoje em dia não tem aulas de jovens e adultos lá. Lá eles tem 
atividades de arte cultura, artes plásticas, outras atividades com o envolvimento da 
comunidade. 
Pesquisadora: Fala por favor, duas coisas, você certamente advém de uma cultura 
também, eu queria que você falasse um pouquinho dessa cultura da qual você vem, e 
você teve colegas e tem colegas professores da educação de jovens e adultos da região 
que também tem características advindas das regiões de onde eles surgiram, as quais 
eles são originais. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua e desses colegas. O 
que você ressaltaria, que características eles trazem, você traz enquanto cidadã, 
professora, moradora de Diadema que participa ai de todas essas atividades ai, 
educacionais, sociais, eu queria que você destacasse algumas coisas que você se lembra, 
que foram marcantes para você. 
Professora: Então, minha família, no caso somos em dez, dez irmãos no caso uma família 
bem numerosa, minha mãe era de Recife– Pernambuco e meu pai do Rio Grande do Norte e 
eles vieram com a mesma característica que os alunos que eu trabalhei tinham.  Então assim, 
meu pai veio para São Paulo, deixou minha mãe lá com cinco filhos em Recife e veio para cá 
tentar a vida, e nesse tentar a vida dele, veio de trem como ele dizia, comia casca de banana 
np meio do caminha pra vir pra São Paulo . E como assim, eu acredito muito em Deus, e ai ele 
encontrou uma pessoa iluminada que ofereceu emprego e moradia na Época. 
Pesquisadora: Em Diadema? 
Professora: Em Diadema. Então e assim, Diadema na época era só mato, era uma cidade que 
era ligada a São Bernardo e nem era município nessa época, era atrelada a São Bernardo e 
todas as pessoas moravam, então na época ele conseguiu um emprego que era de ajudante e 
nisso ele foi trabalhando e foi fazendo o que os meus alunos faziam que era mandar um 
pouquinho de dinheiro para minha mãe e ir arrumando um jeitinho de ficar por aqui. Ate que 
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com o passar do tempo ele conseguiu trazer toda a família, no caso minha mãe e mais cinco 
irmãs de lá. E conseguiu também uma casa na época, alugada, já tinha dinheiro para alugar 
uma casa né? Já estava rico e ai nesse meio tempo, é claro, foram mais cinco filhos que 
nasceram dentre eles eu. 
Pesquisadora: Você nasceu aqui? 
Professora: É, eu nasci aqui, sou a penúltima e dessa geração ai, e aos poucos com muita 
dificuldade em termo de sobrevivência porque família numerosa, ai com o tempo os irmão 
mais velhos começaram a trabalhar e ajudar no sustento da casa também, foi o que foi 
melhorando. Mas assim, quando eu nasci, a gente tinha uma vida até muito precária , mas 
meus irmãos, os primeiros tiveram uma vida de bastante sofrimento, difícil, não que a minha 
tenha sido um paraíso porque também não foi. Eu lembro de N cenas uma que posso 
enumerar meu pai trabalhava direto, minha mãe vendia cosméticos e ate mesmo fazia costura 
para fora, fazia barra de roupas essas coisas e muitas vezes não tinha a tal da mistura qua a 
gente chama carne, peixe ou frango, e meu pai eu lembro que ele chegava do serviço, pegava 
uma tal de tarrafa, que seria a rede para pescar, pegava um dos meus irmãos , isso eu lembro 
muito bem, colocava a tal da tarrafa nas costas e ia lá para o lado do Riacho Grande pegar 
peixe e chegava de madrugada, e eu lembro que muitas vezes a gente acordava de madrugada 
para limpar peixe, tilápia, e era o que sustentava a agente e tanto é que amo tilápia e amo 
peixe até hoje. E então para mim isso é um exemplo de vida, trabalho, de esforço e dedicação.  
Em oitenta e oito eu perdi minha mãe, então eu perdi minha mãe muito nova eu tinha dezoito 
anos, foi uma fase muito difícil na minha vida, meus irmãos nesse tempo já tinham casado e ai 
na época ficou uma irmã mais nova de oito anos e um sobrinho meu filho de uma irmã minha 
que também morava conosco que minha mãe havia adotado ele. Ai ficou morando eu, minha 
irmã, meu sobrinho e meu pai, e eu com dezoito anos fazendo magistério querendo ser 
professora que era o sonho da minha vida, e ai fui a luta trabalhar, queria uma melhor 
qualidade de vida, não queria sofrer tanto, dividir o pão em dez onze ou doze , igual minha 
mãe cortava o tal do filão, que era o pão na época , a mistura que é a tal da carne, que a gente 
só conseguia comer frango, mesmo que fosse a carcaça, mas quando minha mãe comprava um 
frango, os melhores pedaços ela tirava para fazer as marmitas na época, então eu lembro 
muito disso coisas que hoje em dia a gente já não faz, até porque não tem esse monte de gente 
para estar fazendo comida, e ai eu fui lutando, fiz o magistério e logo na sequencia já fiz a 
pedagogia porque era o que eu queria mesmo... 
Pesquisadora: Em que ano? 
Professora: Esse ano ai ilha, o magistério terminei em oitenta e nove, pedagogia em noventa 
né, e mesmo eu cuidando da minha irmã e do meu sobrinho eu sempre continuei estudando, 
meu pai sempre incentivando , os irmãos também e ai eu fui, estudei três anos , e ai foi igual 
eu já falei de Deus de novo, tem o esforço da gente também mas eu acredito muito na força 
divina. Eu passei num concurso do estado, num primeiro concurso que eu passei e fiquei 
como professora já particular né...ai ingressei em Diadema e continua historia né. 
Pesquisadora: Em que faculdade você estudou? 
Professora: Eu fiz faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de São Bernardo do campo, 
onde eu fiz a Pedagogia. 
Pesquisadora: Hoje não tem o mesmo nome? 
Professora: E o mesmo nome, só que hoje em dia eles são chiques, eles tem sigla, ai chama-
se FASB, é na Américo Brasiliense, e nesse tempo também eu fiz algumas... Sempre quando 
tinha cursos eu sempre estava envolvida, tanto de ministrar cursos quanto de participar então 
sempre eu fui atrás, essa questão de estudar. E ai com o tempo, eu fiz alguns cursos a 
distancia voltado a parte de educação a distancia mesmo com temas bem pertinentes de 
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alfabetização, inclusão, dentre outros e, depois fiz pós-graduação em gestão escolar no senso 
Universidade Anhembi Morumbi. 
Pesquisadora: Em que ano foi Isso? 
Professora: Isso daí, foi em dois mil e sete, dois mil e oito mais ou menos. 
Pesquisadora: Você fez o Latu Sensu, curso de especialização? 
Professora: Isso, fiz outros cursos, educação a distancia e alfabetização, praticas sociais de 
letramento, informática, participei daquela questão do projeto do Pró Info então assim, eu 
estou sempre me formando porque acredito que o professor  precisa estar em constante 
formação né? E agora estou fazendo um curso de especialização em gestão publica , gestão e 
politicas públicas pela Fundação Escola de Sociologia e politica de São Paulo, é o curso que 
eu estou fazendo. Mas anterior a isso, também eu frequentei, eu tentei ingressar num mestrado 
nas Universidades publicas como aluno especial, como ouvinte, o aluno especial ele tem 
direito a assinar a lista de presença , a certificação mas não é um aluno regular , então ate hoje 
eu não consegui ingressar como regular no mestrado , mas eu pretendo, o meu novo desafio é  
estar ingressando no mestrado para estar atuando tanto na área da educação e na de politicas 
publicas também porque a educação passa por isso e a gente precisa de pessoas que tenham 
carinho, que gostem de educação e que leva a serio a educação e que tenha experiência né? 
Porque as vezes o que a gente vê são muitos até mestres e doutores que falam muito em sala 
de aulas mas não tem a prática, então eu acho importante a gente está indo também em busca 
dessa formação porque a gente tem o que é mais precioso que é a prática, e ai eu vejo ate teu 
exemplo também que deve ser seguido pelos demais professores que você também tem um 
trabalho ai, hiper sério na educação de jovens e adultos e agora esta com esse novo desafio ai, 
no sentido de estar melhorando a sua formação e da formação dos demais. Porque quando a 
gente pensa em formação a gente não pensa só na nossa formação, a gente pensa na formação 
do outro também, por isso que a gente está ai, nessa arte, nessa luta. 
Pesquisadora: Eu queria que você falasse um pouquinho...O que os professores, os 
diretores e ate mesmo os gestores que você teve contato, que opinião eles emitem sobre a 
educação de jovens e adultos em Diadema, sobre esse programa que é a EJA I, 
independente da EJA II que é mais nova né, porque a EJA I é de oitenta e sete. Como é 
que as pessoas veem esses alunos e esses cursos, o que as pessoas comentam? 
Professora: Então, eu acredito muito em paixão, então assim, você se apaixonar e gostar do 
que faz e professor tem que ter paixão, até Paulo Freire falou isso né, paixão para ensinar e 
paixão para aprender então a gente vê dentro do nosso campo da educação, não falando mal 
dos nossos colegas porque é totalmente antiético más tem pessoas que não tem essa paixão , e 
pessoas que não tem  essa paixão, eu vejo que eles lidam com os alunos como se fossem 
números ou como se fossem máquinas e esquecem que esses alunos, eles vem de uma 
realidade triste na maioria das vezes, é um aluno assim, carentes, não que você tenha que dar 
as coisas para ele mas que você possa trabalhar uma formação com ele que prepare para esse 
exercício da cidadania e muitas vezes, esse professor que não tem paixão, ele é conteudista , 
na verdade somente passa o conteúdo dos livros, não se importa muito com a realidade desses 
alunos e automaticamente não cria um ele de ligação, e ai devido a isto, eu acredito que é por 
isso que a gente tem um grande numero de alunos que precisam de nos que temos paixão, 
então eu não vejo a alfabetização de jovens e adultos e alfabetização como algo que esta 
acabando não, na realidade a gente tem muitos alunos que ainda precisam de nós e a gente 
tem que lutar e ir atrás deles, ainda tenho muito da visão popular  da educação de jovens e 
adultos. E a realidade que a gente vê, é que muitas vezes os diretores... Tem muitos diretores 
de escolas que tem a educação de jovens e adultos... Não é que tem, é que as vezes prioriza 
mais a educação infantil do que a educação de jovens e adultos, tudo é educação, então o 
respeito que tem com a criança tem que ter com adulto também e assim vice-versa . Eu tenho 
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muito esse compromisso e eu gostaria que todas as pessoas que atuassem na educação tivesse 
esse interesse, essa paixão, paixão para ensinar e paixão para aprender e estar trazendo ai, 
novas atividades, novas oportunidades para essas pessoas que não tiveram, e ai é uma pena a 
gente ver as salas se esvaziando, muitas vezes não é somente devido a questão do trabalho, ou 
de quem não se interessa, é que as vezes não tem o estimulo dentro da própria escola mesmo, 
uma realidade que não dá para fugir.  
Pesquisadora: Que tipo de estimulo você acha que faltava ou que falta para a educação 
de jovens e adultos? 
Professora: Acho que a primeira coisa gente... assim, eu sou muito envolvida nessa parte 
social nessa parte de politica publica e eu vejo que só através da mudança mesmo, do modo 
de vida das pessoas que a gente vai ter uma qualidade de vida melhor né, com mais justiça e 
tudo mais né; Então, os alunos para vir para a escola, precisam ter um ambiente legal e 
precisam saber primeiro, primeiro precisam saber! Então essa questão da divulgação de 
educação de jovens e adultos não pode ficar simplesmente numa faixa, tem que percorrer rua, 
tem que ter carro de som, tem que por uma musiquinha de fundo, sabe, como se fosse uma 
campanha mesmo, não faz campanha para vacinação? Então faz uma campanha para 
alfabetização, a gente fazendo uma campanha para alfabetização, a gente consegue trazer esse 
aluno. Ai o desafio é trazer professor que tenha paixão, que tenha compromisso, que segure 
essa onda na escola e não segurar com mordaça e com ferro, não é esse o sentido, é segurar 
com conteúdo, segurar com palavras, segurar com exercícios de cidadania, segurar esse aluno 
com novas formas de viver, né, dando oportunidade de uma escolarização, oportunidade de 
conhecimento, de pegar um livro e ler , de pegar um jornal, de pegar uma receita , de entender 
uma bula de um remédio , eu vejo que é bem essa a função da escola e que está se perdendo ... 
Pesquisadora: Bom, acho que é isso, te agradeço por enquanto. 
 
 


