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RESUMO 

 

A idéia de voltar a estudar, buscando uma escolarização considerada como 

perdida, ganha sentido quando se apresenta não apenas como uma forma 

reparadora para aqueles que não tiveram acesso a escola na idade certa, mas 

também como uma necessidade de inserção ao espaço contemporâneo do 

trabalho e da sociedade, vinculado a um grau mais elevado de escolarização 

que estimule o prosseguimento dos estudos na busca de ascensão social e 

profissional. Essa verificação mostra-se contrária a muitos estudos já 

apresentados, pois normalmente vemos a Educação de Jovens e Adultos como 

um bálsamo que suprirá todos os problemas sociais e econômicos de uma 

clientela desfavorecida e insegura de sua capacidade de aprendizagem e com 

históricos frustrantes de escolarização. Este trabalho objetiva apresentar uma 

pesquisa empírica sobre a trajetória escolar de 88 alunos da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) do ensino fundamental II (5ª a 8ª série) e do ensino 

médio, realizada em uma escola da periferia da cidade de São Bernardo do 

Campo, no estado de São Paulo, mostrando as relações existentes entre o 

fracasso e o sucesso que a volta à escola pode propiciar, assim como a análise 

dos ascendentes e descendentes em relação à escolarização e a escolha 

profissional. A pesquisa apresenta-se dividida em duas partes, sendo a 

primeira constituída de informações sobre os alunos, seus pais, filhos e irmãos 

e a segunda compreendida por duas partes, em que se vêem 

quantitativamente os motivos do abandono e do retorno à escola e por textos 

descritivos (redações) dos alunos pesquisados, seus desejos e aspirações, 

frustrações e sonhos, propondo análises sobre a escolarização e a 

continuidade de estudos e a necessidade desse retorno à escola. O corpo 

teórico desta pesquisa foi norteado pelos estudos sobre alfabetização e 

escolarização de jovens e adultos, sobre as políticas públicas e os movimentos 

de educação popular, assim como pelas leis que regem essa modalidade de 

ensino e suas aplicabilidades. Como instrumentos metodológicos, foram 

utilizados técnicas de análise das leis vigentes, questionários e redações dos 

alunos. A apresentação e interpretação dos dados coletados sugerem a 

viabilidade da trajetória escolar dos alunos.  

 



 

ABSTRACT 

 

The idea of back to study, looking for education seemed as lost, becomes 

important when it presents not only as the reparation way for those people who  

have not accessed school on the appropriated age, but also as a need   to 

enter into the  contemporary corporative world  and society, linked to  an 

upgrade in educational level that stimulates the continuation on studying for 

searching  social and professional promotion. This investigation seemed 

opposed to a lot of studies already presented, because we have seen at the 

“EJA – Educação de Jovens e Adultos”, (Education of Young  and Adults) as a 

bless that will supply all  social and economic problems of a population  those 

are helpless and insecure of their learning capacity and with frustrating 

education historical. The objective of this study is to present an empirical 

research about the educational trajectory of 88 students from either elementary 

II (5th to 8th grade) and high school belongs to “EJA”, carried out in a school 

from the outskirt of the city of São Bernardo do Campo, in the state of São 

Paulo, showing the connection  of failure and success that appears with  the 

return to  school can propose, as well as the analysis of ancestors and 

descendants  related to education and  professional choice. The research 

presents itself divided into two parts, the first one constituted by information 

about students, their parents, sons and brothers and the second one 

compounded of two parts, where it showed large number of reasons of giving 

up and returns to school and by described texts (assignments) from the 

analyzed students, their wishes and aspirations, frustrations and dreams, 

proposing analyses about education and continuation of studies and the 

necessity of return to school. The theoretical core of this research was guided 

by the studies about alphabetization and teaching young and adults   on public 

policies and the popular education movement, as well as laws that orient this 

education model and its application. As methodologies tools, were applied 

technical analysis of current laws, questionnaire and assignments from 

students. The presentation and interpretation of the collected data has showed 

viability on students’ educational trajectory.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Educação de Jovens e Adultos, na forma como ocorre no nosso país, 

significa a reposição da escolarização para aqueles que não estudaram em 

idade regular (dos seis aos quatorze anos para o ensino fundamental1 e dos 

quinze aos dezessete anos para o ensino médio) ou que não concluíram a 

educação básica (ensino fundamental e médio). Todavia, estudar essa 

modalidade de ensino implica em traçar um caminho difícil, principalmente 

quando se fala de escolarização e não apenas de alfabetização, uma vez que 

são encontrados poucos trabalhos e pesquisas que se dediquem a tais 

aspectos. Focar a escolarização de adultos abordando a sala de aula demanda 

analisar o perfil social desses alunos, proporcionando um processo ensino-

aprendizagem em que o professor ofereça uma educação condizente com as 

expectativas do educando, observando a natureza da identidade do aluno e, 

portanto, que lhe ampare nas infindáveis dificuldades que ele encontrará na 

sua aprendizagem. 

Conhecer esse público e ensiná-lo é um desafio para qualquer educador 

que trabalha com a EJA, pois essa modalidade é caracterizada pela 

marginalidade com que é reconhecida socialmente, não sendo privilegiada com 

diretrizes curriculares condizentes ou materiais didáticos apropriados, muito 

menos com professores e escolas preparadas para recebê-los. 

Durante 11 anos como educadora da EJA, essas foram algumas das 

dificuldades encontradas. Porém outras, como a falta de experiência, o uso 

inadequado de materiais (na verdade eram adaptações dos materiais utilizados 

com as crianças e jovens que estavam no ensino regular), a inadequação das 

escolas e o medo de trabalhar com adultos, foram situações que me 

acompanharam, além de tentar entender as mudanças posturais que esse 

público apresenta.  

                                                 
1
 A Lei nº. 11.114, de 16 de maio de 2005, altera a redação dos artigos 6º, 32 e 87, § 3º, I

 

da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o que resulta em mudanças referentes ao 
Ensino Fundamental estabelecendo que, embora mantenha a duração mínima de oito anos 
para esse grau de ensino, a partir dos seis anos, as crianças deveram ser matriculadas no 
Ensino Fundamental, Nas escolas da rede pública Estadual de São Paulo essas mudanças 
ainda não ocorreram, o Ensino Fundamental continua sendo de 8 anos, com entrada a partir 
dos 7 anos de idade. 
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A EJA, em todo o meu caminho como educadora e agora como 

pesquisadora, me encanta pelas trocas de aprendizagem propostas, pelos 

desejos e necessidades apresentadas através do retorno à escola, pois é uma 

modalidade de ensino caracterizada por um público receptivo, porém carente 

educacional e socialmente, sendo essa carência não apenas pelo saber 

escolar, mas pelo falar, ouvir e ser ouvido. Nela cabe ao professor-educador a 

necessidade de conhecer essa situação, percebendo que esse aluno não é 

uma “tábula rasa” que aceita todos os ensinamentos (certos ou não) de uma 

forma passiva, sem conhecimento. Nele existe a cultura da vida e essa deve 

ser aproveitada. 

Para muitos educadores, trabalhar com o público da EJA é uma dádiva, 

principalmente para aqueles que, durante o período diurno, têm crianças e 

jovens como platéia. Pois calcula-se que os jovens e principalmente os adultos 

que procuram essa modalidade de ensino, são disciplinados, bem 

comportados, cumpridores de seus deveres. Porém, felizmente, esse público é 

formado por alunos, que também falam, dão risadas, se levantam, “enrolam” 

para realizar suas atividades, gostam mais de um professor e de sua disciplina 

do que de outros e principalmente não estão dispostos a virem para a escola e 

encontrarem um professor mal preparado, desestimulado ou que os trata como 

crianças. Trabalhar com esses alunos é difícil, requer compromisso.  

Ser professor da EJA, não é para qualquer um. Ser professor da EJA é 

entender que ensinar e aprender estão alinhados na mesma prática.  

Enquanto educadora desse público, demorei muito para entender o meu 

verdadeiro papel, para reconhecer o quanto era preocupante a minha função. 

Necessitei de muito estudo, muitas leituras e conversas com profissionais mais 

experientes. Desenvolvi materiais apropriados, preparei aulas interessantes 

que foram um sucesso e outras que nem tanto; fiz e refiz atividades. Aprendi 

que, na maioria das vezes não poderia contar com gestores e dirigentes para 

resolver problemas em salas de aula, como alunos embriagados, drogados ou 

agressivos (características presentes na EJA), como também não teria como 

resolver ou amenizar a situação do aluno que, no dia da minha aula, tinha 

ficado desempregado, ou da aluna que chegava chorando, pois deixou o filho 

doente em casa, mas veio pra escola por que tinha prova.  

Ser educador da EJA realmente não é fácil, mas é ótimo.  
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Como sabemos, as desigualdades socioeconômicas em que se 

encontram grande parte da população adulta do nosso país estão relacionadas, 

entre outros fatores, ao analfabetismo e a pouca escolarização. Modificar o 

quadro da desigualdade nacional não significa simplesmente oferecer uma 

escola e uma educação de qualidade, sendo necessário vincular esta mudança 

à qualidade de vida da população em todos os seus segmentos (social, 

econômico, político e cultural) e investir no campo educacional de jovens e 

adultos, porém com consciência dos limites desse público e da importância da 

formação de cidadãos autônomos e críticos. A demanda e a oferta de vagas 

são os dois caminhos necessários para que se produzam a correção perante a 

injustiça social sofrida pelos que não tiveram acesso à escola na idade própria 

e, conseqüentemente, produzir uma fenda menor em tais desigualdades. 

O Brasil possui cerca de 56.000.0002 alunos matriculados na educação 

básica. Desse total, cerca de 5.000.000 em média são alunos da Educação de 

Jovens e Adultos, divididos entre o ensino fundamental I e II e o ensino médio. 

Aproximadamente um quinto desses alunos está matriculado no estado de São 

Paulo, dos quais 16.0003 são alunos matriculados nas escolas públicas 

estaduais da cidade de São Bernardo do Campo. A trajetória escolar desses 

alunos, o motivo da evasão escolar e o que os levou a retornar a escola são os 

objetos de estudos desta pesquisa, realizada no primeiro semestre de 2008, 

em uma escola pública estadual, na periferia da cidade de São Bernardo do 

Campo, localizada num aglomerado de bairros intitulado Montanhão, que 

conforme apresentado nos anexos4 possui baixo nível sócio-econômico-

cultural. A escola estudada oferece o curso da Educação de Jovens e Adultos 

para o ensino fundamental II (5ª a 8ª séries) e o ensino médio, na forma 

presencial, com um total de 240 alunos para essa modalidade, sendo 100 

alunos freqüentes no ensino fundamental II e 140 no ensino médio. Desse 

montante foram analisados 88 alunos dos dois níveis de ensino. A escolha dos 

pesquisados se deu de forma aleatória e a pesquisa ocorreu entre os dias 5 e 

28 de maio. 

                                                 

2
 Fonte MEC/INEP (vide tabela 1.76, Anexo 3) 

3
 Compêndio Estatístico – 2007, Matrículas inicias. 

4
 Compêndio Estatístico - SBCAMPO 
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Quem é o público que procura a EJA? O que essas pessoas almejam? 

Porque param de estudar e porque voltam à escola? Na procura de respostas 

para essas indagações, analisamos esse público através de um questionário 

dividido em duas partes, sendo que na primeira solicitamos as informações 

sobre o aluno e seus parentes próximos (pais, irmãos e filhos), observando o 

perfil social através da origem, do grau de instrução, da profissão, da religião e 

da idade. Na segunda parte, que traz quatro perguntas abertas, buscamos a 

trajetória escolar de cada aluno, e informações sobre o local da última escola e 

os motivos que levaram ao abandono e ao retorno à escola. Como essas 

informações não foram suficientes para sanar todas as dúvidas sobre esse 

público, foram realizadas redações, por meio de textos descritivos, nas quais 

os alunos pesquisados relataram seus desejos, aspirações, frustrações e 

sonhos sobre a escolarização e a continuidade de estudos e a necessidade 

desse retorno a escola. Tais redações foram realizadas durante os dias 26 e 28 

de maio, nas aulas da disciplina de português, porém não sofreram 

interferências do professor mediador/aplicador. O tema apresentado foi “Minha 

trajetória escolar” e os títulos ficaram a critério de cada aluno.  

Analisando as informações contidas nas pesquisas e nas redações, 

percebemos que atualmente existem dois tipos de aluno matriculados na EJA: 

um que procura essa modalidade por não ter tido acesso na idade certa e que 

necessita dessa escolarização para atender o mercado de trabalho ou para 

continuar a estudar, e outro normalmente mais jovem e à margem da idade 

para o curso regular5, que procura a EJA como um mecanismo facilitador de 

conclusão de curso. Porém, é através da análise dos textos descritivos que 

essas informações se apresentam de forma esclarecedora, permitindo 

entender quais os reais motivos que levam esses alunos a retornar para a 

escola e conseqüentemente conseguir concretizar o sonho de adquirir o 

certificado de conclusão.  

Através de visitas periódicas a escola, que ocorreram nos meses de 

março a junho de 2008, e da análise de documentos, entre eles o Plano Gestão 

e o Compêndio Estatístico do Município de São Bernardo do Campo (vide 

anexo 1), foi possível conhecer a estrutura da escola, o público atendido e 

                                                 
5
 Idade mínima para a conclusão dos cursos – 15 anos para o ensino fundamental II e 18 anos 

para o ensino médio 
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coletar dados sobre a cidade onde essa escola se localiza, assim como as 

características socioeconômicas e culturais dos alunos pesquisados e do 

ambiente em que estão inseridos. Essas análises centraram-se nos dados 

apontados pelos pesquisados e nas informações complementares adquiridas 

pelas estatísticas apresentadas nos anexos, implantando nesse contexto a 

possibilidade de mapear as ações e as representações que levaram às 

respostas apresentadas. Segundo Meksenas (2002), a realidade é sempre 

mais complexa que qualquer tentativa de sua compreensão e a ciência é um 

esforço de “apanhar pedaços” dessa realidade.  

As estatísticas também foram importantes para o entendimento da 

necessidade dessa modalidade de ensino nas regiões mais pobres da cidade, 

pois da mesma forma que Paulo Freire (2007, p. 17-18) afirmava que o 

analfabetismo não é uma chaga e nem uma erva daninha que se pode 

exterminar a escolarização também não o é. Portanto, buscar a erradicação do 

analfabetismo e a ampliação do número de anos de escolarização é uma 

concepção ingênua e limitada de um problema, cuja complexidade não capta a 

sua essência derivada da realidade de uma sociedade injusta, pois o 

analfabetismo e os poucos anos de estudos que atingem grande parte da 

sociedade brasileira não são problemas lingüísticos nem tão pouco 

pedagógicos ou metodológicos, mas políticos e sociais que aparecem com 

maior intensidade quanto mais prejudicada socioeconomicamente for a sua 

população. 

A pesquisa foi centrada na análise do perfil social, bem como as 

expectativas e aspirações dos alunos que estudam na EJA, tendo como 

principal objetivo a reflexão sobre questões e desafios que enfrentam aqueles 

que retornam à escola. Em seu conjunto, os textos e as análises apresentadas 

tentam dimensionar as possibilidades de intervenção nessa modalidade de 

ensino, buscando relações entre a alfabetização e a escolarização de adultos, 

as políticas públicas e a legislação vigente para esta modalidade de ensino e a 

procura e oferta de vagas.  

A História da Educação de Jovens e Adultos no Brasil foi construída por 

dois tipos de movimentos sociais, um constituído pelo próprio grupo que 

demanda dessa educação, aqueles que não tiveram a oportunidade de passar 

pelos processos de escolarização regulares - não por vontade própria, mas por 
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não encontrarem condições sociais para usufruir desse direito - e outro dos 

atores sociais (pessoas, grupos, movimentos, órgãos públicos e privados) que 

se dedicam a conhecer, enfrentar e auxiliar essa demanda social. O primeiro 

grupo, formado pelo público que não teve a oportunidade de estudar e agora 

procura a EJA, está perdendo terreno, se analisarmos que essa modalidade de 

ensino está sendo utilizada por um segundo grupo de interesse, os jovens, que 

por terem se evadido da escola ou pelo excessivo número de reprovações no 

curso regular, procura a EJA para suprir as deficiências em seus anos de 

escolaridade. 

Para entender a história da EJA, apresentamos no primeiro capítulo um 

breve relato sobre as reformas educacionais para os jovens e adultos, 

começando pelo choque causado com o resultado do Recenseamento Geral de 

1920, passando por campanhas nacionais de analfabetismo e chegando aos 

programas populares de educação. Procuramos abordar a concepção inicial da 

educação supletiva, do ensino supletivo e da EJA (Educação de Jovens e 

Adultos), com enfoque no Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização) e no 

método Paulo Freire de alfabetização, mostrando que as alterações não 

apenas nas nomenclaturas, mas nas estruturas educacionais e metodológicas.  

Ainda neste capítulo apresentamos as reformas educacionais, o Fundef 

(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério) e os valores percentuais dos repasses desse fundo, 

como também outros programas de iniciativa pública ou privada de incentivo a 

alfabetização e a escolarização, como o PAS (Programa de Alfabetização 

Solidária), o Pronera (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária) e 

o Planfor (Plano Nacional de Formação do Trabalhador).  

No segundo capítulo a Educação de Jovens e Adultos é descrita a partir 

de diferentes concepções. Discorramos sobre as reformas educacionais, as 

principais leis, os movimentos políticos e a concepção inicial de educação 

popular no Brasil desde o período colonial até a atualidade, buscando 

apresentar de forma cronológica o desenvolvimento dessa modalidade de 

ensino, como também programas e projetos implantados. Neste mesmo 

capítulo, apresentamos com maior destaque a percepção educativa da EJA 

sobre o olhar de três autores emblemáticos, Álvaro Vieira Pinto, Paulo Freire e 

Moacyr Gadotti, cada um com características e abordagens próprias, porém 



                                                                                                                                

 

7 

com a mesma preocupação em relação à educação do jovem e do adulto.  

Com os autores estudados, com a legislação pertinente e com os dados 

apresentados nas pesquisas, discutimos a EJA como uma modalidade de 

ensino que precisa de atenção e de respostas para as indagações dos 

docentes, dos alunos e dos agentes que lidam com ela, como também precisa 

ser compreendida no que se refere ao motivo da sua existência.   
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CAPÍTULO 1 

 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL E EM SÃO PAULO 

 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar um breve histórico da 

Educação de Jovens e Adultos a partir de uma análise cronológica, priorizando 

a segunda década do século XX e a atualidade. Apresentamos, ainda, o ensino 

supletivo, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e os movimentos populares 

no Brasil, em São Paulo e na Cidade de São Bernardo do Campo. 

 

1.1 Breve retrospectiva 

 

A Educação de Jovens e Adultos sofreu diversas reformas, sobretudo a 

partir do choque que educadores e autoridades do nosso país tiveram com o 

resultado do Recenseamento Geral de 1920, que gerou nessa década e na 

seguinte, muitos discursos e publicações sobre o tema. Comparações entre o 

número de analfabetos no Brasil e em outros países do mundo mostravam que, 

enquanto nações como a Argentina com 37,9% de analfabetos e o Uruguai 

com 39,8%, o Brasil possuía 70,6% de analfabetos, somente ficando a frente 

da China, da Índia e do Egito. 

Com a finalidade de diminuir esse índice, em 1933 o Estado de São 

Paulo criou os Cursos Populares Noturnos, que tinham como finalidade 

ministrar educação primária elementar a adultos, com duração de dois anos e 

matrículas abertas para ambos os sexos. Esses cursos eram ministrados nos 

Grupos escolares dos bairros de densa concentração de operários. 

Até 1945, os “Cursos Populares Noturnos” eram ministrados em dois 

anos, sendo o primeiro ano destinado à alfabetização e às técnicas 

rudimentares de cálculos e o segundo ao ensino da linguagem, geografia e 

história do Brasil e cultura geral. 

O MEC instituiu o Serviço de Educação de Adultos em 1947 e organizou, 

nesse mesmo ano, a primeira Campanha de Educação de Adultos e 

Adolescentes (CEAA), com o professor Lourenço Filho em sua direção. Nela, 

foram destinados recursos para a abertura de mil classes dessa modalidade de 
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ensino só para o estado de São Paulo, onde se concentrava a maior classe 

operária do país. Em 1950, eram 2.100 classes de alfabetização de adultos 

paulistanas na Campanha do MEC. 

A matrícula geral no país do ensino de adultos que era, antes da 

Campanha do Ministério de Educação e Saúde, de 164.487 alunos (1946) 

aumentou para 609.996 no primeiro ano da campanha e atingindo mais de 800 

mil alunos em 1950. 

A CEAA inaugurou no país a discussão e o engajamento voluntário da 

sociedade civil no movimento de alfabetização de adultos. Envolveram-se 

nesse movimento a Ação Católica, a Federação das Igrejas Evangélicas, várias 

associações, empresas e o Exército. Tornou-se um movimento de massa; 

mobilizou a sociedade civil e alcançou números extraordinários. Foram 

utilizados recursos das redes locais do ensino primário, os prédios e os 

professores que já estavam em serviço, assim com os demais serviços 

regionais do ensino, técnicos e administrativos em funcionamento. 

As vésperas da Campanha do MEC havia no Estado de São Paulo, um 

total de 334 cursos de educação de adultos, sendo 130 deles mantidos por 

particulares, 138 pelas prefeituras e apenas 66 pelo Estado. 

O Estado de São Paulo, diferente dos outros Estados da Federação, 

criou em 1948, o Serviço de Educação de Adultos, havendo nessa época 

grande expansão deste tipo de ensino na cidade de São Paulo. Esse serviço foi 

extinto em 1969, quando o Estado de São Paulo criou o Serviço de Educação 

Supletiva, essencialmente técnico, associado ao Mobral. 

 Nos anos finais da década de 1950, a Campanha de Alfabetização de 

Adultos do MEC entrava em declínio, em 1961, o governo federal passou a 

patrocinar o Movimento de Educação de Base (MEB), articulado pela 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

Segundo Marcílio (2005), até o censo de 1960, mais da metade da 

população brasileira com mais de 15 anos era analfabeta. Nesta mesma 

década, no ano de 1962, era colocado em prática o método Paulo Freire de 

alfabetização, introduzido por grupos estudantis da esquerda cristã fenômeno 

que durou até 1964, quando foi banido pelos militares que tomaram o poder. 

Esses movimentos que surgiram na primeira metade da década de 

1960, nos quais participavam os liberais, as esquerdas marxistas e os 
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católicos, estavam voltados para a promoção social e para a valorização da 

cultura nacional, pretendendo transformar as estruturas sociais, econômicas e 

políticas do país em prol de uma sociedade mais justa e humana. Foram 

criados Centros Populares de Cultura pelas UNE (União Nacional dos 

Estudantes), entre os anos de 1961 a 1964, com a parceria de artistas do 

Teatro de Arena de São Paulo. O período imediatamente posterior a abril de 

1964 observou o desaparecimento progressivo das atividades de grande 

número de movimentos destinados à educação de adultos. 

O Decreto 5.379, de 15 de dezembro de 1967, criou o Mobral pelo 

governo militar, em 1969, o economista Mario Henrique Simonsen assumiu a 

direção desse programa. Os recursos desse movimento eram poderosos: 24% 

da renda líquida da Loteria Esportiva mais 1% do Imposto de Renda das 

empresas.  

No início, o Mobral esteve dividido em dois programas: o Programa de 

Alfabetização Funcional (PAF), completado em cinco meses, e o Programa de 

Educação Integrada (PEI), este uma versão compacta do antigo curso primário 

e feito após o curso de alfabetização. Os cursos eram noturnos, em espaços 

ociosos da comunidade, como salas de associações, escolas, igrejas ou 

galpões. O material pedagógico e a concepção pedagógica eram produzidos 

pelos órgãos centrais e tinham caráter nacional. 

Para ser professor do Mobral não havia exigência específica. 

Contratavam-se monitores, de preferência com formação de 2º grau, mas na 

realidade o que mais havia eram muitos monitores leigos, mal preparados e 

com baixa escolarização, pois sempre se considerou que a complexa tarefa da 

alfabetização poderia ser realizada por qualquer um. Daí o fracasso da maioria 

desses movimentos. 

Em 1970, com o Mobral, a taxa de analfabetismo caiu de 33,6% para 

20%, porém comparados esses dados com a grande explosão populacional, 

pouco se alterou em termos quantitativos. Continuou-se com uma imensa 

massa de analfabetos, pois o programa preocupava-se mais com a 

propaganda política do que com a fundamentação pedagógica. 

Na cidade de São Paulo, no fim da década de 1980, Paulo Freire, 

secretário de Educação municipal, implantou na capital paulista o projeto Mova 

(Movimento de Alfabetização e Pós-Alfabetização de Jovens e Adultos), 
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estabelecendo um convênio entre a Secretaria Municipal de Educação e 

Movimentos Populares, objetivando possibilitar ao Educando Jovem e Adulto o 

processo construtivo de ampliação do próprio conhecimento. O Mova serviu de 

modelo para muitos municípios brasileiros e adquiriu dimensão nacional. 

Contrapôs-se ao Mobral e à Fundação Educar. Todos eles se extinguiram na 

início dos anos 90 e todos tiveram resultados muito limitados. 

Com o fim do Mobral em 1986, encerrou-se a fase das Campanhas 

Nacionais de Alfabetização de Adultos, com poucos resultados apresentados. 

Criou-se, então, a Fundação Educar, que durou de 1986 a 1990, sendo 

substituída com a introdução da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, 

regulamentando o Ensino Supletivo de 1º e 2º grau (Suplência I e II). 

A partir de então, os projetos de alfabetização de adultos ficaram 

dispersos em iniciativas locais de Estados e municípios, ou de entidades não-

governamentais vinculadas à Igreja Católica. Até 1994, a ação federal resumiu-

se ao apoio financeiro a iniciativas, mediante convênios com o FNDE (Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação). 

A alfabetização de adultos, na segunda metade da década de 1990, nos 

municípios mais pobres do país e com altas taxas de analfabetismo, esteve a 

cargo do Programa Alfabetização Solidária, desde 1997, quando foi criado pelo 

Conselho da Comunidade Solidária, contava com a parceria do MEC, de 

empresas e universidades. Embora tenha atingido 2.101 municípios e atendido 

3,6 milhões de jovens e adultos em todo o Brasil, o programa não conseguiu 

ensinar a maioria deles a ler e escrever textos básicos. 

 

1.2 O ensino supletivo: finalidades e leis que o regem 

 

Essa modalidade de ensino tem como finalidade fornecer à população 

de mais de 14 anos e que não tenha recebido educação primária uma 

formação básica que lhe propiciasse melhores oportunidades para a integração 

na vida econômica e social da comunidade. No Brasil, o supletivo restringiu-se 

à alfabetização de adultos e ao fornecimento de uma escolarização bastante 

precária. Essa modalidade de ensino teve como característica não apenas 

atender os jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudar na idade 

certa, mas principalmente atender os que se viam excluídos da escola, 
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normalmente motivados pela evasão e repetência. 

A tradição pedagógica brasileira sempre trabalhou com os cursos 

supletivos, porém não com essa nomenclatura. Desde a época colonial, 

meados do século XVIII, o país possuía a cultura das aulas avulsas e dos 

exames isolados (fora do processo da escola) para a obtenção de certificados, 

em oposição aos cursos seriados e presenciais. Esses cursos chamados de 

preparatórios eram destinados à implantação de estudos anteriores aos 

exames de admissão aos cursos superiores, o aluno podia fazer o curso 

livremente (ou nem sequer fazê-los) e prestar exames fora do processo regular 

de aprendizagem, por um exame de Estado. No início do regime Imperial, 

esses exames eram realizados no Colégio Pedro II, sendo o único local que 

tinha direito a conceder o grau de bacharel, posteriormente passaram a ser 

realizados nos liceus provinciais ou em cursos particulares. 

 Com as críticas generalizadas que se multiplicavam às aulas avulsas e 

aos preparatórios, propôs-se o exame de madureza global dos conhecimentos 

dos alunos, que seria realizado ao término dos estudos secundários, e o aluno 

obteria o certificado do secundário, servindo de pré-requisito à entrada no 

ensino superior. Era um exame único, com todas as disciplinas, o que trouxe 

dificuldades aos alunos mal preparados em cursos avulsos. Esse processo 

manteve-se até 1911, quando uma nova reforma introduziu o exame vestibular 

e praticamente extinguiu o de madureza. Com essas mudanças as palavras 

“preparatórios” e “madureza” acabaram por ter o mesmo significado. 

Segundo Marcílio (2005), a partir da Reforma Campos (1932), começou-

se a exigir no ensino secundário o regime seriado obrigatório com o controle da 

aprendizagem sendo feito de forma descentralizado e durante o processo 

escolar, podendo ocorrer em escolas pública ou privada. Mas com a 

insuficiência de recursos para oferecer escolas secundárias a todos que a 

procuravam, ressurgiram os exames de madureza. Assim, a procura por esses 

exames cresceu enormemente sendo uma prática comum no Brasil até a Lei 

de Diretrizes e Bases de 1961.  

Na década de 1940, outras modificações ocorreram com relação aos 

exames e cursos supletivos. A Reforma Capanema (1942) manteve a 

possibilidade de realização do exame de madureza como meio de obtenção do 

certificado de ensino secundário, facilitando o acesso ao ensino superior. Em 
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1945, a idade mínima para os cursos de adultos caiu para 17 anos. Em 1946, 

foi introduzido o exame de 2ª época para os candidatos reprovados nos 

primeiros exames. Outras medidas foram flexibilizando ainda mais e ampliando 

o acesso de contingentes cada vez maiores aos exames de madureza. 

A Lei de Diretrizes e Bases de 1961 manteve, por sua vez, o controle 

fora do processo de aprendizagem, no “madureza”, e foi omissa quanto à 

origem, oficial ou particular, da instituição que faria o exame. Resultando novas 

facilidades e abusos. O caráter comercial acabou por preponderar sobre o 

educativo. 

Em 1969, novas modificações permitiram aos candidatos prestarem 

seus exames sem limites de mínimo e máximo de tempo, de maneira global ou 

de forma parcelada. Assim, os abusos se multiplicaram. 

Com a LDB (1971), os exames de madureza foram substituídos pelos 

exames de educação geral. Em 1976 estendeu-se a oferta de Exames de 

Suplência Profissionalizantes, sendo que a preparação dos alunos para esses 

exames se fazia por meio de cursinhos especiais ou pela TV, com as pessoas 

se preparando sozinhas.  

Nas décadas de 1970 e 1980, os exames supletivos multiplicaram-se. 

Havia empresas especializadas no atendimento dos candidatos aos exames 

avulsos de disciplinas: desde o transporte até os “macetes” para aprovação nas 

provas eram providenciados pelos “donos” dos cursos, sendo que os 

candidatos viajavam de uma cidade a outra tentando eliminar algumas 

matérias. Com tantas facilidades, houve o êxodo inevitável da escola regular e 

novamente um desfavor ao ensino da população. 

Devido a essa demanda, a LDB (1971) criou quatro novas modalidades 

de ensino supletivo: a Suplência (curso intensivo de disciplinas do curso regular 

e a atualização de conhecimentos), o Suprimento (atendia as necessidades 

escolares dos candidatos – usados para eliminar matérias), a Aprendizagem 

(iniciação no ensino de ler, escrever e contar) e a Qualificação (buscava a 

formação profissional). Os baixos índices de aprovação nos exames de 

suplência mostravam que esses cursos eram de má qualidade, muitos não 

passando de fábricas de diplomas, onde os educadores eram leigos e exerciam 

o magistério em regime de voluntariado ou como bolsistas, sem vínculo 

empregatício (a Fundação Educar usava esse tipo de contrato). Além disso, 
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eram raros os cursos superiores de Pedagogia ou de magistério que ofereciam 

ao menos uma disciplina nesse campo de conhecimento. 

Em 1973, surgiram em Brasília os CES – Centros de Estudos Supletivos, 

como saída para atender aos 14 milhões de jovens e adultos, entre 15 e 24 

anos, a maioria já inserida no mercado de trabalho, sem tempo de freqüentar 

cursos supletivos nos moldes do ensino regular e que necessitavam de uma 

educação mais avançada do que apenas o ler e o escrever, buscando suprir a 

escolarização de 5ª a 8ª série e depois o 2º grau. O modelo de ensino adotado 

era o de não exigir a presença do aluno na escola. Esses seriam autodidatas e 

utilizariam como instrumento de aprendizagem as tecnologias educacionais 

disponíveis (rádio, TV e correspondência). Os CES eram uma forma de 

racionalizar os limitados recursos financeiros e humanos e em 1983, o país 

possuía 77 centros em funcionamento.  

Em alguns Estados da federação, a LDB (1971), proporcionou a 

ampliação do curso regular para oito anos (fusão do primário com o ginásio), 

inibindo os antigos cursos de adultos que funcionavam nas escolas públicas e 

reduzindo o número de salas destinadas a essa modalidade de ensino, pois em 

seus prédios a prioridade era o funcionamento  da escola de 1º grau. Com essa 

ação, os cursos privados não tiveram condições de concorrer com o ensino 

regular público e gratuito e a iniciativa privada acabou por atender novas 

clientelas lucrativas: a pré-escola, os cursos supletivos e os cursinhos pré-

vestibulares. Dessa forma, havia em média, nas grandes cidades do país, uma 

escola pública estadual que oferecia a suplência contra cem escolas 

particulares que ofereciam a mesma modalidade de ensino. 

Os cursos eram mantidos por grandes grupos empresariais que 

possuíam não apenas o prédio escolar, como também editoras responsáveis 

por produzir todo o material didático. A capital paulista foi o local onde havia o 

maior número de cursos e de realização de provas. No ano de 1974 havia, na 

cidade, 89 cursos supletivos em 46 bairros, todos particulares.  

Segundo o Censo 1973, os alunos do supletivo da cidade de São Paulo, 

situavam-se na faixa de 15 a 57 anos, sendo 62% na média de 24 anos. Havia 

equilíbrio na distribuição dos sexos e os solteiros predominavam (eram três 

quartos do total). Quanto à formação, 52% haviam concluído o antigo grupo 

escolar (ensino primário), 91% haviam concluído a 4ª série do 1º grau e 3% 
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deles obtiveram seu certificado através do Mobral. A maioria havia abandonado 

os estudos por falta de recursos financeiros e na mesma quantidade 

retornavam, pois aspiravam prosseguir até o ensino superior.  

Para Marcílio (2005), com a crescente pressão da população e de 

educadores para que o Estado de São Paulo ampliasse sua ação no supletivo, 

a Secretaria de Educação, cria em 1982 classes de Suplência II (5ª a 8ª série), 

porém iniciando-as efetivamente apenas em agosto de 1984. Os cursos oficiais 

de Suplência II foram ampliados após a Secretaria Estadual de Educação 

firmar convênio com algumas prefeituras, permitindo que abrissem os seus 

próprios cursos. 

Com relação à Educação à Distância, na década de 70, havia vários 

cursos televisivos de educação de adultos, sendo mais conhecido o Projeto 

Minerva que durou de 1970 até 1983. Em 1978 a Fundação Roberto Marinho, 

em parceria com a Fundação Padre Anchieta, elabora o Telecurso 2º grau para 

maiores de 21 anos que pretendiam prestar Exames Supletivos correspondente 

a esse nível de ensino. Esse programa foi ao ar entre 1978 e 1985 e, em 1981, 

foi criado o Telecurso 1º grau pelas mesmas instituições. 

Com o fim do Mobral em 1986, o Brasil encontrava-se na penúltima 

posição no que se refere às taxas de analfabetismo dos países da América do 

Sul, melhor apenas que a Bolívia, enquanto na América Latina encontrava-se 

em 16º lugar em número de analfabetos dentre as 23 nações que a compõe a 

região. 

 

1.3 A Educação de Jovens e Adultos: nova nomenclatura 

 

A Educação de Jovens e Adultos inclui, como integrante da 

educação básica, além dos programas especialmente 

destinados à erradicação do analfabetismo, o oferecimento do 

ensino fundamental, do ensino médio, do ensino supletivo, de 

cursos profissionalizantes, valendo-se de metodologias 

adequadas aos trabalhadores e outros cidadãos que tiveram 

sua escolaridade interrompida. Esses cursos deverão ampliar 

os conhecimentos das pessoas, para que possam defender 

uma melhor qualidade de vida, de saúde, de trabalho, de 

acesso à educação superior e participar social e politicamente 
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da sociedade para a qual produzem. (Plano Nacional de 

Educação, 1997, p 50, 51) 

 

Nos últimos anos, o número de alunos em atraso escolar, com idade 

acima de 17 anos, aumentou com intensidade. Este público passou a procurar 

muito a Educação de Jovens e Adultos e as matrículas triplicaram entre os 

anos de 1995 a 2005, como mostra o resultado do censo de 2000, em que a 

taxa de escolarização subiu de 55% para 80%. No entanto, de cada dez 

jovens, cinco encontravam-se no ensino fundamental, enquanto apenas quatro, 

de fato, estudavam no ensino médio. 

Baseado nesses dados empíricos e analisando qual lugar a Educação 

de Jovens e Adultos ocupa na educação pública, destaca-se a ausência de 

políticas públicas por sucessivos governos para esses usuários, com isso 

permaneceu ao longo de muitas décadas, distante dos focos dos debates 

acadêmicos e, portanto, considerada como um segmento não integrante do e 

no contexto escolar. Segundo Soares (2002, p 9), a Educação de Jovens e 

Adultos tem sido particularmente debatida, no cenário nacional e internacional, 

a partir dos tratados e acordos estabelecidos na V Conferencia Internacional 

sobre a Educação de Adultos, a CONFINTEA, realizada em Hamburgo 

(Alemanha) em 1977, estabelecendo, no plano de ação para a EJA, o direito à 

alfabetização e à educação básica. 

A Educação de Jovens e Adultos, na forma como ocorre no país, 

significa a reposição da escolaridade para os que não estudaram em idade 

regular ou que não concluíram a educação básica. Segundo o Art. 1º da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394/96, “... abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.” 

Embora o termo educação seja abrangente, o que se vê é uma escassa 

preocupação das políticas públicas destinadas a esta modalidade de ensino. 

Isto aparece fundamentado desde a criação do ensino supletivo através da Lei 

5.692/71, que permitia ao adulto que desejasse concluir seus estudos a 

liberdade de fazê-lo por meio de exames ou cursos com duração menor, 

aproveitando os conhecimentos adquiridos ao longo da vida.  
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Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (artigos 

37 e 38) ocorre a alteração conceitual do termo “ensino supletivo” para 

“Educação de Jovens e Adultos”, sendo que essa não corresponde a apenas 

uma mera alteração vocabular, mas produz um alargamento do conceito ao 

mudar a expressão de ensino para educação. Enquanto o termo “ensino” se 

restringe à mera instrução, o termo “educação” é mais amplo, compreendendo 

os diversos processos de formação. 

Desta forma, a terminologia legal da modalidade de ensino que antes 

era destina aos adultos se abre e passa a atender ao jovem. Não se vale, 

portanto, da diferença entre o jovem e o adulto em relação à aprendizagem e 

ao amadurecimento dessa aprendizagem, quando seria necessário considerar 

que as características etárias específicas necessitam de tratamentos 

diferenciados conforme suas especificidades. Outra característica que merece 

atenção é que essa modalidade de ensino tem como marca o resgate da dívida 

histórica com sujeitos que não puderam usufruir de seus direitos à educação na 

idade certa ou regular. Porém nos termos da LDB (1996) esse direito é 

negativo. Em lugar de se tratar das causas que levam ao fracasso escolar, 

criam-se formas preventivas para combater o erro já cometido. Assim, o 

adolescente ou jovem passam a ter “direito”, a um direito já existente, dentro de 

uma modalidade educacional previamente destinada ao adulto. 

Considerando que a EJA possui especificidades próprias e 

características históricas, sociais, biológicas e psicológicas que distinguem os 

sujeitos desta modalidade de ensino das outras do modo regular de educação, 

mostrando uma marca ou um rótulo que os diferencia, mas que não condiz com 

a real pedagogia apresentada a eles dentro das escolas, pois as escolas não 

foram preparadas para trabalhar com a diversidade os índices da escolarização 

da população brasileira reforçam essa tese. Observa-se que, no percurso 

educacional desses alunos, os aspectos biológicos e sociais criam 

necessidades especiais em relação às práticas educativas, que devem ser 

conhecidas e respeitadas. 

A LDB 9.397/96 propõe a adequação da EJA, considerando as 

condições de vida e de trabalho dos educando e criando oportunidades 

educacionais específicas para esta modalidade de ensino. Entretanto, muitas 

vezes as ações não se concretizam tal qual propostas nos preceitos legais e 
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são materializadas por meio de políticas públicas inadequadas. A afirmação de 

que a EJA possui especificidade própria implica na troca de alternativas 

pedagógicas diferenciadas, assim como as políticas que tangem essa 

modalidade de ensino e seu público. Os jovens e adultos que procuram a EJA 

lutam para superar condições precárias de vida (moradia, saúde, alimentação, 

transporte, emprego, etc.) que estão na raiz do problema do analfabetismo. O 

desemprego, os baixos salários e as péssimas condições de vida 

comprometem o processo de alfabetização dos jovens e dos adultos. 

 Portanto, para que um programa de alfabetização de jovens e adultos 

dê resultados, deve gerar mudanças e transformações na condição humana de 

seus alunos, respeitando sua condição cultural, mantendo um canal de 

comunicação entre o saber formal (erudito) e o saber popular.  Cabe à escola e 

a seus educadores analisar concepções pedagógicas e criar métodos ou 

metodologias próprias que absorvam essa “bagagem” que o aluno adulto traz, 

respeitando não apenas as condições culturais, mas também as estruturas de 

pensamento na qual a alfabetização ou a aquisição de novos conhecimentos 

adquirem sentido. Sem esse respeito, a educação não ocorre, não se 

esquecendo que o adulto não pode ser tratado como uma criança cuja história 

de vida apenas começa. Ele necessita ver a aplicabilidade do que lhe ensinam 

e do que aprende, pois a educação só tem sentido quando, ao ser adquirida, 

modifica a ele e ao meio em que está inserido. 

O analfabetismo não é apenas uma questão pedagógica, mas uma 

questão política. Eliminar o analfabetismo em sua origem exige que o sistema 

público de ensino seja capaz de reter o contingente de alunos matriculados no 

ensino fundamental, oferecendo uma escola pública para todos, adequada à 

realidade em que está inserida, para que seja de qualidade. Deve-se nortear 

por um projeto político-econômico que supere as causas sociais que 

reproduzem o analfabetismo, garantindo investimentos no ensino público, 

valorizando os profissionais do magistério, criando ações de cooperação entre 

as esferas de governo e os segmentos organizados da sociedade civil. 

Para enfrentarmos o analfabetismo no Brasil, precisamos de uma 

política global que conduza o país ao desenvolvimento econômico, com justiça 

social, com igualdade de distribuição de renda, de bens e serviços, com uma 

política educacional e de ação que priorize a universalização do ensino básico 
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e respeite as especificidades regionais. 

Precisamos também, combater o estigma em relação ao analfabeto e 

aquele que possui pouca escolarização. Pois socialmente esse grupo é visto 

como desqualificado para o exercício da cidadania, sem ser reconhecido como 

pessoa constitutiva, construtora da nossa sociedade e produtora de 

conhecimento e cultura que, por sua condição de classe, sexo ou raça, tem 

sido privada do direito à aquisição dos códigos da leitura e da escrita e de 

conhecimentos que ampliam suas possibilidades de participação e de 

transformação social. 

É necessário destacar a necessidade de democratizar o acesso à 

educação básica no Brasil, com investimentos substanciais na ampliação, 

manutenção e recuperação da rede física das escolas, como a melhor 

formação dos docentes que trabalham com a  EJA, assim como a confecção 

adequada do material didático destinado a essa modalidade de ensino. 

A Constituição Federal de 1988 determina a vinculação orçamentária 

para o sistema educacional da receita vinda de impostos e transferências, 

estabelecendo um mínimo de 15% para a União e 25% para os Estados e 

Municípios, desses recursos 50% devem ser obrigatoriamente destinados à 

universalização do ensino fundamental e à eliminação do analfabetismo, porém 

a aplicação desses valores não vem sendo respeitada e, conseqüentemente, 

os recursos são insuficientes mediante as necessidades acumuladas.  

Na mesma lei, apresenta-se a obrigatoriedade de se assegurar a todos 

os cidadãos o direito ao ensino fundamental público e gratuito, independente 

da idade. Para tanto é necessário, além da oferta de ensino básico para todas 

as crianças, ampliar os serviços educacionais de pré-escola e educação 

especial, como também a Educação de Jovens e Adultos e dos trabalhadores. 

Deve haver uma política de atendimento para todos, requerendo a ampliação 

de vagas e distribuição de recursos para todas as faixas etárias, sem 

discriminação, complementada por políticas de formação, pesquisa, produção 

de materiais didáticos e de leitura que atendam a esta diversidade de ensino 

básico.  
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1.4 A nova identidade da Educação de Jovens e Adultos: As mudanças do 

público atendido.  

 

A Educação de Jovens e Adultos passa por mudanças, representadas 

pelo crescimento do perfil juvenil dos alunos em seus programas, sendo grande 

parte deles adolescentes excluídos da escola regular. Há uma ou duas 

décadas, a maioria dos educandos de programas de alfabetização e de 

escolarização de jovens e adultos eram pessoas maduras ou idosas, de origem 

rural, que nunca tiveram oportunidades escolares. A partir dos anos 80, os 

programas de escolarização de adultos acolheram um novo grupo social 

constituído por jovens de origem urbana, cuja trajetória escolar anterior foi 

malsucedida.            

De acordo com essa análise, podemos dividir esse público em dois 

grupos, o primeiro constituído por alunos mais velhos que buscam na 

escolarização uma perspectiva de integração sociocultural e o segundo 

constituído pelos mais jovem, mantendo com a escola e com a escolarização 

uma relação de tensão e conflito adquirida com a trágica experiência anterior e 

carregando o estigma de serem reconhecidos como “alunos-problema”, que 

não tiveram êxito no ensino regular e que buscam agora, a superação das 

dificuldades em cursos aos quais atribuem o caráter de aceleração e 

recuperação. 

Encontram-se hoje nas classes dos programas de escolarização de 

jovens e adultos dois grupos distintos, ambos formados por trabalhadores de 

baixa renda, porém com faixas etárias, planos culturais e expectativas em 

relação à escola e a escolarização totalmente diferentes. Devido a isso, surgem 

novos desafios para os educadores e para a escola, que precisam aprender e 

entender esses dois universos.  

Dessa forma, os programas de educação escolar de jovens e adultos, 

que originalmente se estruturaram para democratizar oportunidades formativas 

a adultos trabalhadores, vêm perdendo sua identidade e cumprem funções de 

aceleração de estudos de jovens com defasagem série-idade e regularização 

do fluxo escolar.  

Ademais observa-se que essa modalidade de ensino perde terreno 

como atendimento educacional público de caráter universal e passa a ser 
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compreendida como política compensatória coadjuvante no combate às 

situações de extrema pobreza, cuja amplitude pode estar condicionada às 

oscilações dos recursos doados pela sociedade civil, sem que uma política 

sistemática e articulada atenda de modo planejado ao grande desafio de 

superar o analfabetismo e elevar a escolaridade da maioria da população. 

 

1. 4.1 Como educar os adultos: a formação dos educadores 

 

É penosa a tarefa de um professor que não recebeu, em seu curso de 

formação, o preparo pedagógico para compreender que o adulto é um aluno 

diferenciado da criança e adolescente.  

Entretanto, formar professores especialistas em atender a EJA ainda 

não é a preocupação de grande parte desses cursos. Não há outro caminho a 

não ser o aperfeiçoamento na prática, na ação, no cotidiano da sala de aula, 

que ofereça a fundamentação teórica necessária para que não se infantilize o 

adulto, tratando-o como se tivesse sete ou catorze anos. Desconhecer a forma 

adequada para trabalhar com um educando com limitações físicas e 

psicológicas (percepção do eu e do outro) pode fazer com que esse educando 

adulto deixe os bancos escolares e continue fazendo parte das estatísticas 

educacionais dos deserdados da escolarização do país. 

Através dessa análise é necessário saber quem é o adulto, percebendo-

o como uma pessoa que está entre a adolescência e a velhice, que possui 

prerrogativas e liberdades que não fazem parte do universo da criança, porém 

que não está terminado ou completo, que conforme Paulo Freire é proibido de 

ser e, por isso, não pode ser um autêntico sujeito, embora tendo a maior idade. 

O adulto possui direitos não cabíveis a criança, como o direito ao voto, a 

independência da autoridade dos pais, o direito a dirigir, sendo responsável por 

seus atos, sem que se destine ao outro os encargos que são seus. 

Dessa forma, o adulto possui autonomia ao buscar uma escola que lhe 

propicie os conhecimentos desejados. Se o que lhe ensina parece não ter 

nenhuma ligação com sua experiência pessoal ou nenhuma correlação com 

seu futuro imediato, de algum modo reagirá em face de ensinamentos que 

estiverem distantes de suas convicções ou certamente recusará idéias ou 

informações que estiverem em descompasso com as suas idéias.  
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Assim, é essencial percebermos a importância dos profissionais da 

educação que lidam com os alunos da EJA, sendo necessário entender o 

adulto inserido em um mundo das relações interpessoais distintas daquela da 

criança, notando suas experiências e conhecimento acumulados. 

 

 

1.5 As leis atuais que regem a EJA 

 

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece o direito à Educação de 

Jovens e Adultos quando expressa no Art. 208 que o dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante garantia de: I. Ensino fundamental, 

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

própria. 

Ainda que a LDB 9.364/96 tenha sido uma “colcha de retalhos” ao tentar 

conciliar interesses governamentalistas, privatistas e publicistas, nos Art. 37 e 

38, que dizem respeito diretamente à Educação de Jovens e Adultos, a lei 

incorporou a mudança conceitual de EJA que se dava desde o final de 1980. 

O Parecer CEB 11/2000 regulamenta as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a EJA. Aprovado na Câmara de Educação Básica em maio de 

2000, o Parecer é um documento importante para se entenderem os aspectos 

da escolarização dos jovens e adultos no interior de um campo mais 

abrangente que é o da Educação de Jovens e Adultos. É constituído por 

Introdução, Fundamentos e Funções da EJA, Bases Legais, A EJA hoje, Bases 

históricas, Iniciativas Públicas e Privadas, Alguns Indicadores estatísticos, 

Formação Docente, As Diretrizes Curriculares de EJA e o Direito à Educação. 

Relacionando alguns itens que constitui o Parecer, sua introdução 

explicita o contexto do momento em que se faz necessária à regulamentação 

dos itens da LDB referentes à EJA. Em seguida, o texto passa a ter um caráter 

mais teórico para elaborar os Fundamentos e as Funções da EJA, conceitos de 

analfabetismo/letramento, incorporando a contribuição dos estudos e pesquisas 

de campo temático. A EJA já não tem mais a função de suprir, de compensar a 

escolaridade perdida como está mencionado na legislação anterior. São três as 

funções estabelecidas pela EJA:  

Função reparadora: que se refere ao ingresso no circuito dos direitos 
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civis, pela restauração de um direito negado; 

Função equalizadora: que propõe garantir uma redistribuição e alocação 

em vista de mais igualdade de modo a proporcionar maiores oportunidades, de 

acesso e permanência na escola aos que até então foram mais desfavorecidos; 

Função qualificadora: corresponde às necessidades de atualização e de 

aprendizagem contínuas, próprias da era em que nos encontramos. 

Sobre as bases legais das Diretrizes para EJA, o documento sistematiza 

como a Educação de Jovens e Adultos se constituiu ao longo da história, 

fixando a idade de 14 anos para o ingresso em cursos de EJA do ensino 

fundamental e de 17 anos para o ingresso em cursos de EJA do ensino médio. 

Isso leva a um problema que se iniciou com um aumento das matriculas nos 

cursos públicos oferecidos por adolescentes que freqüentam o curso do EJA, 

devido à redução de tempo do curso. Houve assim, uma transferência de 

responsabilidade que altera o perfil das classes contribuindo para a desistência 

dos jovens e, principalmente, dos adultos. O avanço conceitual de ensino 

supletivo para Educação de Jovens e Adultos não correspondeu ao ingresso 

nos cursos de EJA. 

O Parecer CEB 11/2000 atribui aos sistemas a autonomia que lhes 

permite definir a organização, a estrutura e o funcionamento dos cursos de EJA 

e faz um alerta ao afirmar que a responsabilidade escassa aligeira, e que, ao 

contrário, a responsabilidade imposta padroniza e engessa. 

No ano seguinte ao Parecer 11/2000, o Ministério da Educação 

estabeleceu a Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprovou o Plano 

Nacional de Educação (PNE), com duração de dez anos, trazendo no capítulo 

II – Modalidades de Ensino - item 5, a Educação de Jovens e Adultos, parte 

dividida em 3 tópicos: o diagnóstico, as diretrizes e os objetivos e metas para 

essa modalidade de ensino. 

No diagnóstico destacam-se os dizeres da Constituição Federal sobre a 

integração de ações do poder público dirigidas à erradicação do analfabetismo, 

exigindo ampla mobilização de recursos humanos e financeiros por parte dos 

governos e da sociedade. Enfatiza os déficits de atendimento no ensino 

fundamental e o grande número de pessoas que não tiveram acesso ou não 

conseguiram terminar o ensino fundamental obrigatório. 

Sobre as diretrizes, apresenta as profundas transformações que vêm 
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ocorrendo em escala mundial, em virtude do acelerado avanço científico e 

tecnológico e do fenômeno da globalização, e as implicações diretas nos 

valores culturais, na organização das rotinas individuais, nas relações sociais, 

na participação política, assim como na reorganização do mundo do trabalho. 

Devido a essas mudanças, deve-se buscar o contínuo desenvolvimento de 

capacidades e competências para enfrentar essas transformações, alterando a 

concepção tradicional de Educação de Jovens e Adultos de modo a que não 

mais se restrinja a um período particular da vida ou a uma finalidade 

circunscrita. Desenvolve-se o conceito de educação ao longo da vida, que há 

de se iniciar com a alfabetização. 

Os objetivos e metas, num total de 26 itens, devem ser destacados pela 

sua importância, porém, mediante as políticas públicas existentes para essa 

modalidade de ensino, necessitam de amparo real para sua ocorrência, tanto 

pelas autoridades políticas como por toda a sociedade civil, como vem sido 

destacado no plano. Cito-os na íntegra para melhor entendimento: 

1. Estabelecer, a partir da aprovação do PNE, programas 

visando a alfabetizar 10 milhões de jovens e adultos, em 

cinco anos e, até o final da década, erradicar o 

analfabetismo.  

 2. Assegurar, em cinco anos, a oferta de Educação de 

Jovens e Adultos equivalente às quatro séries iniciais do 

ensino fundamental para 50% da população de 15 anos e 

mais que não tenha atingido este nível de escolaridade. 

3. Assegurar, até o final da década, a oferta de cursos 

equivalentes às quatro séries finais do ensino fundamental 

para toda a população de 15 anos e mais que concluiu as 

quatro séries iniciais. 

4. Estabelecer programa nacional, para assegurar que as 

escolas públicas de ensino fundamental e médio localizadas 

em áreas caracterizadas por analfabetismo e baixa 

escolaridade ofereçam programas de alfabetização e de 

ensino e exames para jovens e adultos, de acordo com as 

diretrizes curriculares nacionais. 

5. Estabelecer programa nacional de fornecimento, pelo 

Ministério da Educação, de material didático-pedagógico, 

adequado à clientela, para os cursos em nível de ensino 
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fundamental para jovens e adultos, de forma a incentivar a 

generalização das iniciativas mencionadas na meta anterior. 

6. Realizar, anualmente, levantamento e avaliação de 

experiências em alfabetização de jovens e adultos, que 

constituam referência para os agentes integrados ao esforço 

nacional de erradicação do analfabetismo.  

7. Assegurar que os sistemas estaduais de ensino, em 

regime de colaboração com os demais entes federativos, 

mantenham programas de formação de educadores de 

jovens e adultos, capacitados para atuar de acordo com o 

perfil da clientela, e habilitados para no mínimo, o exercício 

do magistério nas séries iniciais do ensino fundamental, de 

forma a atender a demanda de órgãos públicos e privados 

envolvidos no esforço de erradicação do analfabetismo.  

 8. Estabelecer políticas que facilitem parcerias para o 

aproveitamento dos espaços ociosos existentes na 

comunidade, bem como o efetivo aproveitamento do 

potencial de trabalho comunitário das entidades da 

sociedade civil, para a Educação de Jovens e Adultos. 

 9. Instar Estados e Municípios a procederem a um 

mapeamento, por meio de censo educacional, nos termos 

do Art.5º, §1º da LDB, da população analfabeta, por bairro 

ou distrito das residências e/ou locais de trabalho, visando 

localizar e induzir a demanda e programar a oferta de 

Educação de Jovens e Adultos para essa população. 

10. Reestruturar, criar e fortalecer, nas secretarias estaduais 

e municipais de educação, setores próprios incumbidos de 

promover a Educação de Jovens e Adultos. 

11. Estimular a concessão de créditos curriculares aos 

estudantes de educação superior e de cursos de formação 

de professores em nível médio que participarem de 

programas de Educação de Jovens e Adultos. 

12. Elaborar, no prazo de um ano, parâmetros nacionais de 

qualidade para as diversas etapas da Educação de Jovens 

e Adultos, respeitando-se as especificidades da clientela e a 

diversidade regional. 

13. Aperfeiçoar o sistema de certificação de competências 

para prosseguimento de estudos. 
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14. Expandir a oferta de programas de educação à distância 

na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 

incentivando seu aproveitamento nos cursos presenciais. 

15. Sempre que possível, associar ao ensino fundamental 

para jovens e adultos a oferta de cursos básicos de 

formação profissional. 

16. Dobrar em cinco anos e quadruplicar em dez anos a 

capacidade de atendimento nos cursos de nível médio para 

jovens e adultos. 

17. Implantar, em todas as unidades prisionais e nos 

estabelecimentos que atendam adolescentes e jovens 

infratores, programas de Educação de Jovens e Adultos de 

nível fundamental e médio, assim como de formação 

profissional, contemplando para esta clientela as metas nº. 

5 e nº. 14. 

18. Incentivar as instituições de educação superior a 

oferecerem cursos de extensão para prover as 

necessidades de educação continuada de adultos, tenha ou 

não formação de nível superior. 

19. Estimular as universidades e organizações não-

governamentais a oferecer cursos dirigidos à terceira idade. 

20.  Realizar em todos os sistemas de ensino, a cada dois 

anos, avaliação e divulgação dos resultados dos programas 

de Educação de Jovens e Adultos, como instrumento para 

assegurar o cumprimento das metas do Plano. 

21. Realizar estudos específicos com base nos dados do 

censo demográfico da PNAD, de censos específicos 

(agrícola, penitenciário, etc.) para verificar o grau de 

escolarização da população. 

22. Articular as políticas de Educação de Jovens e Adultos 

com as de proteção contra o desemprego e de geração de 

empregos. 

23. Nas empresas públicas e privadas incentivarem a 

criação de programas permanentes de Educação de Jovens 

e Adultos para os seus trabalhadores, assim como de 

condições para a recepção de programas de teleducação.  

24. Articular as políticas de Educação de Jovens e Adultos 

com as culturais, de sorte que sua clientela seja beneficiária 

de ações que permitam ampliar seus horizontes culturais. 



                                                                                                                                

 

27 

25. Observar, no que diz respeito à Educação de Jovens e 

Adultos, as metas estabelecidas para o ensino fundamental, 

formação dos professores, educação à distância, 

financiamento e gestão, educação tecnológica, formação 

profissional e educação indígena. 

26. Incluir, a partir da aprovação do Plano Nacional de 

Educação, a Educação de Jovens e Adultos nas formas de 

financiamento da Educação Básica.  

 

 

Perante os objetivos propostos no PNE, algumas análises se fazem 

pertinentes. Como citamos neste estudo, a erradicação do analfabetismo é 

uma afirmação que não procede, sendo que o analfabetismo não é uma 

doença ou uma erva daninha que poderemos exterminar ou retirar do nosso 

jardim.  

Para Lima (2007), “(...) o setor da educação de adultos é marginal e a 

sua contribuição em termos de construção da cidadania democrática não tem 

sido reconhecido nas políticas de educação”.  Essa modalidade de ensino está 

longe de possuir políticas públicas sistemáticas de desenvolvimento, formada 

por uma rede pública forte com programas bem estruturados que atendam 

esse público.  

O PNE estabelece que a idade mínima para atender esse público não 

alfabetizado é de 15 anos, porém o Conselho Nacional de Educação 

apresentou um documento que propõe a ampliação da idade mínima na 

modalidade para 18 anos, para oferta de cursos e realização de exames. A 

redação final do documento foi apresentada em outubro de 2008 e a proposta 

espera homologação do Ministério da Educação, que ainda não se pronunciou 

sobre o tema. O tempo de transição é de cinco anos.  

O Plano propõe a ampliação da oferta de vagas de programas de EAD, 

porém se analisarmos essas propostas, vemos que a política governamental 

não mudou muito em relação aos velhos padrões existentes, pois esse tipo de 

mecanismo facilitador de educação não interessa aos órgãos públicos, porém 

desperta interesse a empresas privadas.  Na década de 1970, havia vários 

cursos televisivos de educação de adultos, entre eles o Projeto Minerva 

(suplência de 1º grau) via rádio, serviço que durou até 1983.  
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Em 1978 a Fundação Roberto Marinho em parceria com e a Fundação 

Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura de São Paulo, assinaram um 

convênio para a realização de um projeto pioneiro de teleducação: o Telecurso 

2º Grau. Em 1981, a Fundação Roberto Marinho e a Fundação Bradesco, 

colocaram no ar o Telecurso 1º Grau, destinado às quatro últimas séries do 

Ensino Fundamental, com o apoio do MEC e da Universidade de Brasília. 

Em 1994, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e 

a Fundação Roberto Marinho lançam o Telecurso 2000, destinado a atender 

quem quisesse concluir os Ensinos Fundamental e Médio. Esse programa de 

ensino é apresentado até hoje através da Rede Globo de Televisão e 

emissoras filiadas. 

Com relação ao financiamento da EJA, apresentado no item 26 do 

Plano, a Emenda Constitucional n. 53, de 19 de dezembro de 2006, no Art. 2º, 

parágrafo 4º, estabelece que para efeito de distribuição de recursos do 

Fundeb6, seriam consideradas as matrículas estaduais e municipais no ensino 

fundamental e só as estaduais no ensino médio, na seguinte conformidade: 1/3 

(um terço) das matrículas no primeiro ano-2007, 2/3 (dois terços) no segundo 

ano-2008 e sua totalidade a partir do terceiro ano-2009. 

O Fundeb abrange toda a Educação Básica Pública (Creche, Pré-escola, 

Ensino Fundamental e Médio, inclusive Educação de Jovens e Adultos), com 

vigência de 14 anos (2007 a 2020), sua distribuição se dá com base no número 

de alunos da educação básica (matriculados nos respectivos âmbitos de 

atuação prioritária) e constante do último Censo Escolar, os repasses 

acontecem automaticamente, via Banco do Brasil. Estabelecido um limite 

máximo de 15% dos recursos do Fundo, em cada Estado, para aplicação no 

segmento de EJA. 

O Valor por aluno da EJA, estimado para o ano de 2008 foi de R$ 

1.439,33, segundo a Portaria Interministerial nº 1.027, de 19 de Agosto de 2008 

- Anexo I.7 

 

 
                                                 
6
 Maiores informações sobre o Fundeb aparecerão na página 34 deste capítulo. 

7
Dados constantes  no site do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. (valor aluno 

receita anual 2008) 
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Outro destaque importante é como deve ocorrer o acompanhamento e a 

avaliação do Plano. Pela sua importância e complexidade, essa observação 

deve ocorrer ao longo dos dez anos e nas mais diversas circunstâncias, 

observando as adaptações que ocorrerão conforme as mudanças da realidade. 

É necessário a elaboração concomitante de planos estaduais e de planos 

municipais, que deverão juntamente compor um documento integrado e 

articulado quanto aos objetivos, diretrizes e metas estabelecidas. 

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, três dias após a 

apresentação do Plano Nacional de Educação, em 12 de janeiro de 2001, cria 

a Resolução SE nº. 1, que dispõe sobre a organização curricular dos cursos de 

Educação de Jovens e Adultos, assim como a manutenção nas escolas da 

rede estadual dos cursos do ensino fundamental II e ensino médio, dispostos 

na forma presencial e os de freqüência flexível e atendimento individualizado, 

desenvolvidos por meio do Telecurso 2000. 

Apresenta a organização curricular dos cursos de Educação de Jovens e 

Adultos, composta por todas as disciplinas que compõem a Base Nacional 

Comum, conforme distribuição contida nas matrizes curriculares das 

Resoluções SE nº. 4/98 para o ensino fundamental e Resolução SE nº. 7/98 

para o ensino médio, como também a parte diversificada do currículo, de língua 

estrangeira moderna nos cursos correspondentes ao Ciclo II do ensino 

fundamental e de ensino médio e a Educação física como atividade desportiva, 

de caráter opcional. 

Estabelece, nos cursos presenciais, a duração mínima de 1600 horas e 

1200 horas de efetivo trabalho escolar, respectivamente, para os cursos 

correspondentes ao Ciclo II do ensino fundamental e de ensino médio. 

Determina também a idade mínima de 14 anos completos para matrícula inicial 

e de 15 anos completos para conclusão dos cursos correspondentes aos 

quatro últimos anos do ensino fundamental, e a idade mínima de 17 anos 

completos para matrícula inicial e de 18 anos completos para conclusão dos 

cursos do ensino médio. O atendimento às exigências de faixa etária deve 

acontecer para ingresso ou conclusão de estudos no caso de alunos 

classificados ou reclassificados, bem como daqueles que tiveram acelerada 

sua escolaridade. 
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1.6 A reforma educacional e o FUNDEF: O compromisso com a Educação 

de Jovens e Adultos 

 

Com o objetivo de descentralizar os encargos financeiros com a 

educação, racionalizando e redistribuindo o gasto em favor do ensino 

fundamental obrigatório tem-se, desde a reforma educacional iniciada em 1995, 

priorizado a diminuição dos gastos públicos pelo governo federal de modo a 

cooperar com o modelo de ajuste estrutural e com a política de estabilização 

econômica.  

Assim, mediante as diretrizes estabelecidas, coube ao Ministério da 

Educação e Cultura - MEC manter a Educação de Jovens e Adultos na posição 

infeliz que essa modalidade de ensino já ocupava dentro das políticas públicas, 

reforçando as tendências à descentralização do financiamento e da produção 

dos serviços. 

Com a aprovação da Emenda Constitucional 14/96, retirou-se das 

Disposições Transitórias da Constituição de 1988 o artigo que comprometia a 

sociedade e os governos a erradicar o analfabetismo e universalizar o ensino 

fundamental até 1998, desobrigando o governo federal a aplicar com essa 

finalidade a metade dos recursos vinculados à educação. 

Com a nova redação dada ao Art. 60 das Disposições Transitórias da 

Constituição criou-se, em cada um dos Estados da União, o Fundo de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 

(FUNDEF). Os recursos públicos vinculados à educação foram reunidos em 

cada unidade federada em um Fundo contábil, posteriormente redistribuído 

entre as esferas de governo estadual e municipal proporcionalmente às 

matrículas registradas no ensino fundamental regular nas respectivas redes de 

ensino. 

Assim, a União deveria cumprir a função supletiva e redistributiva, 

complementando os Fundos daqueles Estados cuja arrecadação não 

assegurava o valor mínimo por aluno/ano, fixado em decreto presidencial 

anualmente com base na previsão da receita e das matrículas. A lei obrigou os 

Estados e Municípios a programarem planos de carreira para o magistério, 

aplicar pelo menos 60% dos recursos do Fundo na remuneração dos docentes 

em efetivo exercício e na habilitação de professores leigos, bem como instituir 
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conselhos de controle e acompanhamento dos quais fazem parte autoridades 

educacionais, representantes das famílias e dos professores. 

Com esse novo mecanismo de distribuição de recursos, ocorreu a 

procura pela municipalização do ensino fundamental, com a suposição de que 

o investimento mais eficaz dos recursos municipais nesse nível de ensino daria 

maior liberdade aos estados para investir no ensino médio e à União para 

investir no ensino superior.  

Porém, essa redistribuição, realizada sem uma ampliação dos recursos 

públicos para o setor, deixou dúvidas sobre a possibilidade de expansão do 

sistema público de ensino perante o atendimento e o déficit de vagas, a 

redução dos dramáticos índices de evasão e de repetência que caracterizam o 

sistema educacional, a melhoria da qualidade da educação e as condições de 

trabalho do magistério. 

A Educação de Jovens e Adultos não foi privilegiada dentro dos tramites 

legais, pois houve vetos na lei que prejudicaram essa modalidade de ensino, 

um dos quais impedia que as matrículas registradas no ensino fundamental 

presencial de jovens e adultos fossem computadas para efeito dos cálculos dos 

fundos, medida que focalizou o investimento público no ensino de crianças e 

adolescentes de sete a catorze anos e desestimulou o setor público a expandir 

o ensino fundamental de jovens e adultos. Nessa “nova” redistribuição de 

recursos, ficaram descobertos três segmentos da educação básica: a educação 

infantil, o ensino médio e a educação básica de jovens e adultos e assim, que 

passaram a concorrer pelos recursos não capturados pelo FUNDEF, criando 

dificuldades ainda maiores do que as que ocorriam anteriormente. 

Com esse desrespeito perante a Educação de Jovens e Adultos, 

consolidou-se a tendência à descentralização do financiamento e dos serviços, 

bem como a posição marginal ocupada por esse público nas prioridades de 

política educacional nacional. Apresentando como um dos fatos desse 

processo o recuo do Ministério da Educação perante as funções de 

coordenação, ação supletiva e redistributiva no fornecimento da educação 

básica de jovens e adultos.  

Perante a retirada parcial do fornecimento de serviços destinados a EJA 

pelo governo federal, outras instâncias governamentais acabaram por tomar a 

iniciativa e acolheram demandas de segmentos organizados da sociedade civil, 
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assumindo para si a tarefa de promover programas de alfabetização e elevação 

da escolaridade da população jovem e adulta.  

A combinação entre os segmentos da sociedade civil, e as diferenças 

internas do aparato burocrático público possibilitaram a promoção do 

deslocamento dos programas de formação de pessoas adultas dos organismos 

de gestão educacional para outros setores da administração, resultando na 

atual dispersão dos programas federais. Assim, deu-se início a três programas 

federais de formação de jovens e adultos de baixa renda e escolaridade que 

guardam entre si pelo menos dois traços comuns. Nenhum deles é coordenado 

pelo MEC e todos são organizados através de parcerias entre diferentes 

instâncias governamentais, organizações da sociedade civil e instituições de 

ensino e pesquisa. 

Entre esses programas destaca-se o Programa Alfabetização Solidária 

(PAS) idealizado em 1996, pelo Ministério da Educação, porém coordenado 

pelo Conselho da Comunidade Solidária (organismo vinculado à Presidência da 

República que desenvolve ações sociais de combate à pobreza) com a 

presidência de Dona Ruth Cardoso, então primeira dama. O objetivo era 

reduzir as disparidades regionais e os índices de analfabetismo 

significativamente até o final do século XX. O PAS consistiu num programa de 

alfabetização inicial com apenas cinco meses de duração, destinado 

prioritariamente ao público juvenil e aos municípios e periferias urbanas em que 

se encontravam os índices mais elevados de analfabetismo do país. O 

Programa, criado em 97, através da parceria com empresas e doadores 

individuais, com co-financiamento do MEC, atingiu nos três primeiros anos de 

funcionamento, 866 municípios e atendeu a 775 mil alunos, dos quais menos 

de um quinto aprendeu realmente a ler e escrever. Segundo a análise feita por 

algumas universidades, esse fracasso se deu devido ao tempo curto previsto 

para a alfabetização. Se esse índice de aproveitamento não for alterado, esse 

Programa corre sérios riscos de ser mais uma campanha fracassada de 

alfabetização. 

Outro programa federal que visa à alfabetização de adultos é o 

PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária) criado em 

1997 e operacionalizado a partir de 1998, através da parceria entre o governo 

federal (responsável pelo financiamento), universidades (responsáveis ela 
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formação dos educadores) e sindicatos ou movimentos sociais do campo 

(responsáveis pela mobilização dos educandos e educadores), porém com 

algumas particularidades, foi organizado a partir da articulação do Conselho de 

Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) com o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e coordenado pelo Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), vinculado ao Ministério 

Extraordinário da Política Fundiária (MEPF). Outra característica que o 

diferencia de outros programas é a capacidade de introduzir uma proposta de 

política pública de Educação de Jovens e Adultos no meio rural no âmbito das 

ações governamentais da reforma agrária. Tem como meta principal a 

alfabetização inicial de trabalhadores rurais assentados (em 1999 chegou a 55 

mil alfabetizandos e pelo menos 2,5 mil monitores nas 27 unidades da 

Federação), que se encontram na condição de analfabetismo absoluto, aos 

quais é oferecido um ano letivo de escolarização. Outra característica 

interessante desse programa é a preocupação de formar alfabetizadores 

capazes de atender essa clientela.  

Desde 1995, a Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional 

do Ministério do Trabalho (SEFOR/MTB) coordena um programa de educação, 

porém não destinado à alfabetização. O Plano Nacional de Formação do 

Trabalhador (PLANFOR) tem por função é a qualificação profissional da 

população economicamente ativa, entendida como formação complementar e 

não substitutiva à educação básica. Essa secretaria, responsável pelo 

programa, descreveu um perfil de formação requerido pelo mercado de 

trabalho que, ao lado das competências técnicas específicas e habilidades de 

gestão, compreende a educação básica dos trabalhadores, motivo pelo qual 

comportam iniciativas destinadas à elevação da escolaridade de jovens e 

adultos do campo e da cidade. 

O projeto é financiado com recursos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT) e a atuação é descentralizada através de uma rede 

heterogênea de parceiros públicos e privados, composta por secretarias de 

educação e outros órgãos públicos estaduais e municipais, instituições do 

“Sistema S”, organizações não governamentais, sindicatos patronais e de 

trabalhadores, escolas de empresas e fundações, universidades e institutos de 

pesquisa.  
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A principal função do plano é a ampliação e a diversificação da oferta de 

educação profissional, através da qualificação e requalificação profissional, 

mas para que isso ocorra faz-se necessário que o cursista tenha uma 

escolaridade básica que lhe permita compreender as matérias específicas que 

serão apresentadas nessa etapa da escolarização profissional, o que não vem 

ocorrendo devido a escassa articulação entre as redes estaduais e municipais 

de ensino, que constituem os principais agentes públicos na oferta de 

oportunidades de educação básica de jovens e adultos. 

Em média 60% dos cinco milhões de trabalhadores que foram atendidos 

entre os anos de 1996 e 1998, pelo PLANFOR receberam cursos em 

habilidades básicas, mas o baixo nível de escolaridade dos cursistas foi 

apontado como obstáculo à eficácia do Programa.  

Em 19 de dezembro de 2006, o Governo Federal institui através da 

Emenda Constitucional nº 53, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb. 

Fundo de natureza contábil, regulamentado pela Medida Provisória nº 339, 

posteriormente convertida na Lei nº 11.494/2007. Sua implantação foi iniciada 

em 1º de janeiro de 2007, de forma gradual, com previsão de ser concluída em 

2009, quando estará funcionando com todo o universo de alunos da educação 

básica pública presencial e os percentuais de receitas que o compõem terão 

alcançado o patamar de 20% de contribuição. O Fundeb substituiu o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério - Fundef, que só previa recursos para o ensino fundamental.  

Os recursos do Fundo destinam-se a financiar a educação básica 

(creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e 

adultos). Sua vigência é até 2020, atendendo, a partir do terceiro ano de 

funcionamento, 47 milhões de alunos. Para que isto ocorra, o aporte do 

governo federal ao Fundo, de R$ 2 bilhões em 2007, aumentará para R$ 3 

bilhões em 2008, R$ 4,5 bilhões em 2009 e 10% do montante resultante da 

contribuição de estados e municípios a partir de 2010. 

   

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=section&id=11&Itemid=200
http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=section&id=11&Itemid=200
http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=section&id=11&Itemid=200


                                                                                                                                

 

35 

CAPÍTULO 2 

 

DIFERENTES CONCEPÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO POPULAR NO 

BRASIL: DA COLÔNIA À REPÚBLICA 

  

 Como já vimos, a Educação de Jovens e Adultos não deve ser vista, 

nem como forma compensatória nem como forma complementar, mas como 

modalidade de ensino voltada para um público específico. Para entendermos o 

conceito de educação que visa ao jovem e ao adulto que não detêm a 

educação básica por completo, é necessário conhecermos à História da 

Educação, pois essa modalidade não é nova, tendo passado por diversas 

denominações que marcaram diferentes momentos históricos e por relações 

diferentes entre o Estado, a sociedade e as ações políticas decorrentes. 

Portanto, baseado em alguns autores optaremos neste capítulo por uma 

narração cronológica das fases mais significativas em relação à EJA, 

considerando que o movimento histórico real não é linear e que a compreensão 

das políticas implementadas, ou as suas ausências, está voltada a um todo, 

que envolve as perspectivas econômicas, políticas e sociais que determinam 

as maneiras de ser de um país. 

 

2.1 Do século XIX até os dias atuais: uma análise cronológica 

 

Baseado nos estudos de Romanelli (1978, p. 33 – 45) sobre o 

desenvolvimento da educação no Brasil, em que apresenta uma divisão dos 

períodos históricos (Colônia, Império e República), apontamos a seguir os 

pontos importantes desse desenvolvimento e os fatores determinantes desse 

processo em cada um dos períodos em questão. 

O Brasil Colônia destaca-se pela colaboração dos jesuítas na 

implantação da cultura “aristocrática” e “medieval”. A educação era oferecida 

apenas a uma parcela da classe dominante, nunca para as mulheres nem para 

os primogênitos. O conteúdo dessa educação era a materialização do espírito 

da Contra-Reforma, revalorizando a Escolástica e com total desinteresse pela 

ciência e repugnância pelas atividades técnicas e artísticas. A educação era 

livresca, aristocrática e acadêmica e não se apresentava como utilitária, prática 
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ou visível para a sociedade, pois possuíamos uma economia fundadas na 

agricultura rudimentar e no trabalho escravo. Em contrapartida, a educação 

jesuítica não perturbava a estrutura vigente. 

Na Reforma Pombalina, o Marques de Pombal tentou reformas em 

Portugal para diminuir o atraso da metrópole em relação às outras potências. 

Com essas mudanças os jesuítas foram expulsos e, após treze anos, as 

primeiras providências são tomadas, entre elas as aulas régias foram 

introduzidas, porém foram assumidas por aqueles formados pelos jesuítas, não 

produzindo alterações significativas. 

No século XIX, com a mineração e a formação de centros urbanos surge 

uma classe intermediária que segundo a autora é a classe que buscará a 

educação como forma de ascensão social. Entre os anos de 1808 e 1821, com 

D. João, permite-se a imprensa, facilitando assim a entrada de livros no país, e 

a fundação de instituições de ensino técnico ou superior com a finalidade de 

formar acadêmicos nas áreas de engenharia, química, medicina e agricultura. 

Mas o príncipe regente não tomou iniciativas relevantes em relação ao ensino 

primário e secundário. 

Com a Independência (1822), ocorre a transferência de poderes dentro 

de uma mesma classe. Os letrados tinham fundamental importância para 

ocupar os cargos administrativos e políticos e a educação é novamente usada 

como um distintivo de classe. Em alguns Estados como em São Paulo e 

Pernambuco são criadas Escolas de Direito e escolas secundárias 

preparatórias para o ensino superior. 

Na Constituição de 1824, a instrução primária passa a ser gratuita a 

todos os cidadãos e, em 1827, uma nova lei determina que devam ser criadas 

escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos. O que não 

aconteceu. Ademais, poucos eram cidadãos e a gratuidade não foi 

acompanhada da obrigatoriedade.  

No estudo sobre a “Educação Popular”, Beisiegel (1974, p. 35) analisa a 

Constituição de 1824, enfocando as idéias a respeito da educação de todos os 

cidadãos, representando à dimensão educacional das formulações liberais 

prevalecentes no país nesse período. Apresenta os direitos políticos dos 

cidadãos, mostra o eleitor como a “massa dos cidadãos ativos”, que eram 

qualificados segundo os montantes e as origens de seus rendimentos líquidos 
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anuais, elegendo os eleitores e estes, elegendo os deputados e os senadores 

(eleições indiretas e em dois graus). Era afastado das eleições quem não 

tivesse uma propriedade a representar, tem como os criados de servir, os 

jornaleiros, os caixeiros das casas comerciais, ou seja, toda a população 

trabalhadora do país, inclusive os escravos. 

Foi nas discussões da elaboração do projeto desta Constituição que 

mais se agitaram as questões da “instrução Popular”. Afirmando a gratuidade 

do ensino primário para todos os cidadãos: “a) haverá no Império escolas 

primárias em cada termo, ginásios em cada paróquia e universidades nos mais 

apropriados lugares...”. 

No ano de 1830, ocorre a Criação das “escolas das artes”, que 

funcionariam ao lado das escolas de primeiras letras, para todos os meninos de 

sete ou mais anos de idade e os maiores que quisessem. Em 1834, as 

atribuições da instrução primária passam para as províncias. E em 1847, tem-

se o projeto de “reforma da instrução pública no Município da Corte”, devido à 

necessidade de proporcionar escolas à totalidade das crianças em idade de 

freqüentá-las.   

Com os movimentos da Independência, percebeu-se realmente a 

necessidade de educação para todos, mas com grandes distâncias entre as 

idéias e o fazer. O “Otimismo pedagógico”, apoiado por pensamento dos 

educadores brasileiros que traziam o imperativo educacional (não atendido, 

porém muito válido para os intelectuais e legisladores da época). 

Desde os primeiros tempos, sob a influência destas idéias, a ação 

educativa do poder público no campo do ensino popular colocou-se sempre à 

frente das solicitações educacionais da comunidade. 

A partir de 1880 na França, institui-se a laicidade e a gratuidade do 

ensino primário oficial. No Brasil floresce a denominada “ilustração brasileira”, 

ou seja que seriam novas idéias em defesa da libertação do trabalho, da 

autonomia regional, da liberação das consciências oprimidas e da liberdade do 

ensino em todos os graus. Tinham-se como reivindicações da época a 

condição de formação de uma consciência popular esclarecida, a valorização 

do trabalho livre, a emancipação da mulher e a realização do progresso. A 

educação era vista como uma mola propulsora da evolução da sociedade. 

Na segunda metade do Império começou a surgir algumas escolas 
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particulares de ensino secundário e algumas poucas escolas de formação para 

o Magistério. Sem recursos, o governo não organizou uma rede de escolas e o 

ensino primário ficou relegado ao abandono ou por conta de um mestre-escola 

que não tinha outra profissão. 

Com a Constituição republicana (1891), o governo federativo consagrou 

a descentralização do ensino e a dualidade do sistema dividida em educação 

da elite (escolas secundárias acadêmicas, escolas superiores) e educação do 

povo, correspondente às escolas primárias e escolas profissionalizantes.  

No Distrito Federal competia ao governo federal o ensino superior e 

secundário, e à Prefeitura o ensino primário. Os Estados da federação podiam 

organizar seus próprios sistemas de ensino primário, secundário e superior.  

A dualidade da escola, que refletia a dualidade da sociedade, sofreria 

pressões da nova sociedade que surgiu com a proclamação da República, com 

novos grupos sociais mais complexos: trabalhadores urbanos, burguesia 

industrial, imigrantes (rural e urbano), negros libertos, militares entre outros. 

Dentro desse período, o país passou por diversas tentativas de 

reformas, entre elas a Benjamin Constant, que propunha um ensino 

enciclopédico com disciplinas científicas, substituindo o currículo acadêmico, 

com ensino seriado e organicidade para todos os níveis e a criação do 

Pedagogium para formação de professores, mas não havia estrutura para a 

reforma nem apoio da elite. Houve também a reforma criada pelo Marechal 

Hermes da Fonseca com a Lei Orgânica de 1911, que facultava total liberdade 

e autonomia aos estabelecimentos e suprimia o caráter oficial do ensino. Já a 

Reforma Carlos Maximiliano reoficializou o ensino e reformou o Colégio Pedro 

II. Na Reforma Rocha Vaz, no governo Arthur Bernardes, em 1925, houve uma 

primeira tentativa de estabelecer um acordo entre União e os Estados, com o 

fim de promover a educação primária. 

Os poderes públicos não podiam oferecer a educação técnica porque 

não tinham recursos nem mão-de-obra qualificada, mas também a população 

não estava interessada em educação para o trabalho, pois as atividades 

manuais estavam ligadas à escravidão e a classe média queria ascensão 

social. No meio rural, com economia desenvolvida nos latifúndios monocultores 

e produção com técnicas arcaicas, a educação não era considerada um fator 

necessário, as técnicas de cultivo não exigiam preparo nem alfabetização. 
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Com a República, deu-se maior atenção à instrução primária para todas 

as crianças (ambos os sexos), de sete a doze anos de idade, e a 

obrigatoriedade aos pais, aos responsáveis e aos empregadores a providência 

da matrícula dessas crianças nas escolas existentes. Segundo Beisiegel (1974, 

p. 36) a educação foi aberta para todos e passou a ser um instrumento de 

preparação dos indivíduos para a realização de fins determinados. 

Foi nesse regime de governo que se percebeu que a educação das 

crianças está diretamente relacionada com a cidadania e, quando o Estado 

garante que todas as crianças serão educadas, este tem em mente, sem 

sombra de dúvidas, as exigências e a natureza da cidadania. O direito à 

educação é um direito social de cidadania genuíno porque deve ser 

considerado não como o direito da criança freqüentar a escola, mas como o 

direito do cidadão adulto ter sido educado. 

Na década de 1920, o poder público passou a atender também a 

educação do adulto que não havia freqüentado a escola primária nas idades 

próprias.  

No decorrer do século XX, as relações entre as exigências da liberdade 

individual e a ação educativa do estado no campo da educação popular se 

ampliam. Em decorrência do mesmo princípio da liberdade, há de um lado a 

posição dos que negavam ao Estado a faculdade de intervir no destino 

individual e, de outro, a dos que viam no ensino público e obrigatório a única 

possibilidade de habilitação de todos para o exercício das liberdades civis. 

As mudanças maiores, com relação à educação brasileira, aconteceriam 

após a Primeira Guerra Mundial, com o impulso dado à industrialização e à 

urbanização, com novas aspirações sociais e com movimentos culturais e de 

reformas pedagógicas atendendo às novas necessidades da educação 

popular. 

Para entendermos melhor a concepção de escola e de educação 

popular, destaco Ghiraldelli (1989, p 46), que nos apresenta diferentes visões 

do tema por parte de grupos, organizações e partidos políticos no final do 

século XIX e início do século XX. O autor utiliza-se de materiais produzidos por 

esses grupos como jornais, livros, panfletos entre outros, relatando os 

primeiros anos da República, onde o pensamento socialista era predominante 

entre os trabalhadores urbanos brasileiros e a maioria das lideranças 
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socialistas era encarnada por brasileiros natos, educados nas lutas sociais do 

tempo do império e na luta pela abolição e proclamação da República. 

Os socialistas viam o analfabetismo como um empecilho para a 

divulgação de idéias de justiça, igualdade e distribuição de riquezas. A 

educação dos trabalhadores era uma reivindicação básica e uma luta 

entusiasmada. Mas a preocupação que estava sempre nas idéias socialistas 

era como vender jornais, divulgar panfletos, organizar operários em sindicatos 

sem respaldo mínimo de grupos alfabetizados. 

As “formas” encontradas pelos socialistas para combater o 

analfabetismo eram as críticas ao governo da República, a insistência com as 

autoridades republicanas na tentativa de criação e manutenção de escolas 

públicas e a fundação de escolas operárias e bibliotecas públicas, mesclando 

recursos públicos e verbas provenientes de sindicatos disputavam verbas com 

os religiosos, criticando-os nos jornais devido à facilidade com que estes 

conseguiam verbas. 

No início, os socialistas eram influenciados por ideais do socialismo 

utópico, por idéias de reconstrução nacional via educação e também pelas 

idéias liberais, que para parte da população representava a modernidade. 

Mesmo com essas influências, houve um avanço nos discursos sobre a 

educação popular, os socialistas vincularam educação e política e a educação 

se esboçava como instrumentação política na luta social. Pois, para os 

socialistas, o desinteresse da República pela educação era a recusa em 

oferecer armas aos trabalhadores. 

O debate sobre o fazer pedagógico ganhou importância, enfatizando-se 

o modo de como educar, quais conteúdos privilegiar, como deveria ser a 

educação nos sindicatos e principalmente, quais noções de política deveriam 

ser transmitidas. As propostas dos Partidos Socialista e Operário se davam em 

defesa da educação popular, da obrigatoriedade e gratuidade, do ensino laico e 

do ensino técnico profissional, ligado ao pensamento europeu. 

As escolas funcionavam geralmente à noite, com o auxilio de um 

funcionário alfabetizado ou de uma professora primária. Aconteciam também 

encontros entre operários e intelectuais, nas quais circulavam as idéias entre 

os membros de um grupo formado pela elite e outro de trabalhadores urbanos. 
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Foram fundadas escolas em quase todos os Estados. A União Operária 

do Rio Grande do Sul construiu uma pedagogia socialista e fundou a maior 

escola operária do país, com os mesmos princípios citados acima e 

acrescentando um ensino voltado para o conhecimento científico, com 

disciplina rígida para freqüência e exames. Essas escolas tinham uma 

preocupação real na formação e instrução do aluno, além da experiência de 

curso técnico profissionalizante, eram ministradas aulas de português e 

desenho. 

Os libertários ligados aos imigrantes e as lutas sociais na Europa traziam 

um componente novo, o internacionalismo proletário, apresentando-se uma 

ligação com a prática e teoria dos operários do mundo, mas sem perder a 

capacidade de analisar os problemas do país. 

Os anarquistas e anarco-sindicalistas assim como os socialistas 

apontavam o analfabetismo como empecilho para a divulgação das idéias 

libertárias, considerando-se ser uma perda de dinheiro e energia a produção de 

propaganda e jornais, para tantos analfabetos. Calculava-se que a pequena 

participação dos operários nas lutas sociais era causada pela falta de 

instrução, tão necessária para a sobrevivência do movimento operário. 

Para os liberais, a educação (redentora da humanidade), ajudaria a 

resolver a questão da criminalidade e os problemas sociais, enquanto que para 

socialistas, anarquistas e anarco-sindicalistas o problema do analfabetismo 

estava na organização capitalista. 

Estes grupos tinham que a educação não era uma ilusão para o 

indivíduo se salvar através do estudo, mas estava inserida no contexto das 

demais batalhas como a de readquirir instrumentos de atuação social 

monopolizados pela elite. A instrução da população era parte de um projeto de 

ruptura social contra o projeto da elite de desenvolvimento de harmonia de 

classes. 

A Igreja e suas ações eram combatidas por esses partidos, os 

socialistas combatiam o ensino religioso, mas não eram contrários ao ensino 

oferecido pelo Estado. Já os libertários odiavam a Igreja, enfatizavam que essa 

sustentava a burguesia e eram contra o ensino oferecido pelo Estado, pois 

diziam que podem se ensinar muitos erros e tolices de um modo gratuito, 

obrigatório e laico. Havia também o Grupo de Emancipação Feminina que 
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lutava contra a educação pública e o ensino religioso, considerando este como 

um falso ensino. As feministas libertárias colocavam em cheque o conteúdo 

ideológico do ensino fornecido pelas escolas oficiais às camadas populares.  

A Escola Moderna, escola racionalista era inspirada em Paul Robin que 

defendia ensino laico e uma educação integral. Já Francisco Ferrery Guardia 

apresentava a convivência entre os sexos (não aceita no Brasil) e as classes 

sociais diferentes, para não incutir nas crianças o ódio de classes. Tinha a 

preocupação com a educação dos meninos, mostrando que quanto tais alunos 

se tornassem adultos, poderia ocorrer “que se rebelasse contra as injustiças na 

hora certa.”. 

Ghiraldelli (1989, p 51) explica que na Escola moderna havia o ensino 

experimental, cientifico e o ensino da psicologia moderna entre outros. Em 

1913, houve a inauguração de três Escolas Modernas, uma em São Paulo e 

duas em São Caetano do Sul. Estas escolas ganharam apoio de positivistas, 

militares, higienistas, médicos e maçons, mas em 1919 com a explosão de uma 

bomba no bairro no Brás (São Paulo), matando quatro anarquistas, começa a 

repressão da polícia, que fecha as escolas por “irregularidades”.  Os Libertários 

acusam a elite e as Ligas Nacionalistas de omissão e hipocrisia por não 

lutarem contra o fechamento das Escolas Modernas no país. 

Neste período, surgiu os Centros de Estudos Sociais, organizados nos 

grandes centros, para reunir trabalhadores e discutir as idéias anarquistas, 

apresentando o ensino mútuo, cuja educação seguia as teorias libertárias, com 

militantes experientes, geralmente estrangeiros dirigindo as reuniões. Nesses 

Centros nasceram os grupos literários que produziam jornais e revistas, 

contexto no qual ocorria a integração de brasileiros e estrangeiros, entre 

intelectuais ligados a elite, professores, normalistas, universitários, advogados 

com as camadas médias e trabalhadores das fábricas e imigrantes, com o 

mesmo desempenho intelectual aos que era ligados a elite.  

Além dos ideais socialistas houve os ideais comunistas, que prezavam 

pela divulgação das realizações bocheviques em educação, com uma escola 

unitária, com igual oportunidade de instrução e, obrigatória, gratuita e laica. 

Nela eram discutidas as idéias de “escola única” e a “união do ensino e do 

trabalho produtivo”. Nessa proposta os operários tentavam a reorganização e a 

decisão dos rumos do movimento operário, que ocorreu no Brasil após 1917, 
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com o auxílio dos libertários, através da divulgação dessas idéias em jornais. 

Outra preocupação em relação à educação, no Brasil, se relacionava com a 

formação de quadros do partido. 

Os comunistas defendiam também a expansão do ensino e tentavam 

neutralizar os liberais, buscando ampliar a política educacional dos socialistas. 

Assim, construíram uma verdadeira plataforma partidária incluindo um plano 

nacional de política educacional que incluía o ensino público obrigatório, o 

ensino profissional (para atender os necessitados da misericórdia pública) para 

ambos os sexos e a politécnica. Nesse plano, aparece a figura do professor 

como um profissional e não como um missionário. 

As principais diferenças entre os ideais socialistas e comunistas, 

residiram no fato de que para os primeiros a educação era racionalista, 

cientificista e experimentalista, e para o segundo a educação era um processo 

político-partidário, no qual devia se educar os operários para serem os futuros 

dirigentes do partido. 

Cronologicamente podemos ver o desenvolvimento social e o 

desenvolvimento do sistema escolar popular no Estado de São Paulo, baseado 

nas mudanças sociais e educacionais existentes, observando as 

transformações do ensino de nível superior, a expansão das oportunidades de 

acesso ao ramo secundário (nível médio) e a receptividade das populações às 

pressões oficiais é destacado nas análises feita por Beisiegel (1974, p. 33), 

apresentando os motivos da ampliação da procura de vagas, como 

concentração das populações nas áreas urbanas, enriquecimento geral do 

meio, diferenciação das atividades econômicas e a valorização das funções. 

Este procura por vagas era seletiva, baseando-se nos padrões das sociedades 

urbana e industrial.  

As mudanças do ensino secundário, em que os agentes políticos 

estabeleciam as mediações (aspirações educacionais da população e as 

alterações nos serviços oferecidos) e a garantia oficial de atendimento de 

todos, nos leva a entender a educação por três vertentes: para as elites (do 

ensino primário ao diploma das escolas superiores), para a do povo (o ensino é 

interrompido nos primeiros degraus da escolaridade) e a educação popular 

(educação concebida pelas “elites” com vistas à preparação do “povo” para a 

realização de certos fins). Com a elite tentando dessa forma implantar a 
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“educação popular” no país. 

Porém, podemos destacar, a partir da ótica de Góes (1986, p 28), o 

significado da palavra popular em educação, pontuando Marx e outros autores. 

Esse autor apresenta uma proposta de educação popular que se deu na cidade 

de Natal, no Rio Grande do Norte. Apontando diversas questões sobre o que é 

popular em educação, essa noção pode corresponder à educação a serviço da 

organização política das classes populares, assegurando a universalização da 

escola gratuita, como também a eleição de diretores de escolas públicas por 

professores, alunos, funcionários, APM, ou até não ser contaminado pelas 

ideologias institucionais e/ou do Estado. 

Sobre a proposta de educação, que se deu na cidade de Natal, entre os 

anos de 1961 a 1964, chamada de “De Pé no Chão Também se Aprende a 

Ler”, Góes (1986, p 30), aponta o Populismo político do Prefeito Djalma 

Maranhão, e o compromisso assumido em campanha eleitoral (1960), que 

assegurava escola para todos. Mostra que em recursos próprios, o movimento 

ocupava todas as áreas físicas da cidade e galpões de palha de coqueiros. 

Aponta que, estatisticamente, a matrícula cresceu de 2 mil alunos em março de 

1961 para 8 mil em dezembro do mesmo ano e de 15 mil alunos em 1962 para 

17 mil em 1963, sendo desse montante a matrícula de 3 a 4 mil adultos. Nesse 

movimento, a educação e a cultura eram vistos como instrumentos de 

libertação. 

Os recursos eram qualificados pela própria campanha (500 monitores 

em 1963) e em Centros de Formação de Professores que trabalhavam em 

curto, médio e longo prazo. O custo por aluno era de cerca de dois dólares. 

No ano 1963, ocorreu a mudança da educação acadêmica para a 

educação para o trabalho, com o surgimento de 25 cursos de iniciação 

profissional, com 848 matrículas e a criação das Praças de Cultura, constituída 

de parque infantil, quadras de esportes e biblioteca, através do intercâmbio 

com o Movimento de Cultura Popular (MCP). Nesse mesmo ano, também 

surgem os Círculos de Cultura, baseados no método Paulo Freire e no ano 

seguinte encerrados. 

 “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler” começou como uma 

simples proposta de alfabetização e de escola para todos, para se tornar uma 

complexa política de educação e cultura popular, com a responsabilidade do 
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Estado em oferecer ensino universal, gratuito e laico. O programa mostrou-se 

alinhado politicamente aos movimentos de sua época e podendo ser 

considerado um dos elos para o futuro. 

 O movimento se converteu numa frente ampla de marxistas e cristãos 

(de confissão católica e não católica), em um trabalho em comum que não 

impedia, todavia, que cada um preservasse a sua identidade ideológica, sem 

tensões nem agravos. Inserido na participação de uma luta maior e mais antiga 

que é a do movimento pela educação pública e tentando resgatar o 

posicionamento da Igreja católica na falsa discussão escola pública versus 

escola particular. 

Nos anos 1960 e 1970, acontecem os movimentos de educação popular, 

baseados nos pensamentos de Paulo Freire. Nesse período, a escola vivia por 

estrema radicalização, pois não era vista como um instrumento de 

transformação social e o pensamento crítico estavam banidos das 

preocupações acadêmicas. Havia ausência de esperança. 

Na década de 1980, Agostinho Castejón em Educação popular e 

educação escolar: confronto ou articulação?, apresenta o tema apenas no 

âmbito da Igreja Católica, dividindo-o em três níveis, sendo a educação popular 

aquela produzida pelo próprio povo na preservação e transmissão de sua 

cultura, na defesa de seus interesses (...) de sua resistência; como aquela que 

é produzida por pessoas que explicitamente se propõem a servir ao povo, aos 

menos favorecidos, aos pobres (Projeto Minerva, Telecurso da Rede Globo, 

Mobral, cursos para preparação da mão-de-obra, etc.) e aquela educação que 

é produzida a serviço dos reais interesses das classes populares. Esta última 

incomodou governos e instituições. 

O autor destaca diferenças entre o segundo e o terceiro nível, “reais 

interesses” e a sociedade dividida em classes sociais. E essas questões ainda 

são pertinentes e sem respostas. 

Em 1983, nos Novos Estudos CEBRAP, Mark Osiel, aponta: 

 “Um dos dilemas centrais da esquerda democrática 

brasileira, desde o seu engajamento nas campanhas de 

alfabetização no início dos anos 60, tem sido o de descobrir 

maneiras de organizar e politizar os trabalhadores sem 

manipulá-los. (...). O intelectual poderá nutrir o solo sem ser 

acusado de introduzir pragas alienígenas (...) acentuar as 
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tendências existentes não equivaleria a impor-se, nem 

impor suas próprias idéias”. 

No II Seminário de Ação Comunitária (Rio de Janeiro), em 1982, com o 

patrocínio do Sesc, Projeto Rondon, FEEM, Funabem, Escola de Serviço 

Social da UFRJ e TV Educativa, o Senac interpretou a sua participação através 

do artigo “A ideologia num seminário sobre comunidades”, de autoria de 

Roberto Fernando de Carvalho, que se refere a: 

 “A esperança ingênua de garantir isenção e sucesso com o 

simples e mágico ouvir o que a comunidade tem a dizer 

(não-diretivismo), desmorona diante da complexidade do 

interlocutor: a comunidade produz muitos discursos, 

defende interesses diferentes (...). Não adianta enfrentar a 

ansiedade (...) como uma regra que operaria como um deus 

ex-machina da dinâmica social”. 

No final concluíram que: 

 “Existem comunidades e comunidades, (...) instituições e 

instituições. Não se pode, (...), aceitar o melhor dos mundos 

na aliança comunidade-instituição. Em conseqüência, 

nenhuma formulação generalizante e redutivista dessas 

relações servem a qualquer das partes”. 

 Deste modo a questão continua em estudos e sem respostas. 

 

2.2 Os movimentos populares e a educação popular 

 

A educação popular nasceu na América Latina no terreno 

fértil da utopias de independência, autonomia e libertação 

que propunham um modelo de desenvolvimento baseado na 

justiça social. Para esse modelo de educação popular, a 

conquista do Estado era fundamental. Porém esse processo 

foi interrompido pela brutal intervenção militarista e 

autoritária. A educação popular refugiou-se, então, nas 

organizações não-governamentais e, alguns casos na 

clandestinidade. (Moacir Gadotti, 2005, p. 95–96) 

  

Paulo Freire, em Cidadão do mundo, cita: 

 “A Educação de Adultos é melhor percebida quando a 

situamos hoje como Educação Popular (...). Nesse sentido, 

a Educação Popular, (...) tenta o esforço necessário de ter 
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no educando um sujeito cognoscente, que, por isso mesmo, 

se assume como um sujeito em busca de, e não como a 

pura incidência da ação do educador”. 

 Dessa forma, percebemos que a educação popular está relacionada 

com a compreensão crítica e a competência científica dos educadores, não 

devendo ser pensados apenas os procedimentos didáticos e os conteúdos a 

serem ensinados, mas principalmente se buscar no educando a superação do 

saber anterior, por um saber mais crítico, menos ingênuo. Assim, a Educação 

Popular deve ser socialmente percebida como facilitadora da compreensão 

científica, permitindo a superação do saber de senso comum pelo 

conhecimento mais crítico.  

Segundo Gadotti (2005, p. 95) a educação de adultos, como parte da 

educação popular, tem uma arma teórica que nasceu da prática da 

organização popular para enfrentar desafios, sendo que a luta contra o 

analfabetismo tem a marca das organizações não-governamentais e dos 

movimentos populares, antes apresentados como movimentos populares com 

caráter revolucionário ou reivindicativo e hoje com caráter programático. 

Busco, através da apresentação do Movimento de Alfabetização de 

Jovens e Adultos (MOVA) no Brasil e nas cidades de São Paulo e São 

Bernardo do Campo, explicar a importância dos movimentos populares de 

alfabetização e escolarização, assim como o desenvolvimento de outro projeto 

de alfabetização e escolarização (PROMAC – Programa Municipal de 

Alfabetização e Cidadania) na cidade de São Bernardo do Campo.  

Trago também a análise sobre a inegável função e responsabilidade do 

Estado em superar nosso atraso educacional, sendo que nem a sociedade civil 

nem a empresa privada têm condições efetivas, técnicas e financeiras de 

enfrentar o desafio de educar toda a população. Porém se houver articulações 

entre o Estado, a Igreja, o setor privado e os movimentos sociais, não como 

dependentes uns dos outros, mas como parceiros, pode-se construir planos e 

programas que amenizem a situação educacional do país.  

Os programas apresentados a seguir estabelecem parcerias entre 

Estados, Municípios, setor público-privado, igrejas, sindicatos e instituições de 

ensino superior, com o objetivo de atenuar o problema escolar brasileiro, além 
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de propor resgate a cidadania através da alfabetização e posteriormente da 

escolarização. 

 

2.2.1 O MOVA – Brasil 

 

Esse programa, realizado a partir de agosto de 2003, baseado no 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos da cidade de São Paulo, 

segue no caminho para além das letras e números, ou seja, tem como objetivo 

principal desenvolver um processo de alfabetização de jovens e adultos 

estimulando habilidades de escrita e leitura, além de uma visão crítica de sua 

realidade, produzindo a redução do analfabetismo no Brasil e o fortalecimento 

da cidadania e a construção de políticas públicas para a Educação de Jovens e 

Adultos. 

Desenvolvido por meio de uma parceria entre Petrobras, Federação 

Única dos Petroleiros (FUP) e Instituto Paulo Freire (IPF), tem como finalidade 

promover a dignidade humana garantindo aos indivíduos e às comunidades a 

oportunidade de reconstruírem seu destino e de conquistarem o direito à 

cidadania plena e participativa.  

Seu público alvo são pessoas com 15 anos ou mais que não tiveram 

acesso à alfabetização em idade apropriada. A metodologia pedagógica 

aplicada é inspirada nos ensinamentos do educador Paulo Freire, através de 

elementos do cotidiano do aluno, e os educadores são pessoas da 

comunidade, treinados e capacitados pelas equipes técnicas do Instituto Paulo 

Freire. As salas de aula são montadas em espaços da comunidade (escolas, 

igrejas, associações de bairro, etc.) para grupos de 20 pessoas em média. 

O projeto visa contribuir para o fortalecimento da cidadania no Brasil, 

fazendo com que as atividades educativas caminhem lado a lado com a 

geração de emprego e renda. Para isso, conta com a parceria da Federação 

Única dos Petroleiros (FUP), articuladora dos grupos sociais que estão atuando 

no projeto, e o Instituto Paulo Freire, executor do Mova - Brasil. Ambas as 

instituições têm histórico em ações educativas e de geração de emprego e 

renda. Nos Estados e Municípios onde estão sendo desenvolvidas as ações do 

projeto, pode ser estabelecidas outras parcerias, com entidades e governos 

locais, para garantir a concretização dos objetivos. Estas parcerias podem 
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auxiliar na definição do espaço físico, infra-estrutura para salas de aula, 

escolha da equipe de coordenadores, monitores e turmas de alunos. O projeto, 

ao estabelecer uma relação de parceria nos locais onde será implantado, 

busca fortalecer as comunidades, entidades e rede pública, para que possam 

multiplicar e continuar a metodologia proposta. 

Em nove estados brasileiros o projeto é desenvolvido8:  São Paulo, Rio 

de Janeiro, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba, Pernambuco 

e Alagoas, sendo que cada um deles é formador de um pólo do programa, 

onde são desenvolvidas as reuniões do grupo gestor e de seus parceiros locais 

e a formação técnica-pedagógica9 dos coordenadores, monitores e educadores 

locais. 

 

2.2.2 O MOVA - São Paulo 

 

 O texto abaixo produzido pelo Instituto Paulo Freire, tem a função de 

explicar sobre o MOVA-SP, mostrando sua história e sua importância na 

alfabetização de adultos. 

 

Dia 1 de janeiro de 1989 um partido popular assumia, pela 

primeira vez na sua história, a mais importante cidade do 

país: São Paulo. (...) 

A participação popular foi à marca impressa à administração 

da Prefeitura de São Paulo nos anos 1989-1992. Governar 

com a participação do povo (...). Para isso foi preciso operar 

uma profunda reforma do Estado e das instituições políticas 

do município, introduzindo novos atores no processo 

decisório, isto é, a população excluída e segregada da 

metrópole. 

Para tornar possível a democratização das decisões foi 

necessário introduzir o respeito à autonomia dos 

movimentos sociais e de suas organizações; abrir canais de 

participação a partir da nova administração; e muita 

transparência administrativa, isto é, ampla democratização 

das informações. 

                                                 
8
 Abrangência Nacional – até novembro de 2007 (Dados do Instituto Paulo Freire) 

9
 Até novembro de 2007,  foram capacitados 160 coordenadores locais, 2.600 monitores e 

74.908 educadores 
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A participação popular é um processo efetivo de educação 

de adultos, pois desenvolve e fortalece a consciência da 

cidadania da população, para que ela assuma o seu papel 

de sujeito da transformação da cidade. Para isso, o 

essencial é que a população, (...) compreenda minimamente 

o funcionamento da administração, a elaboração do 

orçamento e as leis que regem a administração pública e 

também limitam a ação transformadora. Foi diretriz do 

governo popular e democrático da cidade de São Paulo 

"estimular a criação de canais democráticos institucionais, 

que possibilitem à população se apropriarem efetivamente 

das informações, através de um processo educativo, dirigido 

à produção de decisões sobre a totalidade das 

problemáticas da cidade" (PMSP, 1990, p.2). 

 

Com base nessas idéias citadas no texto e na esteira da obra de Paulo 

Freire, na sua primeira administração pública em São Paulo (FREIRE, 1991), 

surgiu por inspiração dele e de um grande educador popular de São Paulo, 

Pedro Pontual, o MOVA-SP (Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos 

da Cidade de São Paulo).  

O projeto MOVA – SP teve início em janeiro de 1990 com grande 

repercussão na cidade de São Paulo e em outros Estados do país devido à 

parceria entre o Estado e a sociedade civil, como também a pluralidade de 

aceitação de métodos pedagógicos, além do Método Paulo Freire. 

Obedecendo a condição de não aceitar métodos anti-científicos, filosóficos 

autoritários ou racistas, a metodologia, embora livre, deveria obedecer à 

concepção libertadora de educação, evidenciando o papel da educação na 

construção de um novo projeto histórico, que parte da prática concreta na 

construção do saber (Gadotti, 2005, 93), o educando como sujeito do 

conhecimento e a compreensão da alfabetização não apenas como um 

processo lógico, intelectual, mas também profundamente afetivo e social. 

Embora apresentando resultados positivos em relação ao 

desenvolvimento, como também o envolvimento dos educadores e educandos, 

o programa chega ao fim em 1993, devido à troca da administração que 

passou a governar a cidade de São Paulo. Segundo Gadotti, o MOVA fazia 

parte de uma estratégia de ação cultural voltada ao resgate da cidadania, com 
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a intenção de formar governantes ou pessoas com autonomia intelectual, com 

a função de gerar multiplicadores que disseminassem a idéia da ação social 

libertadora.  Como a nova administração não compactuava com essa prática, 

extinguiu o programa. 

 

2.2.3 O MOVA – ABC: Movimento de Alfabetização Regional do ABC 

 

O programa MOVA – ABC, iniciado em 1995, coordenado e assessorado 

pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, baseado nas ideologias do 

movimento criado na cidade de São Paulo, pelo educador Paulo Freire, conta 

com a iniciativa das prefeituras das cidades de Santo André, São Bernardo do 

Campo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, e das suas 

respectivas Câmaras Municipais, em parceria com Empresários, Sindicatos, 

Igrejas, Movimentos Populares, Universidades, Faculdades, Escolas e outras 

Entidades ou Grupos Organizados da sociedade.  

Tendo por objetivo buscar a integração e o engajamento de diversos 

setores da sociedade junto ao poder público, a fim de constituir um amplo 

movimento de alfabetização e educação para a cidadania, assegurando a 

todos os jovens e adultos não escolarizados do Grande ABC o direito à 

alfabetização e, ao mesmo tempo, promover a continuidade nos estudos. 

O público-alvo são todas as pessoas a partir de 15 anos, jovens e 

adultos que não tiveram acesso à alfabetização em idade apropriada e as aulas 

são ministradas por educadores populares, selecionados a partir de critérios 

estabelecidos pelos Municípios. Esses educadores, que recebem apenas uma 

ajuda de custo, trabalham em caráter voluntário e são capacitados por equipes 

de técnico-pedagógicos. 

Desde 1998, esse programa conseguiu expandir sua atuação 

praticamente a toda a região do ABC, excetuando-se apenas o município de 

São Caetano do Sul. No ano de 2004, havia 532 salas de aula e 12.580 

pessoas atendidas, dois anos depois o programa havia atendido 88.269 alunos. 

Nos anos de 2005 e 2006, o número de alunos usuários desse projeto diminuiu 

significativamente, inclusive com a cidade de Ribeirão Pires não participando 

mais do projeto, como mostra a tabela abaixo, que indica o número de alunos 

atendidos por ano: 
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  Diadema S.André S.B.Campo Mauá R. Pires R.G.da 

Serra 

Total 

1995 780 ****** ****** ****** ****** ****** 780 

1996 1134 ****** ****** ****** ****** ****** 1134 

1997 2200 600 ****** ****** ****** ****** 2800 

1998 3078 1060 1100 1300 850 ****** 7388 

1999 3064 1500 2568 1313 832 ****** 9277 

2000 2930 3103 2439 1106 800 247 10625 

2001 3136 2892 2606 1171 1079 498 11382 

2002 3692 2025 2752 1464 860 750 11543 

2003 3742 2016 1395 1380 940 730 10203 

2004 4294 2844 902 2992 973 575 12580 

2005 2270 1990 650 100 ****** 150 5160 

2006 2306 2140 716 95 ******* 140 5397 

Total 30356        17180 14478 10821 6334 2940 88269 

Dados estatísticos de 2006 – MOVA ABC 

 

Uma análise possível para essa redução do número de alunos e para o 

término da oferta em Ribeirão Pires é a transferência desses alunos para as 

escolas da rede estadual, que passaram a oferecer a Educação de Jovens e 

Adultos no período noturno. Caso semelhante ocorreu em 2003 na escola 

pesquisada, onde a ausência de alunos para o curso regular do ensino 

fundamental II (clientela de 5ª à 8ª série) 10 para o período noturno e a procura 

pela EJA levou à abertura de salas de aula o ensino fundamental II, sendo que 

no ano seguinte a expansão para o ensino médio foi necessária devido à 

demanda. 

 

2.2.4 Movimentos Populares em São Bernardo do Campo: MOVA e 

PROMAC 

São Bernardo do Campo é um dos municípios onde o MOVA tem 

núcleos de alfabetização mantidos somente com a parceria do setor privado, 

                                                 
10

 A escola pesquisada não oferece o ensino médio regular. 
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num total de trinta e três núcleos de aula, distribuídos em quinze bairros da 

cidade: Jardim Telma, Jardim Laura, Parque Bandeirantes, Parque dos 

Químicos, Jardim dos Velhinhos do ABC, Jardim Ipê, Vila Divinéia, Bairro 

Centro, Jardim Limpão, Vila São José, Vila São Pedro, Bairro Batistini, Bairro 

Rudge Ramos, Vila Jussara e Parque Havaí, atendendo uma média de 600 

alunos11. 

Além do MOVA, há outro programa no município de São Bernardo do 

Campo ligado aos movimentos populares de educação, que é o Programa 

Municipal de Alfabetização e Cidadania (PROMAC), existente desde 1996, 

sendo que entre os anos 1991-95, tinha a nomenclatura de PAC (Programa de 

Alfabetização e Cidadania), caracterizado pela não expedição de certificados 

de escolarização ou conclusão de curso.  

Como se encontra hoje, o PROMAC tem a função de atender jovens e 

adultos, maiores de 14 anos, que não obtiveram escolarização de 1ª a 8ª série 

do ensino fundamental e que tem como objetivo principal contribuir para o 

desenvolvimento integral do indivíduo, instrumentalizando-o para o exercício da 

cidadania. Para a manutenção do projeto existe um convênio entre a Prefeitura 

Municipal da Cidade de São Bernardo e a Fundação para o Desenvolvimento 

da UNESP (FUNDUNESP), que mantém financeiramente os docentes e 

coordenadores das escolas pólos.  

Os prédios utilizados como pólos são normalmente escolas municipais 

de ensino fundamental I (atendem de 1ª a 4ª série), que ficam ociosas no 

período noturno.  Os cursos são semestrais e se iniciam em fevereiro e agosto 

de cada ano. Existem 46 locais para a realização das aulas, contando neste 

ano de 2008, com o atendimento de 4.324 alunos12, sendo que apenas 10 

escolas são para alunos de 1ª a 8ª série e os outros 36 locais são para atender 

apenas alunos de 1ª a 4ª série. 

 

 

 

 

                                                 
11

 Dados estatísticos MOVA – ABC 2007 
12

 Dados estatísticos fornecidos pela Secretaria Geral de Coordenação da EJA - Secretaria de 
Educação de Jovens e Adultos do Município de São Bernardo do Campo - 2008 
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2.3 A percepção educativa da EJA em alguns autores emblemáticos 

 

2.3.1 Álvaro Vieira Pinto: a institucionalização da Educação de Adultos 

 

Em Sete lições sobre educação de adultos (2005, pp. 69–104), o autor 

aborda separadamente os seguintes temas: Educação Infantil e Educação de 

Adultos; Estudo Particular do Problema da Educação de Adultos e O Problema 

da Alfabetização, mostrando as diferenças entre a educação infantil e a 

educação de adultos, e a importância de ambas na vida do homem. Deixa claro 

que a alfabetização de adultos é processo pedagógico qualitativamente distinto 

do infantil e o que distingue um do outro não é o conteúdo, os métodos, as 

técnicas de instruir, mas sim os motivos, os interesses que o contexto sócio-

politico-cultural, como um todo, tem quando educa a criança ou o adulto.  

Destaca que a educação é uma tarefa social total, onde nada está isento dela, 

que é permanente ao longo de toda a vida do indivíduo e que o homem pode e 

deve usá-la em seu benefício.  

A educação tal como se apresenta institucionalizada, necessita da 

distinção entre as fases do desenvolvimento individual, com aproveitamento da 

capacidade geral de trabalho, em concordância com a diversificação do 

trabalho social. Seus tipos derivam das diferenças de grau no desenvolvimento 

fisiológico e psicológico do homem, pela mediação da possibilidade de trabalho 

que cada fase permite e da estrutura social que determina as formas e normas 

vigentes do trabalho. 

A criança e o adulto não são seres incompletos, mas seres que estão 

atravessando uma fase particular de seus processos vitais. A educação do 

adulto é diferente da educação infantil, pois sempre devem estar relacionadas 

à existência, aos motivos, os interesses que a sociedade tem quando educa a 

criança ou o adulto. 

De acordo com uma análise histórica, o autor destaca diferentes 

modelos de sociedade, enfatizando que o trabalho origina o homem, com 

alterações na sua estrutura anatômica e fisiológica, permitindo o aparecimento 

das funções intelectuais, que são transmitidas a todos da comunidade, de uma 

geração a outra. “Quem não trabalha (isto é, quem não se educa) não existe”. 



                                                                                                                                

 

55 

Nas sociedades primitivas, a educação se apresentava como não 

institucional, consistindo em aprender técnicas de subsistência e cumprir ritos 

religiosos, com tendências criadoras e capacidade de invenção. Nessa 

sociedade surgiram os primeiros pedagogos (feiticeiros, magos e sacerdotes), 

com a incumbência de zelar e fazer cumprir os costumes. 

A sociedade escravista mostrava uma educação não uniforme, só 

reconhecida se cultivada pelos donos de escravos. Ocorria o desenvolvimento 

do domínio das ciências e das artes. Essa sociedade era fundada no conceito 

ético do bem entendido como ociosidade (escola em grego significa 

ociosidade) e a educação visava preparar o homem para aproveitar seu tempo 

livre (classes dirigentes). 

Na sociedade feudal, pregava-se o desinteresse pelo conhecimento da 

natureza. No Ocidente a sociedade é dominada pela concepção cristã da vida 

e pela ação ideológica, cultural e política da Igreja Católica. Sendo assim, a 

educação era privilégio da nobreza e era exercida pelos sacerdotes. Nesse 

período ocorreu a fundação das universidades como centros de cultura 

teológica. Historicamente, foi uma época de vivas lutas sociais, políticas e 

ideológicas. 

Iniciada no Ocidente, a sociedade moderna primava pela ascensão da 

burguesia. Na Idade Moderna aparecem as ciências experimentais, o comércio 

e a indústria, como também surgem os grandes pensadores educacionais, 

preocupados com o desenvolvimento das nações, voltados para a 

compreensão da necessidade da educação para todos, criando escolas 

religiosas, públicas ou laicas. 

O autor apresenta leis sobre a educação, começando pela principal 

delas, “A educação em cada fase da evolução histórica é sempre um produto 

cultural da sociedade, reflete os interesses nela dominantes, de quem têm a 

direção da comunidade.” A segunda lei destaca que o tipo de homem que cada 

sociedade deseja formar é aquele que serve para desenvolver ao máximo as 

potencialidades econômicas e culturais dessa forma social. E a terceira lei 

afirma que, a educação é em sua essência contraditória, porque, visando a 

conservar a sociedade que a distribui, é levada a modificá-la é por fim condiz à 

sua supressão e substituição por outra forma social mais adiantada. 

Sobre outro tema, o estudo particular do problema da educação de 
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adultos, o autor aborda as considerações sobre o estudo particular do 

problema da educação de adultos, aqui vistos na fase mais rica de sua 

existência, plena de possibilidades, evidenciando e enfatizando a realidade do 

trabalhador e o conjunto de conhecimentos básicos que possui. 

Traz o adulto como membro da sociedade ao qual cabe a produção 

social, a direção da sociedade, a reprodução da espécie e a manutenção da 

prole. É nessa fase da vida em que se verifica no homem o seu caráter de 

trabalhador, sendo esse um trabalhador trabalhado, com a responsabilidade de 

cuidar para que seus filhos aprendam a ler e a escrever. 

O autor lembra que a educação do adulto não pode ocorrer separada da 

educação da criança. Essa, por sua vez, deve ser simultânea à primeira, 

enfatizando que é um erro condenar os adultos à condição perpétua de 

iletrados e concentrar recursos da sociedade na alfabetização das faixas 

etárias menores, mais baratas e de maior rendimento futuro. Erro sociológico, 

que supõe o adulto culpado pela sua própria ignorância.  

Quanto ao educador de adultos, este tem que admitir que os educandos 

são homens normais, cidadãos úteis e que devem ser vistos como produto 

normal da sociedade em que vive. Seres pensantes, portadores de idéias, 

dotados de alta capacidade intelectual, com oportunidades de alcançar a 

consciência crítica instruída de si e de seu mundo. 

É necessário aprender e ensinar além das primeiras letras, da escrita e 

dos rudimentos de matemática, a totalidade do saber existente em seu tempo, 

e os elementos que compõem a sua realidade, com palavras motivadoras que 

auxiliam a aprendizagem da leitura e da escrita. O conteúdo não deve ser 

imposto, mas sim proposto pelo professor, e adequado às etapas do processo 

de autoconsciência crescente do aluno. Dessa forma, é imprescindível que a 

competência do educador se concretize na prática de um método crítico de 

educação de adultos e que dê ao educando a oportunidade de alcançar a 

consciência crítica instruída de si e do mundo, por meio de conteúdos e 

atividades de real significância, contemplando o que o educando adulto precisa 

saber para a sua inserção no mundo letrado. 

A educação de adultos visa a atuar sobre as massas para que estas, 

pela elevação de seu padrão de cultura, produzam representantes mais 

capacitados para influir socialmente. 
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O autor refere-se ao problema da alfabetização e das concepções que 

os educadores têm sobre ela mesma. Deixa claro que é necessário partir do 

ponto de vista humanista e não idealista, ou seja, ver o analfabeto como ser 

humano, como fato real, concreto, para depois ver o aspecto sociológico, o 

analfabetismo. O analfabeto é, assim, uma realidade humana, enquanto o 

analfabetismo traduz-se como uma realidade sociológica. Define como 

analfabeto não aquele que não sabe ler, mas aquele que não necessita ler e 

analfabetismo como um vício de formação individual, cuja responsabilidade é 

do próprio analfabeto ou de sua família, jamais da sociedade. As causas para o 

analfabetismo podem residir no descuido da família, a preguiça do indivíduo, o 

baixo nível intelectual, a evasão escolar, as condições físicas ou a distância da 

escola, como também o desinteresse dos governos e a pobreza familiar. 

Propõe para o combate ou a erradicação ao analfabetismo a criação de um 

programa governamental atuante sobre as causas sociais do analfabetismo. 

Cita que os índices do analfabetismo não trazem indicações de seu 

verdadeiro conteúdo social, pois são dados puros dos problemas pedagógicos, 

não interpretados, apresentando-se como índices quantitativos e não 

qualitativos. 

Dentro das fases do desenvolvimento cultural, o homem simboliza o 

pensamento, reproduzindo em imagens, a princípio figurativas das próprias 

coisas (pictogramas), depois das idéias das coisas (ideograma), descobrindo 

assim a utilidade de representar graficamente a expressão oral (o nome) e das 

coisas (fonogramas). 

O professor tem a função de incentivar, estimular e comunicar ao aluno 

quais são os símbolos de uso corrente na sociedade. O aluno escreve porque 

lê, lê porque escreve, e lê e escreve porque fala. 

Sobre o prosseguimento dos estudos, destaca que a educação é 

processo contínuo e permanente no indivíduo e que o esforço social de 

alfabetização resulta na criação de um exército de reivindicantes de maior 

educação, com desejos de alcançar níveis mais altos de saber e de trabalho. 

 

 

2.3.2 Paulo Freire: A Educação de Adultos 
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O dominante precisa inculcar no dominado uma atitude 

negativa em relação a sua própria cultura. Aquele estimula 

este último a rejeitar a própria cultura, instilando nele uma 

falsa compreensão de sua cultura como algo feio e inferior. 

Além disso, o dominante impõe ao dominado seu modo de 

ser, de falar, de dançar, seus gostos, até mesmo seu modo 

de comer. Quanto a comer, aí o dominante impõe mesmo, 

exatamente por não querer chamar a atenção para o quanto 

ele come melhor do que seus dominados. (Freire, 2002, 

p. 130). 

 

Todas as vezes que falamos, lemos ou escrevemos sobre alfabetização 

e escolarização de adultos é impossível não se reportar a Paulo Freire. Durante 

muitas décadas este foi o maior estudioso e defensor desse público. Seus 

escritos são parâmetros para qualquer educador, brasileiro ou não, que 

pretende entender de educação das classes populares e dos excluídos. 

Começo a destacar seus feitos a partir do final da década de 50, quando 

suas idéias, colocações e afirmações já apontava uma revolução dentro da 

Educação de Adultos. Em 1958, com um grupo de educadores de 

Pernambuco, apresentou dentro do Congresso Nacional de Educação de 

Adultos, um relatório “A Educação de Adultos e as Populações Marginais”, 

propondo uma educação de adultos que acentuasse a participação e a 

responsabilidade social e política de todos, propondo ainda que esse público 

tivesse o hábito de tomar decisões. 

Nesse mesmo período, foi coordenador do Plano Nacional de 

Alfabetização e com esse plano apresentou seu método, o processo 

metodológico baseado no diálogo e na conscientização do sujeito como 

interventor no sentido da transformação da realidade, podendo também 

explicitar sua concepção de alfabetização como um ato de conhecimento 

criador e o alfabetizando como sujeito do seu processo de alfabetização.    

Durante toda sua história, Paulo Freire apresentou de maneira clara 

suas idéias sobre a política apresentada e representada pelas classes 

populares e pela crise das elites. Mostrou sua opção radical pela libertação dos 

oprimidos, denunciando uma educação não neutra, porém apresentada com 

neutra, na qual a distinção entre a pedagogia das classes dominantes e a 
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pedagogia das classes oprimidas sempre existiu.  

Paulo Freire sempre esperou ver uma pedagogia não apenas para os 

pobres, mas também para os não-pobres e para a classe média, em que todos 

estivem engajado na preocupação de transformar o mundo. Para ele, o 

conhecimento deve ser uma ferramenta de transformação, um bem 

imprescindível, produtor da nossa existência, e não um objeto de compra e 

venda restrito a poucos. Nessa concepção, o papel da escola é construir o 

saber, colocando o conhecimento nas mãos dos excluídos de forma crítica, 

inibindo a pobreza política e conseqüentemente a pobreza econômica.  

Para Freire, a consciência é intencionalidade voltada para a direção do 

mundo, que ocorre com a problematização das relações entre os homens e o 

mundo. Nesse processo, é possível recriar, remarcar o processo natural do 

qual a consciência aparece no processo de evolução da humanidade. Essa 

consciência surge quando há reflexão e compreensão em direção ao mundo, 

pois para o homem não interessa apenas o saber, mas o porquê se está 

sabendo. 

 

A) A cultura e o conhecimento 

 

O homem é um ser sempre voltado para o diálogo, pois traz dentro de si 

uma humanização que é apresentada como vocação ontológica, que nos faz 

completamente humanos, envolvidos em um mundo de ação e reflexão da 

ação. Porém, busca uma libertação, condicionada por uma pedagogia (na qual 

se fixa o domínio através do ensino, existindo os opressores e todos os 

escolhidos pela elite), que tem a tarefa de abrir a humanidade que existe dentro 

de todo ser oprimido. 

  Nessa prática, a cultura surge como um complemento do que é 

aprendido na escola e a educação como uma ação cultural, relacionada ao 

processo de consciência crítica e como educação apresentadora de problemas 

que serve como um instrumento de organização social e política para todos, 

inclusive os oprimidos. Deve-se buscar desta forma o saber cotidiano do aluno 

da EJA, ressaltando a importância de suas experiências próprias, suas 

histórias, suas buscas, marcadas pela necessidade do diálogo pois este ajuda 

a clarear a realidade social desses indivíduos, apresentando suas verdades 
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enquanto excluídos. 

Fundamentado nessa concepção, a educação se apresenta com a 

função de reconhecer os sujeitos conhecedores, fundindo a conscientização e 

o momento histórico, ligando teoria com prática. Assim, o mundo deve ser 

apresentado como um objeto a ser entendido e conhecido através do 

conhecimento prévio e da busca pelo saber dos seus próprios aprendizes. O 

mundo histórico deve ser abordado como uma criação transformável, em que o 

processo normal de todas as coisas se modifica, criando e recriando novas 

ações, compartilhadas socialmente com todos. 

Cabe à escola e aos seus educadores praticar essa metodologia, 

buscando a participação livre e crítica dos educandos, sendo esse um dos 

princípios do círculo de cultura que é proposto por Freire para a EJA. 

Apresentando uma unidade de ensino que substitui a escola autoritária, Freire 

propõe uma aprendizagem que flua através do diálogo, mediada por um 

coordenador e por homens do povo, com a função de apresentar e não de 

impor as regras da aprendizagem. A educação é vista como prática da 

liberdade, reconhecendo-se a opressão como um fato e sabe-se da 

necessidade da luta para que ocorra a libertação.  

A educação não se apresenta como neutra, pois tanto serve como 

instrumento para domesticar seres humanos, como pode ser transformada em 

um instrumento de libertação (da opressão) humana. A alfabetização pode ser  

tanto um ato de opressão que (sem intenção) tratam humanos como meros 

objetos como uma ação cultural por meio das quais as pessoas buscam a 

liberdade coletivamente e afirmam sua subjetividade. 

A proposta de alfabetização de Paulo Freire indica que ela ocorra num 

ambiente distintivo de aprendizagem, como o que acontecia com o círculo de 

cultura, utilizando codificações para auxiliar a focalizar a investigação crítica do 

mundo em torno de questões e problemas de importância direta e primária aos 

próprios participantes analfabetos, com uso de palavras geradoras e famílias 

silábicas que permitem aos participantes gerarem tanto quanto possível o 

vocabulário com o qual eles aprendem a ler e a escrever. Os códigos são 

usados como estímulos para os estudantes perceberem-se como fazedores de 

cultura, seres ativamente envolvidos na criação cultural de uma sociedade. 

Como explica claramente, a Educação de Jovens e Adultos está ligada 
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ao processo de conscientização, essencialmente representada e expressada 

pelo uso da linguagem, fazendo o homem sentir-se capaz de superar a via do 

domínio e renunciar ao papel de simples objeto, um sujeito capaz de entender 

e de se fazer entender. Isso pode ser feito através de um método ativo, 

dialógico crítico, com participação na modificação do conteúdo programático da 

educação, preocupado com o uso de matérias e técnicas que o auxiliam e o 

remete ao mundo, confiante da sua capacidade.  

A grande limitação de todo o trabalho de educação popular a partir do 

pensamento de Paulo Freire, é o fato de ser um processo educacional paralelo 

ao sistema formal, o que, associado ao círculo vicioso da cultura popular, perde 

grande parte de seu poder transformador. É preciso trazer a discussão para o 

sistema escolar formal, e, para isso, o pensamento de Paulo Freire carece de 

teorização, como todos os movimentos de educação popular. Saviani (1991, 

p.74) diz com todas as letras que a carência de sistematização teórica é 

flagrante nas tendências de educação popular, pois acreditam que a teoria 

deve nascer das próprias práticas dos movimentos populares. Então, inclusive 

nas teorias, tais tendências são insuficientes para pensar a Escola como um 

todo e, em particular, o currículo. 

 

B) A relação dominados e oprimidos 

 

Paulo Freire, em todos os seus estudos, apresenta grande preocupação 

em relação aos dominados e oprimidos, aos injustiçados economica e 

socialmente e com os excluídos, principalmente os usuários da Educação de 

Jovens e Adultos. Como teve uma infância difícil devido à situação econômica 

de sua família, desde criança conviveu com operários, camponeses e 

pescadores. Na vida adulta, essas ligações continuaram, porém mais 

consciente das diferenças entre as classes sociais. Estudou e pesquisou tais 

relações e assim, por estar envolvido, motivou-se a aprender com a prática da 

educação de adultos. 

Aprendeu muito ao trabalhar com os camponeses e operários, 

percebendo a necessidade de aprender com os alunos a quem ensinava, 

transcendendo ao tradicional discurso arrogante e elitista, segundo o qual o 

professor tudo sabia e o aluno não sabia nada. Buscava mostrar que as 
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culturas adquiridas nos bancos escolares devem ser somadas as culturas 

adquiridas na vida. Tem como mostrar que a alfabetização e a educação são 

expressões culturais, de uma sociedade tomada por interesses, diferenças e 

gostos de classe.  

Mostrou em uma de suas melhores obras, a e mais conhecida, 

Pedagogia do Oprimido, como essas relações de dominação acontecem 

principalmente no campo da educação. O livro é voltado aos “esfarrapados do 

mundo”, mostrando a opressão contida na sociedade e no universo educativo, 

em especial na educação/alfabetização de adultos. Apresentando a opressão 

como problema crônico social, principalmente nas camadas menos favorecidas 

da sociedade contemporânea que passa a aceitar o que lhes é imposto, devido 

à falta de conscientização e liberdade. 

Fala sobre a humanização e desumanização, na história, em um 

contexto real, concreto e objetivo. Apresenta a primeira como vocação dos 

homens, negada na injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos 

opressores e a segunda não como vocação histórica, não como destino dado, 

mas como resultado de uma ordem injusta que gera a violência dos 

opressores. Afirma que a liberdade não chega por acaso, mas pela práxis de 

sua busca pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por 

ela. Compara-a um parto doloroso, no qual o homem que nasce daí é um 

homem novo, que só é viável na e pela superação da contradição opressores-

oprimidos, que é a libertação de todos.  

O autor faz uso do pensamento de Marx quando se refere à relação 

dialética subjetividade-objetividade, o que implica a transformação no sentido 

amplo da teoria e prática, conscientizar para transformar, pois a opressão é 

uma forma sinistra de violência. Assim, a Pedagogia do Oprimido busca a 

restauração humanista, animando-se da generosidade autêntica e não 

“humanitarista”, pois propõe a construção de sujeitos críticos, comprometidos 

com sua ação no mundo. 

Incessantemente mostra que a educação exerce papel fundamental no 

processo de libertação, pois apresenta a concepção “bancária” como 

instrumento de opressão. Nessa, o aluno é visto como sujeito que nada sabe e 

a educação é uma doação dos que julgam ter conhecimento. O professor, 

nesse processo, “deposita” o conteúdo na mente dos alunos, que a recebem 
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como forma de armazenamento, constituindo o que é chamado de alienação da 

ignorância, pois não há criatividade, nem tampouco transformação e saber, 

existindo aí a “cultura do silêncio”, isto porque o professor é o detentor da 

palavra, criando no aluno a condição de sujeito passivo que não participa do 

processo educativo. 

Explica que a educação imposta aos que verdadeiramente se 

comprometem com a libertação não pode se fundar em uma compreensão dos 

homens como seres “vazios” a quem o mundo “encha” de conteúdos. 

Na citação “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (Freire, 2003, p. 36), o 

autor mostra que, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, 

enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, 

também educa. Aponta para a necessidade de que para ser autoridade, é 

necessário estar sendo com as liberdades e não contra elas. O grande 

destaque para a superação da situação é trabalhar a educação como prática 

de liberdade, ao contrário da forma “bancária” que é prática de dominação e 

produz o falso saber, ou seja, aquele incompleto ou sem senso crítico. Assim, 

aponta a educação problematizadora, na qual a realidade é inserida no 

contexto educativo, sendo valorizado o diálogo, a reflexão e a criatividade, de 

modo a construir a libertação. Mediatizados pelos objetos cognoscíveis que, na 

prática “bancária”, é possuída pelo educador que os descreve ou os deposita 

em educandos passivos.  

Na dialogicidade da educação, Paulo Freire fala em amor e diálogo e 

acrescenta: “Não há também diálogo, se não há uma intensa fé nos homens. 

Fé no seu poder de fazer e de refazer. De criar e recriar. Fé na sua vocação de 

ser mais, que não é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos homens” 

(Freire, 2003, p. 42). Neste momento, o diálogo aparece no cenário como o 

grande incentivador da educação mais humana e até revolucionária, na busca 

do conteúdo programático, onde o conteúdo não é uma doação ou uma 

imposição, mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao 

povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada. 

Apresenta os temas geradores, com metodologia pautada no educando 

e seu universo, enfatizando o trabalho em equipe e de forma interdisciplinar. 

Para a alfabetização (de adultos), o destaque se faz através de palavras 
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geradoras, cujo objetivo é o letramento, porém de forma crítica e 

conscientizadora. Neste sentido, os temas geradores, além de possibilitar sua 

apreensão, inserem ou começam a inserir os homens em uma forma crítica de 

pensarem seu mundo. 

O autor insere as palavras codificar e decodificar, apresentando-as nos 

temas geradores e trazendo a investigação e o investigador à tona e as 

relacionando com o diálogo, com o conceito antropológico de cultura e de 

mundo da cultura.  

Mostra a teoria antidialógica como uma ideologia opressora, na qual 

ocorre à manipulação da população e da cultura através da comunicação, 

motivo pelo qual a revolução deve acontecer através desta pelo diálogo das 

massas. Uma das principais características da ação antidialógica das 

lideranças é dividir para manter a opressão, o que cria o mito de que a 

opressão traz a harmonia. Em contrapartida, é mostrada a teoria da ação 

dialógica embasada na colaboração, organização e síntese cultural, 

combatendo a manipulação através da liderança revolucionária, cujo 

compromisso é a libertação dos oprimidos vistos como “mortos em vida”, onde 

a vida é proibida de ser vida, isto devido às condições precárias em que vivem 

as massas populares, convivendo com injustiças, misérias e enfermidades. 

Assim é necessário unir para libertar, conscientizando as pessoas da ideologia 

opressora, motivando-as a transformar as realidades a partir da união e da 

organização. A organização não pode ser autoritária, devendo ser aprendida 

por se tratar de um momento pedagógico em que a liderança e o povo fazem 

junto o aprendizado. Fica evidente que o opressor precisa de uma teoria para 

tornar possível a ação da opressão, deste modo o oprimido também precisa da 

teoria para sua ação de liberdade, que deve ser pautada principalmente na 

confiança no povo e na fé nos homens, para que assim “seja menos difícil 

amar”.  

A Pedagogia do Oprimido apresenta-se como uma pedagogia 

problematizadora do homem; que possui generosidade verdadeira, humanista 

e não "humanitarista". Ao contrário da pedagogia habitual, que parte dos 

interesses individuais e egoístas, que não leva ao entendimento necessário às 

massas, mas apenas aos que possuem o “poder”, falso e alucinógeno da 

classe dominante, esta pedagogia humanizadora só é possível através da 
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união entre teoria e prática, através da vontade de criar uma sociedade letrada 

e justa para todos. 

Paulo Freire mostra que sendo a leitura e a escrita bens relevantes, de 

valor prático e simbólico, o não acesso a graus elevados de letramento é 

particularmente danoso para a conquista da cidadania plena. Essa 

problemática é de ordem histórico-social, apresentando-se uma realidade que 

resulta do caráter subalterno atribuído pelas elites dirigentes à educação 

escolar de negros, pobres, migrantes e trabalhadores braçais, e principalmente 

alunos da educação de adultos, que foram impedidos de usufruir da “normal” e 

podados de plena cidadania, ainda hoje sofrendo as conseqüências desta 

trágica realidade histórica.  

 

C) O poder transformador da educação 

 

Na sociedade brasileira, existem determinados padrões 

comportamentais característicos de diferentes classes sociais, como em 

qualquer sociedade, em que os segmentos dominantes falam de seus 

interesses particulares encarando-os como expressões concretas da 

nacionalidade. Os grupos inferiores não podem se expressar, pois falta-lhes 

poder político e econômico. Deste modo, o grupo dominante-opressor deprecia 

o grupo dominado-oprimido, principalmente em relação à fala, a língua, que na 

verdade também é cultura. 

Assim, se tomarmos a alfabetização como mecanismo de iluminação e 

como uma forma de política cultural, inseridas nas dimensões social, política, 

cultural e econômica da vida cotidiana, possamos compreender a 

escolarização como um local em que as culturas dominantes e subalternas 

entram em conflito e onde professores, alunos e todos que fazem a escola 

divergem quanto a como se devem definir e compreender as experiências e as 

práticas escolares. Desta forma, a alfabetização se mostra como foco 

importante para entender os interesses políticos e ideológicos em jogo e os 

conhecimentos produzidos em conjunto. Jogo esse que estabelece relações de 

poder e de conhecimento, não apenas por quem ensina, mas principalmente 

pelas diferenças culturais e sociais que os alunos apresentam nas salas de 

aula e pelas produções de conhecimentos e identidades sociais e pessoais. 
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A reinvenção do poder que passa pela reinvenção da produção não 

pode ter lugar sem a ampliação das vozes que participam do ato produtivo. Os 

programas de alfabetização tendem a oferecer ao povo a reinvenção do poder, 

que passa pela reinvenção da produção, trazendo a reinvenção da cultura, 

desenvolvendo uma concepção de alfabetização como forma de política 

cultural. 

 

D) O educador e os princípios da aprendizagem  

 

Sobre o professor da Educação de Jovens e Adultos, Freire destaca a 

importância da valorização do saber cotidiano do aluno, buscando aproveitar as 

experiências vividas pelos educandos e transformando-as em mecanismos de 

aprendizagem. Esse processo pode ocorrer através da contação e audição das 

histórias vividas, através de relatos para o grupo, ou da construção de 

pequenos textos que busquem com relevância delinear a realidade social. 

Dentro dessa perspectiva do aproveitamento da cultura popular 

acumulada em cada um dos educandos, vemos que a educação implica em um 

ato de conhecer entre sujeitos conhecedores. A conscientização é ao mesmo 

tempo, uma possibilidade lógica e um processo histórico ligando teoria com 

práxis numa unidade indissolúvel. 

De acordo com essa visão de educação, podemos destacar alguns 

princípios de aprendizagem, segundo as quais, o mundo deve ser abordado 

como um objeto a ser entendido e conhecido através de esforço dos seus 

próprios aprendizes, ser notado como uma criação transformável, onde os 

estudantes devem aprender a conectar seus seres e condições vividas com a 

realidade presente, considerando as possibilidades para “novos afazeres” da 

realidade e as novas possibilidades para essa realização. Nessa fase da 

alfabetização, cabe ao aluno reconhecer o papel e a importância da escrita, 

alcançando a competência escrita no processo de torna-se compromissado em 

refazer a história. 

Para o sucesso dessa aprendizagem apresentada por Freire, é preciso 

superar a dicotomia que geralmente se estabelece entre teoria e prática. 

Trazendo a teoria a ser aprendida como uma possibilidade concreta de 

transformação social a partir da educação. E o professor compreendido como 
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um intelectual que vai além dos próprios interesses. Situação que não é 

facilmente aceita pelos educadores e pelas políticas educacionais. 

 

2.3.3 Moacir Gadotti: um autor contemporâneo 

 

O professor Moacir Gadotti é um grande estudioso da educação popular, 

buscando as causas e os problemas referentes ao analfabetismo de forma 

crítica em relação ao sistema educacional. Discípulos de Paulo Freire, defende 

a educação popular e fala dela com maestria: 

Nos últimos anos, os educadores que permaneceram fiéis 

aos princípios da educação popular atuaram principalmente 

em duas direções: na educação pública popular no espaço 

conquistado no interior do Estado; e na educação popular 

comunitária e na educação ambiental ou sustentável, 

predominantemente não-governamentais. Durante os 

regimes autoritários da América Latina, a educação popular 

manteve sua unidade, combatendo as ditaduras e 

apresentando projetos "alternativos". (Gadotti, 2000, 

p.42) 

Mostra que, com as conquistas democráticas, a educação popular 

fragmentou-se em dois sentidos, de um lado ganhando uma nova formatação e 

diluindo-se através das políticas públicas do Estado e, de outro,  mantendo-se 

como uma educação não formal, dispersa em pequenas experiências. Dessa 

forma, apresenta uma nova educação popular, em que se perdeu a unidade, 

porém se ganhou em diversidade.  

As práticas de educação popular também constituem-se em 

mecanismos de democratização, em que se refletem os 

valores de solidariedade e de reciprocidade e novas formas 

alternativas de produção e de consumo, sobretudo as 

práticas de educação popular comunitária, muitas delas 

voluntárias. O Terceiro Setor está crescendo não apenas 

como alternativa entre o Estado burocrático e o mercado 

insolidário, mas também como espaço de novas vivências 

sociais e políticas hoje consolidadas com as organizações 

não-governamentais (ONGs) e as organizações de base 
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comunitária (OBCs). Este está sendo hoje o campo mais 

fértil da educação popular. (Gadotti, 2000, p.28) 

A educação popular, tal como se apresenta hoje, incorpora-se ao 

pensamento pedagógico universal e orienta a atuação de muitos educadores 

espalhados pelo mundo. Apresenta-se como um modelo teórico reconceituado, 

propondo a reforma dos sistemas de escolarização pública, vinculada ao poder 

local e a economia popular, produzindo possibilidades únicas para a prática da 

educação. Como Paulo Freire, Gadotti trabalha com a certeza de que a 

aprendizagem acontece quando o sujeito aprende a partir do seu próprio 

conhecimento. A noção de ensinar ocorre a partir de palavras e temas 

geradores. A educação é um ato de conhecimento e de transformação social e 

a politicidade da educação são apenas alguns dos legados da educação 

popular à pedagogia crítica universal. 

Em sua obra Educação e Poder (2005), aponta como causas do 

analfabetismo a escolarização insuficiente, apresentado como mal estruturado, 

carente de recursos, conduzido por uma política discriminatória em relação ao 

ensino fundamental, onde a elite está apenas preocupada com o ensino 

superior. 

O autor faz uma análise entre o número de analfabetos no ano de 1940, 

que eram de 13.279.899 e no ano de 1970, que eram de 17.936.887, porém 

nessa análise não reporta a porcentagem analfabetos/número de habitantes, 

deixando o leitor sem esse esclarecimento. Analisa de forma esclarecedora o 

Mobral, contando desde a sua criação até seu encerramento, tem como as 

características que esse movimento teve. 

O Mobral foi criado em 1967 (Decreto 5.379, de 15 de dezembro de 

1967) pelo governo militar e instalado em 1970, era um “modelo de ensino”, 

atuava no campo da “alfabetização informal”. Durante os anos de 1970 a 1975, 

reduziu de 33% para 11,8% o número de analfabetos no país, tendo como 

meta reduzir esse número para 8%. Porém, esses números eram puramente 

artificiais, produzindo alfabetizados que assinavam o nome e liam meia dúzia 

de palavras. 

O analfabetismo era visto como um problema unicamente econômico, e 

não humano ou político-social. Os diplomados não se beneficiaram da 
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aprendizagem, apenas serviam para abastecer o mercado de trabalho 

industrial, com baixo custo e substituindo outros funcionários. 

As aulas se davam através da apresentação de grupos de palavras 

geradoras, com a utilização de material pedagógico produzido pelos órgãos 

centrais e de caráter nacional. Os professores eram meros executores do 

programa, não se valendo das diferenças regionais e das dificuldades do 

analfabeto. Desta forma, apresenta-se o que o autor chama de pedagogia 

colonizadora, onde se pratica a acomodação e submissão de valores da elite 

dominante em decadência. Era um sistema de alfabetização orientado por 

tecnocratas, isolados dos problemas da comunidade, estando os alfabetizantes 

subordinados a uma elite de gabinete. 

Esse sistema apresentava inúmeros problemas, pois o analfabetismo 

era visto apenas como um problema econômico e não político, onde não se 

percebia a falta de ações sociais e políticas, como distribuição justa de rendas, 

salários condizentes, habitação, saneamento, a democracia não se 

apresentava como um mecanismo de igualdades e oportunidades para todos.  
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CAPÍTULO 3 

 

O UNIVERSO DA EJA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO: UM ESTUDO DE 

CASO 

 

Neste capítulo abordaremos informações sobre a cidade onde se 

localiza a escola, a escola, e o público atendido, assim como as características 

socioeconômicas e culturas dos alunos pesquisados e do ambiente em que 

estão inseridos. Apresentamos os resultados obtidos com a pesquisa empírica, 

realizada através de questionário e questões abertas e as análises dos 

resultados. 

 

3.1 Localização  

 

A escola pesquisada se localiza cidade de São Bernardo do Campo, no 

Estado de São Paulo. Segundo estatísticas13, a cidade possui área territorial de 

406 km², com densidade demográfica de 2.349 hab/km², e uma população 

estimada de 781.390 habitantes, sendo 51,35% do sexo feminino e 48,65% do 

sexo masculino. A maioria da população é católica (69,54%), mora na zona 

urbana e é alfabetizado (apenas 4,6% não são alfabetizados)14, sendo que 

43% da população possuem apenas o ensino fundamental I incompletos 

(equivalente a 4 anos de escolaridade). Praticamente a cidade toda é 

urbanizada (98%), porém 12,25% da população se encontra na faixa de 

pobreza15, sendo que, desse índice, 19,22% são crianças de 0 a 14 anos. 16 

A escola está localizada na periferia da cidade, onde existe a junção de 

vários bairros e vilas com o mesmo perfil demográfico. Esse aglomerado, 

segundo dados da FIBGE de 2007, compõe uma área de 11,94 km², com uma 

população estimada em 112.764 habitantes. Os chefes de família na maioria 

                                                 
13

 Cf. Compendio estatístico 2007 - Seção de Pesquisa e Banco de Dados – SP - PMSBC 
14

 Cf. IBGE – Censo Demográfico 2007- Compêndio Estatístico 2007 – São Bernardo do 
Campo – Indicadores Sócio Econômicos. 
15

 Linha de pobreza é o termo utilizado para descrever o nível de renda anual com o qual uma 
pessoa ou uma famíla não possui condições de obter todos os recursos necessários para viver. 
A linha de pobreza é, geralmente, medida em termos per capita e diversos órgãos, sejam eles 
nacionais ou internacionais, estabelecem índices de linha de pobreza 
16

 Fonte: IPEA/PNUD/Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - 2007 
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são homens com baixo grau de instrução, pois 41,04% deles não completaram 

o ensino fundamental II. 17 

O local em que se encontra a escola não possui nenhum posto de saúde 

ou policial, biblioteca, teatro ou área de lazer (ver anexos 1F-J), a maioria dos 

moradores são “profissionais” autônomos (catadores de papel, ajudantes de 

pedreiros e diaristas), com baixa renda e pouca escolaridade. As moradias são 

casas pequenas e inacabadas ou barracos precários, sempre com grande 

quantidade de pessoas, em sua maioria crianças. Segundo dados da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que caracteriza suas escolas 

de acordo com a localização e o grau de vulnerabilidade social, a escola 

pesquisa pesquisada se encontra no grupo 418, representado por 

vulnerabilidade média. 

 

3.2 A escola e os alunos 

 

A escola pertence à rede estadual de ensino, funcionando em prédio 

próprio, com um total de dez salas de aulas e três turnos de funcionamento. No 

período diurno, a escola possui Ensino fundamental ciclo II, com 670 alunos em 

média, divididos nos períodos da manhã e tarde. No período noturno, o público 

é exclusivamente de jovens e adultos, com cerca de 240 alunos, divididos entre 

o ciclo II do Ensino fundamental e o Ensino médio. 

O público atendido pela escola é muito carente, de nível sócio-

econômico baixo. A escolaridade dos pais dos alunos corresponde em média a 

4ª série do Ensino Fundamental, havendo muitos analfabetos. O crescimento é 

vertiginoso, geralmente famílias de proles numerosas19. 

Até o ano de 2002, a escola possuía classes de ensino fundamental I 

(referentes às quatro séries iniciais do ensino fundamental) e de ensino 

fundamental II (referente às quatro últimas séries do ensino fundamental). 

Porém com a reorganização do ensino público, no ano de 2003, as classes das 

                                                 
17

 cf. FIBGE – Censo Demográfico 2007- Compêndio Estatístico 2007 – São Bernardo do 
Campo. População por bairros 
18

 Grupo 4 – Vulnerabilidade Média: composto pelos setores que apresentam níveis médios na 
dimensão socioeconômica, estando em quarto lugar na escala em termos de renda e 
escolaridade do responsável pelo domicílio. Nesses setores concentram-se famílias jovens, isto 
é, com forte presença de chefes jovens (com menos de 30 anos) e com crianças pequenas. 
19

 Plano Gestão da escola pesquisada – vigência 2006/2009 
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séries iniciais foram remanejadas para uma escola mantida pela prefeitura do 

município. Desta forma, parte do prédio escolar ficou ocioso, principalmente no 

período noturno. Como a comunidade apresentava demanda para a Educação 

de Jovens e Adultos, foram “criadas” seis salas para atender essa clientela, 

sendo duas classes para o 1º termo20, duas classes para o 2º termo, uma 

classe para o 3º termo e uma para o 4º termo do ensino fundamental II. Em 

2004, foi estendida a Educação de Jovens e Adultos para o ensino médio. 

Obedecendo a esta demanda, a escola mantém a Educação de Jovens 

e Adultos, porém com maior número de salas para o ensino médio em relação 

ao ensino fundamental, conforme pode se verificar logo abaixo na tabela que 

reporta o fluxo de alunos nos anos de 2003 até o primeiro semestre de 2008. 

 

Fluxo de entrada e saída dos alunos da Educação de Jovens e Adultos 

Ensino Fundamental – II 

2003 

1º Semestre 

                      Entrada 

 

Saída 

 

2º Semestre 

                  Entrada Saída 

1º Termo 75  1º Termo 38  

2º Termo 75  2º Termo 65  

3º Termo 41  3º Termo 70  

4º Termo 39 31 4º Termo 45 31 

 

2004 

1º Semestre 

                      Entrada 

 

Saída  

 2º Semestre 

                  Entrada Saída 

1º Termo 43  

 

1º Termo 39  

2º Termo 41  2º Termo 45  

3º Termo 74  3º Termo 42  

4º Termo 82 44 4º Termo 75 52 

 

                                                 
20

 Na modalidade de ensino EJA, não se utiliza a denominação série ou ano para caracterizar o 
grau de escolarização. Utiliza-se a nomenclatura termo, sendo compreendido na seguinte 
conformidade: 1º, 2º, 3º e 4º termo do ensino fundamental II (referentes à 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série) e 
1º, 2º e 3º termo do ensino médio (referentes à 1º, 2º e 3º ano do ensino médio).  
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2005 

1º Semestre 

                      Entrada 

 

Saída  

 2º Semestre 

                  Entrada Saída 

1º Termo 43  

 

1º Termo 41  

2º Termo 38  2º Termo 43  

3º Termo 38  3º Termo 38  

4º Termo 43 20 4º Termo 45 31 

 

 

2006 

1º Semestre 

                      Entrada 

 

Saída  

 2º Semestre 

                  Entrada Saída 

1º Termo 39  

 

1º Termo 28  

2º Termo 37  2º Termo 33  

3º Termo 42  3º Termo 39  

4º Termo 42 29 4º Termo 39 28 

 

 

2007 

1º Semestre 

                      Entrada 

 

Saída  

 2º Semestre 

                  Entrada Saída 

1º Termo 35  

 

1º Termo 28  

2º Termo 34  2º Termo 35  

3º Termo 32  3º Termo 40  

4º Termo 38 22 4º Termo 41 24 

2008 

 

2008      

1º Semestre 

                      Entrada Saída  

1º Termo 28   

2º Termo 32   

3º Termo 31   

4º Termo 30 27  
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Ensino Médio 

2004 

1º Semestre 

                      Entrada 

 

Saída  

 2º Semestre 

                  Entrada Saída 

1º Termo 93   

 

1º Termo 80   

2º Termo 41  2º Termo 83   

3º Termo     3º Termo 44    42 

  

 

2005 

1º Semestre 

                      Entrada 

 

Saída 

 

 2º Semestre 

                  Entrada Saída 

1º Termo 88   1º Termo 77   

2º Termo 90   2º Termo 88   

3º Termo 91 71 3º Termo 76 56 

 

 

2006 

1º Semestre 

                      Entrada 

 

Saída  

 2º Semestre 

                  Entrada Saída 

1º Termo 84   

 

1º Termo 79   

2º Termo 85   2º Termo 73   

3º Termo 78 53 3º Termo 69 53 

 

 

2007 

1º Semestre 

                      Entrada 

 

Saída  

 2º Semestre 

                  Entrada Saída 

1º Termo 76   

 

1º Termo 80   

2º Termo 72   2º Termo 81   

3º Termo 76 61 3º Termo 80 48 
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2008 

1º Semestre 

                      Entrada 

 

Saída     

1º Termo 32       

2º Termo 63       

3º Termo 63 58     

 

Como podemos observar nas tabelas, o primeiro semestre de 2003, ano 

em que começou a funcionar a EJA na escola pesquisada, apresentava 

praticamente o dobro de matrículas no primeiro e segundo termos em relação 

ao terceiro e quarto termos do ensino fundamental II, demanda mantida no 

segundo semestre do mesmo ano e nos dois semestres do ano seguinte para 

os termos subseqüentes, até o momento em que todos os alunos matriculados 

inicialmente fossem atendidos. Dado de destaque se analisarmos que esses 

índices (números de matrículas para essa o ensino fundamental II), não se 

repetiram novamente, pois com a entrada da EJA para o ensino médio, o maior 

número de matrículas passou a ser para essa modalidade de ensino.  

Esse fato ocorre, na maioria das escolas, pois existem programas 

populares de educação21 não pertencentes às escolas públicas estaduais que 

também oferecem o ensino fundamental I e II para a EJA, porém não 

estendendo a EJA para o ensino médio, sendo necessário à transferência dos 

alunos que pretendem continuar a escolarização para as escolas públicas 

estaduais, como podemos ver nos dados que mostram o fluxo de alunos para o 

ensino médio na escola pesquisada. 

Se analisarmos o número de alunos matriculados nos primeiros termos 

das duas modalidades de ensino em relação ao número de alunos que 

concluem cada módulo, percebemos que grande parte deles não faz parte 

dessa realidade. Portanto, podemos dizer que os mesmos foram retidos ou 

abandonaram a escola, conhecimento que se completa quando avaliarmos as 

informações compiladas na pesquisa empírica realizada na escola, em que 

grande parte dos alunos reporta a desistência/evasão ou a repetência como um 

entrave para o término de sua escolarização, motivadas, na maioria dos casos, 

                                                 
21

 Ver PROMAC – Programa Municipal de Alfabetização e Cidadania, constante no Capítulo I 
desta pesquisa. 
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pelo horário de trabalho incompatível com o horário da escola, por gravidez não 

programada, pelo desemprego e pelo desinteresse por parte dos alunos ou 

desestímulo por parte da família e da escola e seus educadores para a 

freqüência escolar. 

 

3.3 O desafio da escola: atendimento a um público diversificado 

 

A média de idade dos alunos matriculados nessa escola, contando todas 

as modalidades de ensino, varia de 11 a 50 anos, cabendo aos gestores e aos 

educadores da escola perceber as diferenças etárias, metodológicas e os 

materiais didáticos necessários ao bom desenvolvimento de cada público 

específico. Para tanto, consta no Plano Gestão Quadrienal 2006/2009 da 

escola pesquisada, os objetivos específicos que diferenciam o público 

atendido, como também a integração e a seqüência dos componentes 

curriculares, diferenciados para o ensino fundamental regular e para a 

Educação de Jovens e Adultos, apresentadas logo a seguir: 

 

1 - OBJETIVO DOS CURSOS 

A- Ensino Fundamental Regular – Ciclo II: 

 

O ensino fundamental – ciclo II, com duração mínima de 

quatro anos, obrigatório e gratuito, tem por objetivo a 

formação básica do cidadão, mediante: 

 O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 

como meios básicos o pleno domínio da leitura e do cálculo; 

 A compreensão do ambiente natural e social, do 

sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em 

que se fundamenta a sociedade; 

 O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades 

e a formação de atitudes e valores; 

 O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 

assenta a vida social. 

 

B – Educação de Jovens e Adultos (EJA) – ensino 

fundamental e médio: 
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O Ensino de Jovens e Adultos, com duração mínima de dois 

anos para o ensino fundamental (ciclo II) e de um ano e seis 

meses para o ensino médio, tem por objetivo inserir o 

cidadão com defasagem de aprendizagem, elevando seus 

conhecimentos de cultura e de mundo, com possibilidade de 

maior inserção à sociedade. 

 

1. INTEGRAÇÃO E SEQÜÊNCIA DOS COMPONENTES 

CURRICULARES: 

 

Os currículos do ensino fundamental e do EJA, devem ter 

uma base nacional comum, a ser completada, em cada 

sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais 

da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

Os currículos terão como obrigatoriedade, o estudo da 

língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do 

mundo físico e natural e da realidade social e política, 

especialmente do Brasil.  

O ensino da arte, componente curricular obrigatório, de 

forma a prover o desenvolvimento cultural dos alunos. 

A educação física, integrada à proposta pedagógica da 

escola, é componente curricular, ajustando-se às faixas 

etárias e às condições da população escolar. Na parte 

diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a 

partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua 

estrangeira moderna. 

Os conteúdos curriculares da educação básica (Ensino 

Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos) 

observarão, ainda, as seguintes diretrizes: 

 A difusão de valores fundamentais ao interesse social, 

aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem 

comum e à ordem democrática; 

 Consideração das condições de escolaridade dos 

alunos em cada estabelecimento; 

 Orientação para o trabalho. 

 

 

Como podemos notar, a escola pesquisada possui uma preocupação em 

diferenciar as modalidades de ensino e a clientela atendida, assim como os 
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currículos que devem ser contemplados. Porém, não foi apresentada 

metodologia específica para cada segmento e nem o aproveitamento de 

estudos anteriores, elementos que não podem ser desprezados na EJA, pois 

como diz Paulo Freire (2004, p. 43): “as crianças e adultos se envolvem em 

processos educativos de alfabetização com palavras pertencentes à sua 

experiência existencial, palavras grávidas de mundo. Palavras e temas”. 

 

 

3.4 A coleta de dados: a pesquisa 

 

A pesquisa empírica foi realizada por intermédio de questionário 

estruturado dividido em duas partes. A primeira quantificou os dados dos 

entrevistados em relação à sua localidade de origem, idade, sexo, profissão, 

como também de seus descendentes, ascendentes e irmãos. A segunda parte 

foi dividida em duas etapas, uma composta por questões abertas sobre a 

escolarização anterior dos alunos e os motivos do retorno deles à escola, e a 

outra em que foram analisados as perspectivas dos alunos, as frustrações e os 

sonhos, relatados através de um texto descritivo. Essa segunda etapa ocorreu 

devido à necessidade encontrada em obter maiores informações sobre os 

alunos, pois apenas com a quantificação do questionário ficou difícil a coleta 

desses dados. Esse texto, que na escola foi chamado de redação, foi 

produzido individualmente pelos 88 alunos entrevistados e teve a função de 

clarear as informações relativas às expectativas do retorno a escola, a melhoria 

da qualidade de vida, a inserção mercado de trabalho e a continuidade da 

escolarização. 

A pesquisa se deu em uma escola que possui a Educação de Jovens e 

Adultos para o ensino fundamental II (equivalente aos quatro últimos anos) e 

para o ensino médio, no período noturno na periferia da cidade de São 

Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, durante o primeiro semestre do 

ano de 2008.  

A escola pesquisada oferece o curso na forma presencial, com 

avaliações processuais e controle de freqüência, possuindo para essa 

modalidade de ensino 240 alunos freqüentes (sendo que o número de 
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matriculados é em média 14% superior a esse), distribuídos na seguinte 

conformidade: 

 

Ensino fundamental 

Termos 1º EFII 2º EFII 3º EFII 4º EFII Total 

Nº de alunos matriculados 28 32 31 30 121 

Nº de alunos freqüentes 20 28 25 27 100 

 

Ensino médio 

Termos 1º EM 2º EM 2º EM 3º EM 3º EM Total 

Nº de alunos matriculados 32 30 33 32 31 158 

Nº de alunos freqüentes 27 26 29 30 28 140 

 

Foram entrevistados 88 alunos, dos sete termos existentes, 

representando 36,66% do total de alunos freqüentes, escolhidos de forma 

aleatória. 

 

Parte I – Questionário 

 

Os dados apresentados a seguir têm a pretensão de traçar o perfil social 

dos alunos da EJA de uma escola da Rede Pública Estadual da Cidade de São 

Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo. Para tanto, foi necessário 

sabermos em que faixa etária se encontram, quais profissões escolheram ou 

foram obrigados a ter, de que regiões do país vieram, qual o estado civil, se 

possuem filhos ou não, entre outros dados relevantes. 

 

1 - Dados do pesquisado: quem é o aluno da EJA 

 

1.1  Faixa etária (anos)  

 

A maioria dos alunos que cursam a EJA nessa escola possui de 19 a 38 

anos, e uma pequena parcela com idades inferiores ou superiores a essas. Se 
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compararmos com as informações contidas no Compêndio Estatístico 200722, 

percebemos que no bairro onde a escola se encontra o maior número de 

habitantes estão nas faixas etárias entre 19 e 29 anos (21,75%) e entre 30 e 59 

anos (32,85%), e a menor acima de 60 anos (2,59%). Ao relacionarmos a faixa 

etária dos alunos matriculados na escola com o grau de escolaridade dos 

munícipes23, dos quais 43% não completaram o ensino fundamental I (as 

quatro primeiras séries iniciais), 20,2% apenas completaram o ensino 

fundamental II (quatro séries finais), 24,1% possuem o ensino médio (fase sinal 

da educação básica), 4,7% da população não possuem nenhum grau de 

instrução e apenas 7,7% possuem ensino superior, percebemos que uma 

parcela significativa da população não completou a escolarização básica na 

idade correta, entre 06 e 17 anos, buscando agora na educação de jovens de 

adultos uma reparação dessa escolarização. Dessa forma a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) é uma categoria organizacional constante da estrutura 

da educação nacional, com finalidades e funções específicas, pois assim como 

acontece no município, o país apresenta uma massa de 15.866 (números 

absolutos) pessoas com dez anos ou mais de idade sem instrução, que 

necessita do letramento e da escolarização para conquistar seus direitos a uma 

cidadania plena. 

Apesar da queda anual do número de pessoas não alfabetizadas no 

município (ver tabela 1A), o número de pessoas que não sabe ler ou escrever 

por falta de condições ou pelo não acesso à escola deve ser motivo de crítica 

severa e constante. Nota-se que, segundo as estatísticas oficiais apresentadas, 

o maior número de analfabetos ou semi-analfabetos (letrados), constitui-se de 

pessoas com mais idade, de regiões pobres e interioranas e provenientes dos 

grupos afro-brasileiros. Nesta ordem de raciocínio e observando as 

características da população desta escola, a EJA representa uma dívida social 

não reparada para com os que não tiveram acesso e nem domínio da leitura e 

escrita como bens sociais, na escola ou fora dela, mas que representam a 

força de trabalho empregado na constituição de riquezas e na elevação de 

                                                 
22

 cf. IBGE – Censo Demográfico 2007- Compêndio Estatístico 2007 – São Bernardo do 
Campo. População por faixa etária, segundo bairros. 
23

 cf. FIBGE – Censo Demográfico 2007- Compêndio Estatístico 2007 – São Bernardo do 
Campo. População Alfabetizada – Grau de escolaridade. 



                                                                                                                                

 

81 

obras públicas. Ser privado deste acesso é, de fato, não ter um instrumento 

imprescindível para uma inserção social significativa na contemporaneidade.  

A legislação vigente para essa modalidade de ensino (EJA) estabelece 

que a idade mínima para a matrícula para o Ensino Fundamental II é de 15 

anos completos e para o Ensino Médio de 17 anos completos. 

 

Tabela 1  

Faixa etária dos alunos pesquisados 

 

Ano de nascimento Total % 

1948 - 1959 04 4,54 

1960 - 1969 14 15,9 

1970 - 1979 24 27,27 

1980 - 1989 38 43,18 

1990 - 1993 08 9,09 

 

Tabela 1A  

Evolução da população alfabetizada de 10 anos e mais de idade em 

 São Bernardo do Campo -%24 

 

1980 1991 1996 2000 2007 

90,2 93,8 94,7 95,4 95,3 

 

 

1.2  Número de alunos por sexo 

 

Há a predominância do sexo masculino, com uma diferença pequena de 

4,54% em relação número de alunos do sexo feminino. Essa informação é 

interessante ao ser comparada com as estatísticas apresentadas no 

município25 em que a escola se encontra, pois segundo o IBGE, a diferença 

também é pequena (2,70%), porém contrária, havendo 51,35% de munícipes 

                                                 
24

 cf. IBGE – Censo Demográfico 2007- Compêndio Estatístico 2007 – São Bernardo do 
Campo. 
25

 cf. IBGE – Censo Demográfico 2007- Compêndio Estatístico 2007 – São Bernardo do 
Campo. População por sexo. 
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do sexo feminino e 48,65% do sexo masculino. Com a análise desses dados, 

poderíamos dizer que os homens têm maior interesse ou necessidade em 

retornar à escola, mas ao verificarmos os índices apresentados pelo IBGE26, a 

respeito da taxa de analfabetismo (ver tabela 2A), percebemos que isso não é 

uma regra, pois ocorrem variações dessas informações de acordo com as 

regiões brasileiras, decorrentes de um maior ou menor desenvolvimento 

socioeconômico, notando-se que a população das regiões norte e nordeste 

possui altas taxas de analfabetismo, onde os homens são a maioria, o mesmo 

não ocorrendo nas outras regiões do país (na região sudeste, sul e centro-

oeste a maioria são mulheres). Como sabemos, as regiões mais desenvolvidas 

economicamente do país apresentam um menor número de analfabetos, o que 

está relacionado em parte ao repasse de fundos destinados à educação e à 

prática educacional destinada a esse público e não necessariamente ao sexo. 

 Como diz Celso de Rui Beisiegel, em seu artigo “Considerações sobre a 

política da União para a Educação de Jovens e Adultos analfabetos” (1996), 

cabe ao governo federal um maior compromisso em relação à Educação de 

Jovens e Adultos e ao cumprimento da Constituição Federal de 1988, que 

dispõe sobre a Educação de Jovens e Adultos analfabetos no Art. 208, quando 

estende a garantia de ensino fundamental, obrigatório e gratuito, aos que a ele 

não tiveram acesso na idade própria. Igualmente o parágrafo 1º do Art. 211, 

que estabelece o dever da União em prestar assistência técnico-financeira aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus 

sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. No 

entanto em alguns estados do país esse auxílio não existe e em decorrência 

desse descaso, não há recursos para atender os alunos da EJA aumentando 

assim os índices de analfabetismo. Não obstante o parágrafo 2º do mesmo 

artigo da Constituição determina que “os municípios atuarão prioritariamente no 

ensino fundamental e pré-escolar”, na verdade nada há de explícito na 

Constituição ou nas propostas de legislação complementar que realmente 

obrigue a responderem pelos deveres constitucionais do poder público na 

Educação de Jovens e Adultos. 

                                                 
26

 Cf. IBGE – Tabela de resultados – Parte A – Indicadores de 2005 e 2006 – Taxa de 
analfabetismo por grandes regiões. 
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Tabela 2 

Número de alunos por sexo 

 

Sexo Total % 

Feminino 42 47,73 

Masculino 46 52,27 

 

 

Tabela 2A 

Taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais de idade, por Grandes 

Regiões, segundo grupos de idade e o sexo. 

 

2005 

Grupo de idade e 

sexo 

Taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou 

mais de idade % 

Brasil 

Grandes regiões 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

Total 10,2 10,7 20,0 6,0 5,4            7,9 

Homens 10,5 11,9 22,1 5,4 4,8 7,9 

Mulheres 9,9 9,4 18,0 6,6 6,0 8,2 

10 a 14 anos 3,4 5,4 7,0 1,2 1,0 1,3 

Homens 4,6 7,0 9,8 1,6 1,2 1,9 

Mulheres 2,1 3,7 4,1 0,8 0,8 0,8 

15 a 24 anos 2,9 3,2 6,3 1,1 1,2 1,3 

Homens 3,8 4,4 8,6 1,4 1,2 1,6 

Mulheres 1,9 2,0 3,9 0,7 1,1 1,0 

25 anos ou mais 13,9 15,3 28,4 8,3 7,3 11,7 

Homens 14,1 16,4 30,9 7,3 6,5 11,4 

Mulheres 13,8 14,1 26,2 9,1 8,1 12,0 

 

2006 

Grupo de idade e Taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou 
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sexo mais de idade % 

Brasil 

Grandes regiões 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

Total 9,6 10,3 18,9 5,5 5,2 7,4 

Homens 9,9 11,1 20,9 4,8 4,8 7,4 

Mulheres 9,3 9,6 17,0 6,1 5,5 7,4 

10 a 14 anos 3,0 4,5 6,4 1,1 0,8 1,0 

Homens 4,1 5,7 8,9 1,4 1,0 1,2 

Mulheres 2,0 3,3 3,9 0,8 0,6 0,8 

15 a 24 anos 2,4 2,8 5,3 1,0 0,9 1,1 

Homens 3,2      3,7      7,2        1,2       1,0      1,3 

Mulheres 1,6 2,0 3,4 0,7 0,7 0,8 

25 anos ou mais 13,0 15,0 26,8 7,5 7,1 10,8 

Homens 13,3 15,7 29,3 6,5 6,6 10,8 

Mulheres 12,8 14,2 24,6 8,3 7,5 10,8 

 

 

1.3. Profissão  

 

Os serviços intitulados domésticos (diaristas, empregadas domésticas, 

do lar, babás, etc.) representam o maior número de empregados dentro dos 

ramos de atividades apresentados, pois a maioria dessas ocupações, assim 

como os vendedores ambulantes, não necessita de especificidades técnicas 

para serem executados nem de certificados ou diplomas, facilitando a entrada 

de não alfabetizados ou apenas alfabetizados nesses ramos de atividades.  

Outro ramo que apresenta grande número de trabalhadores é a metalurgia e as 

ligadas à fabricação de peças e acessórios para veículos, algo decorrente da 

quantidade de empresas metalúrgicas e de automóveis existentes na cidade 

em que a escola pesquisada se localiza. Em contraponto, temos apenas um 

profissional que trabalha na área da saúde, cuja ocupação necessita de curso 

técnico, mostrando que, neste tipo de público analisado, existe pouco interesse 

ou pouco conhecimento em cursos de especialização. Por fim, podemos 

destacar que os estudantes são na maioria dos casos alunos matriculados nas 

séries iniciais do ensino fundamental II e os desempregados, que realizam 
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alguns trabalhos informais (bicos) e buscam na EJA uma melhor oportunidade 

no mercado de trabalho e, conseqüentemente, melhoria da qualidade de vida. 

Contudo, dentro dos seus limites, a educação possibilita um espaço 

democrático de conhecimento e de postura tendente a assinalar um projeto de 

sociedade menos desigual e mais justa. A EJA é vista como auxiliar na 

eliminação das discriminações e como oportunidade para abrir espaços para 

outras modalidades mais amplas de liberdade, possibilitando o exercício do 

pensamento e o reconhecimento de si, da auto-estima e do outro como igual. A 

educação abre caminho para que mais cidadãos possam se apropriar de 

conhecimentos avançados, tendo acesso a um mercado de trabalho no qual a 

exigência do ensino médio vai se impondo, a necessidade do ensino 

fundamental é uma verdadeira corrida contra um tempo de exclusão não mais 

tolerável. O acesso à educação é uma via de chegada a patamares de 

igualdade que possibilitam o crescimento social e econômico do indivíduo.  

Tão pesada quanto à injusta distribuição da riqueza e da renda é a brutal 

negação que o sujeito iletrado ou analfabeto pode fazer de si mesmo no 

convívio social. As novas competências exigidas pelas transformações da base 

econômica do mundo contemporâneo, o usufruto de direitos próprios da 

cidadania, a importância de novos critérios de distinção e prestígio, a presença 

dos meios de comunicação requerem cada vez mais o acesso a saberes 

diversificados. A igualdade e a desigualdade continuam a ter relação imediata 

ou mediata com o trabalho. Assim, aqueles que se virem privados do saber 

básico, dos conhecimentos aplicados e das atualizações requeridas podem se 

ver excluídos das antigas e novas oportunidades do mercado de trabalho e 

vulneráveis a novas formas de desigualdades. Se as múltiplas modalidades de 

trabalho informal, o subemprego, o desemprego estrutural, as mudanças no 

processo de produção e o aumento do setor de serviços geram uma grande 

instabilidade e insegurança para todos os que estão na vida ativa, isso ocorre 

ainda mais para os que se vêem desprovidos de bens tão básicos como a 

escrita e a leitura. Neste contexto a EJA têm a função reparadora de 

oportunizar concretamente a presença de jovens e adultos na escola e a 

função equalizadora de dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros 

segmentos sociais como donas de casa, migrantes e aposentados. A reentrada 

no sistema educacional dos que teve uma interrupção forçada seja pela 
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repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de permanência 

ou outras condições adversas, deve ser saudada como uma reparação 

corretiva, ainda que tardia, possibilitando novas inserções no mundo do 

trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na abertura de canais de 

participação. 

 

Tabela 3 

Profissão por ramo de atividade (CONCLA) 

 

Ramo de atividade   Total  % 

Serviços domésticos 12 13,64 

Desempregados 07 7,95 

Metalurgia 06 6,82 

Fabricação de peças e acessórios para veículos 

automotores 06 6,82 

Comércio ambulante 06 6,82 

Estudante 06 6,82 

Construção civil 05 5,68 

Serviços pessoais 05 5,68 

Reparação de veículos automotores 04 4,55 

Comércio varejista não especializado  03 3,41 

Comércio 03 3,41 

Recondicionamento e recuperação de motores para 

veículos 03 3,41 

Vigilância e segurança privada 03 3,41 

Confecção de artigos de vestuário 03 3,41 

Prestação de serviços de informação 03 3,41 

Alimentação 03 3,41 

Transporte 02 2,27 

Fabricação de móveis 02 2,27 

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos 02 2,27 

Saúde humana 01 1,14 

Não informaram 03 3,41 
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CONCLA – Comissão Nacional de Classificação – Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão do Governo Federal.  

 

1.4  Estado civil 

 

Em relação ao estado civil, constatamos que mais da metade dos alunos 

pesquisados (62,50%) estão casados ou possuem uma união estável, o que se 

dá devido à faixa etária em que esse grupo se encontra. Porém, se 

analisarmos mais profundamente a idade por anos e não por faixas etárias, 

percebemos que existe um total de 26 alunos (29,54%) com idade igual ou 

inferior a 21 anos, de forma que podemos dizer que provavelmente esses 

alunos são a maioria dos que aparecem na pesquisa como solteiros. 

 

Tabela 4 

Estado civil 

 

Estado civil Total % 

Casado 46 52,27 

Solteiro 29 32,95 

União estável 09 10,23 

Viúvo 01 1,14 

Separado 03 3,41 

 

Tabela 4A 

Quantidade de alunos com idade igual ou inferior a 21 anos 

 

Ano de nascimento Quant. de alunos Idade 

1987 05 21 

1988 06 20 

1989 07 19 

1990 06 18 

1991 01 17 

1993 01 15 
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Total 26  

 

 

1. 5. Religião 

 

A religião católica é predominante tanto entre os alunos pesquisados, 

como entre os munícipes na cidade em que a escola está localizada, onde 

69,54% deles, segundo dados do Compêndio Estatístico de 200727 da cidade 

de São Bernardo do Campo, são dessa religião. 

Em relação à população brasileira, o último dado estatístico (IBGE) que 

reporta sobre a religiosidade é do ano de 2000, no qual aproximadamente 73% 

da população brasileira seguiam a religião católica e 15% a religião evangélica, 

dados que irão se apresentar compatíveis com os dessa tabela (mesmo com a 

falta de novas estatística) e nas que analisam os dados dos pais dos 

entrevistados.  

 

Tabela 5 

  Opção religiosa 

 

Religião Total % 

Católicos 41 46,59 

Evangélicos 26 29,55 

Não informaram 21 23,86 

 

Todavia nessa pesquisa um dado aparece um dado pela primeira vez, o 

que se repetirá algumas vezes: o pesquisado se nega a informar sobre algum 

item que foi perguntado. Essa negação ou a falta da informação é presente 

principalmente quando o dado solicitado é relativo aos genitores ou sobre os 

irmãos dos alunos analisados. 

1.6. Local de nascimento  

 

                                                 
27

 cf. IBGE – Censo Demográfico 2007- Compêndio Estatístico 2007 – São Bernardo do Campo 
- Religião 
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Todas as vezes que nos reportamos ao jovem ou ao adulto analfabeto 

ou com pouca escolarização, buscamos o aspecto sociocultural em que esse 

sujeito se encontra.  

Conhecemos o mundo, primeiro através dos nossos pais, através do 

nosso círculo imediato e só depois é que, progressivamente, alargamos nosso 

universo. O bairro, e logo em seguida, a cidade, são os principais meios 

educativos de que dispomos: A cidade é a nossa primeira instância educativa. 

É ela que nos insere num país e num mundo em constante evolução.  

Novamente as comparações entre pesquisados e munícipes se 

equiparam, pois tanto nas informações apresentadas pelos alunos pesquisados 

como os dados que compõe o Censo Demográfico 200728 do município em que 

a escola se encontra, os números mais representativos da população são das 

regiões sudeste e nordeste (sendo que dentro da comunidade escolar apenas 

as duas regiões aparecem na pesquisa). E quanto aos nascidos no Estado de 

São Paulo, os índices são praticamente os mesmos, pois 42,80% dos 

munícipes são nascidos na cidade, valor próximo aos estudantes da EJA da 

escola pesquisada. 

 

Tabela 6  

 Por regiões do país 

 

Região Total % 

Sudeste 47 53,41 

Nordeste 41 46,59 

 

 

 

 

 

Tabela 6.1  

 Nascida no Estado de São Paulo 

                                                 
25 

cf. FIBGE – Censo Demográfico 2007- Compêndio Estatístico 2007 – São Bernardo Campo. 
População residente no município segundo local de nascimento. 
Censo Demográfico 2007- Compêndio Estatístico 2007 – São Bernardo Campo.  
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Cidade Total % 

 São Bernardo do Campo 16 43,24 

Capital 08 21,62 

Diadema 07 18,92 

Santo André 03 8,11 

Mogi das Cruzes 01 2,70 

Não Informaram 02 5,41 

 

Na expectativa de auxiliar a descrição sobre o perfil social dos alunos, 

fez-se necessário, conhecer um pouco da sua família, por isso a seguir 

aparecem dados sobre os cônjuges, os filhos, os pais e irmãos. 

 

2 - Dados do cônjuge 

 

2. 1. Profissão 

 

O ramo de atividade com o maior número de empregados é a 

metalurgia, com uma pequena diferença de 1,82% em relação à construção 

civil. Provavelmente isso ocorra devido à cidade possuir uma grande 

quantidade de empresas metalúrgicas e pelo rápido crescimento de 

empreendimentos imobiliários. Outro item que se destaca, por ser elevado, 

tanto nessa tabela como na que reporta as atividades dos pesquisados, são os 

serviços domésticos, possivelmente por ser um ramo de atividade que não 

necessita de especializações para se ingressar, nem de alto grau de 

escolaridade, compatível com a comunidade estudada. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 

Profissão por ramo de atividade (CONCLA) 
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Ramo de atividade Total % 

Metalurgia 12 21,82 

Construção civil 11 20,00 

Serviços domésticos 09 16,36 

Vigilância e segurança privada 03 5,45 

Comércio ambulante 03 5,45 

Desempregados 03 5,45 

Alimentação 02 3,64 

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 02 3,64 

Estudante 02 3,64 

Comércio 01 1,82 

Transporte 01 1,82 

Confecção de artigos de vestuário 01 1,82 

Prestação de serviços de informação 01 1,82 

Saúde humana 01 1,82 

Atividades financeiras 01 1,82 

Educação 01 1,82 

Não informou 01 1,82 

 

 

2.2. Grau de Escolaridade 

 

Os cônjuges apresentam os graus de escolaridade compatíveis com os 

pesquisados, ensino fundamental II e médio. Podemos destacar que um 

número relativo de cônjuges é na verdade de alunos dessa escola e, portanto, 

possuem o mesmo grau de escolaridade que o pesquisado, alguns até 

freqüentando a mesma série ou turma do pesquisado. 

Se tomarmos como referência a sociedade letrada com suas instituições 

e com suas práticas, os dados apresentados na tabela abaixo nos levam a 

acreditar que a busca pela escolarização tem se mostrado de fato uma saída 

para a exclusão e marginalidade e uma inserção capaz de proporcionar 

melhoria socioeconômica e cultural. No caso dos alunos pesquisados ou dos 
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cônjuges que voltaram à escola à procura pela escolarização, nota-se a busca 

de melhores trabalhos e condições de vida. 

 

Tabela 8  

 Escolaridade 

 

Nível/Modalidade de ensino Total % 

E.Fund. I - completo 07 12,73 

E.Fund. I - incompleto 02 3,64 

E.Fund. II - completo 07 12,73 

E.Fund. II - incompleto 10 18,18 

E. Médio - completo 10 18,18 

E. Médio - incompleto 10 18,18 

E. Superior - completo 02 3,67 

Não informaram 07 12,73 

 

 

3 - Dados dos filhos 

 

3. 1. Quantidade de filhos 

 

Dentre os alunos pesquisados, 62,5% (55 alunos) têm filhos (122 no 

total), de acordo com o apresentado nas características do bairro em que a 

escola pesquisada está localizada, local povoado por uma população jovem, 

com prole e famílias numerosas. Observa-se que essa última característica 

(família numerosa) não aparece dentre os pesquisados, pois entre todos 

analisados, apenas seis tem seis filhos ou mais.  

Baseado nesses dados podemos buscar que a preocupação sobre 

planejamento familiar tem se destacado entre os entrevistados. 

 

 

 

Tabela 9  
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 Número de filhos 

 

Número de filhos Total % 

até 01 17 30,91 

02 17 30,91 

03 03 5,45 

04 04 7,27 

05 02 3,64 

06 ou mais 06 10,91 

Nenhum 06 10,91 

 

 

3.2. Grau de Escolaridade 

 

A informação sobre o grau de escolaridade dos filhos nos auxilia o 

entendimento da tabela anterior, e nos faz retornar à tabela 1 que mostra a 

faixa etária dos alunos pesquisados. Relacionando as informações contidas 

nas três tabelas podemos perceber que o público escolar analisado é 

constituído por adultos jovens, com dois filhos em média, em idade pré-escolar 

ou nas séries iniciais da educação infantil. Outra informação levantada na 

pesquisa é que os filhos que estão no ciclo II do ensino fundamental, são 

alunos da mesma escola que seus pais. 

 

Tabela 10 

 Escolaridade 

 

Nível/Modalidade de ensino Total % 

Sem idade escolar 15 12,30 

Creche 14 11,48 

E. Infantil 10 8,20 

E.F. 1ª série 13 10,66 

E.F. 2ª série 08 6,56 

E.F. 3ª série 09 7,38 
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E.F. 4ª série 07 5,74 

E.F. 5ª série 06 4,92 

E.F. 6ª série 08 6,56 

E.F. 7ª série 08 6,56 

E.F. 8ª série 09 7,38 

E.M. 1º ano 03 2,46 

E.M. 2º ano 04 3,28 

E.M. 3º ano 06 4,92 

E. Superior 02 1,64 

 

 

3.3. Profissão por ramo de atividade (CONCLA) 

 

Como foi observado nas tabelas imediatamente anteriores, podemos 

confirmar que a prole dos pesquisados é constituída na grande maioria por 

crianças. Outro item que se destaca é que nenhuma das profissões citadas 

necessita de ensino superior para ser realizada e, na tabela escolarização, 

aparecem dois filhos como universitários. 

 

Tabela 11  

 Profissão 

 

Ramo de atividade Total  % 

Crianças  107 87,70 

Metalurgia 05 4,10 

Desempregados 03 2,46 

Comércio 02 1,64 

Serviços domésticos 02 1,64 

Serviços pessoais 01 0,82 

Comércio ambulante 01 0,82 

Transporte 01 0,82 

   

4 - Dados do pai ou genitor 



                                                                                                                                

 

95 

 

4.1. Profissão por ramo de atividade (CONCLA) 

 

Conforme nos apresenta a tabela a seguir, podemos observar que o 

ramo da construção civil novamente apresenta grande índice de ocupação, 

porém chama a atenção o ramo de agricultura, uma vez que a cidade da escola 

pesquisada, não possui grande concentração de atividades agrícolas. Lima 

(2007, p. 106) relata situação semelhante que ocorreu em Portugal na década 

de 1970, apresentando que eram muito mais elevadas as taxas de 

analfabetismo no interior do país do que no litoral urbano e industrializado; que 

a agricultura acompanhava sempre mais elevadas percentagens de 

analfabetos. 

Através da comparação e analisando a procedência e o grau de 

instrução dos pais dos pesquisados, percebemos que grande parte deles são 

analfabetos e oriundos do nordeste do país, regiões caracterizadas pelo grande 

número de lavradores, o que nos leva a entender que eles ainda habitam essa 

região e não onde estão os filhos. 

 

Tabela 12  

 Profissão 

 

Ramo de atividade Total  % 

Construção civil 14 15,91 

Agricultura 09 10,23 

Metalurgia 08 9,09 

Aposentado 07 7,95 

Transporte e armazenagem 06 6,82 

Vigilância e segurança privada 06 6,82 

Alimentação 04 4,55 

Fabricação de móveis 03 3,41 

Comércio 02 2,27 

Reparação de veículos automotores  01 1,14 

Administração Pública 01 1,14 
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Gestão de resíduos domiciliares 01 1,14 

Confecção de artigos de vestuário 01 1,14 

Arte e cultura 01 1,14 

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 01 1,14 

Não informaram 20 22,73 

Falecidos 03 3,41 

 

 

4.2. Grau de Escolaridade 

 

As informações sobre o grau de escolaridade do pai apresentam duas 

situações extremamente importantes quando analisamos o perfil cultural dos 

alunos pesquisados. 31% dos pais dos entrevistados apresentam pouca ou 

nenhuma instrução e 34% dos filhos não sabem se os pais estudaram ou não. 

Essas informações remetem às falas de Paulo Freire apresentadas no âmbito 

da pedagogia libertadora, segundo a qual o conhecimento deve ser uma 

ferramenta de transformação, um bem imprescindível, produtor da nossa 

existência e da diminuição da pobreza social e econômica. Se buscarmos o 

caráter social dessa análise, vemos que o não acesso à alfabetização e ao 

letramento é particularmente danoso para a conquista da cidadania plena, 

sendo um problema de ordem histórico-social, que se reflete negativamente 

para o grupo de iletrados e aos seus descendentes. 

 

Tabela 13  

 Escolaridade 

 

Nível/Modalidade de ensino Total % 

Analfabeto 18 20,45 

E.Fund.I - completo 12 13,64 

E.Fund.I - incompleto 09 10,23 

E.Fund.II - completo 08 9,09 

E.Fund.II - incompleto 10 11,36 

E. Médio - completo 00 0,00 
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E. Médio - incompleto 01 1,14 

E. Superior - completo 00 0,00 

Não informaram 30 34,09 

 

 

4.3. Local de nascimento por região do país ou por país estrangeiro 

 

Nesta tabela, os números de nascidos na região nordestes ultrapassam 

em quase 30% o número de nascidos na região sudeste, dado interessante se 

comparado à procedência dos filhos (alunos pesquisados), em que essa 

diferença é pequena e oposta. Dessa forma, podemos constatar que a 

migração foi muito crescente na cidade em que a escola está localizada, dados 

que conferem com o apresentado no censo demográfico do município, de 

acordo com o qual as décadas de 50, 60 e 70 apresentam índices altos de 

migração, respectivamente de 8,34%, 7,43% e 5,33%, bem superiores aos do 

ano 2000 (último censo) que registraram 0,12% nesse índice. 

Outra relação relevante pode ser estabelecida comparando-se a tabela 

anterior (grau de escolaridade) com a seguinte, pois se buscarmos como 

referência os dados do IBGE (2006) sobre a taxa de analfabetismo das 

pessoas de 10 anos ou mais, por grandes regiões, percebemos que as duas 

tabelas se completam, uma vez que a região nordeste possui o maior número 

de analfabetos do país, chegando a 18,9%. 

 

Tabela 14  

 Local de nascimento 

 

Região Total % 

Nordeste 41 46,59 

Sudeste 15 17,05 

Sul 03 3,41 

Centro-Oeste 01 1,14 

País estrangeiro 01 1,14 

Não informaram 27 30,68 
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4.4. Religião 

 

Nesta tabela, como ocorreu nas outras em que o pesquisado relata 

dados dos pais, o número de entrevistados que não tinham as devidas 

informações foi muito grande, mas mesmo assim, percebemos que os filhos 

(pesquisados), mantiveram praticamente a mesma porcentagem pela opção 

religiosa que os pais.  

 

Tabela 15  

 Religião 

 

Religião Total % 

Católicos 39 44,31 

Evangélicos 11 12,50 

Não informaram 38 43,18 

 

 

5 - Dados da mãe ou genitora 

 

5.1. Profissão por ramo de atividade (CONCLA) 

 

Como podemos observar na tabela, o número de mulheres que 

trabalham em serviços domésticos é muito grande em relação aos outros 

ramos de atividades. Porém, ao compararmos esta tabela com a próxima 

(escolaridade), perceberemos um alto número de analfabetas ou mulheres com 

o ensino fundamental I incompleto, e como esse ramo de atividade não 

necessita de especificação técnica, concluímos que ambas as situações estão 

ligadas entre si. 

 

 

 

Tabela 16  

 Profissão 



                                                                                                                                

 

99 

 

Ramo de atividade Total  % 

Serviços domésticos 46 52,27 

Aposentado 06 6,82 

Alimentação 03 3,41 

Transporte e armazenagem 02 2,27 

Gestão de resíduos domiciliares 01 1,14 

Confecção de artigos de vestuário 01 1,14 

Educação 01 1,14 

Metalurgia 01 1,14 

Não informaram 27 30,68 

 

 

5.2. Grau de Escolaridade 

 

35,23% dos pesquisados não tem nenhuma escolaridade ou apenas tem 

as séries iniciais do ensino fundamental, o que converge com o fato de que a 

maioria dessa população é oriunda da região nordeste, que apresenta o maior 

número de pessoas que estão nessa classificação (28,4% da população com 

mais de 25 anos são analfabetos). 

 

Tabela 17  

 Escolaridade 

 

Nível/Modalidade de ensino Total % 

Analfabeto 13 14,77 

E.Fund.I - completo 18 20,45 

E.Fund.I - incompleto 10 11,36 

E.Fund.II - completo 03 3,41 

E.Fund.II - incompleto 04 4,55 

E. Médio - completo 05 5,68 

E. Médio - incompleto 03 3,41 

E. Superior - completo 00 0,00 
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Não informaram 32 36,36 

 

 

5.3. Local de nascimento por região do país  

 

Tanto os dados desta tabela, como os apresentados na tabela 14, 

mostram que o número de pais nascidos na região nordeste é maior do que o 

dobro dos nascidos na região sudeste. Outro dado relevante que se repete 

refere-se ao número de filhos (alunos pesquisados) que não sabem informar a 

procedência dos pais, assim como sua profissão e grau de escolaridade.  

 

Tabela 18 

Local de nascimento 

 

Região Total % 

Nordeste 45 51,14 

Sudeste 21 23,86 

Sul 01 1,14 

Não informaram 21 23,86 

 

 

5.4. Religião 

 

A tabela a seguir apresenta dados parecidos com as outras tabelas que 

tratam sobre a religião dos entrevistados. Praticamente a metade é católica. 

Todavia, um dado novo apareceu que é a indicação da religião umbandista, em 

que apenas um entrevistado aparece como praticante. Se comparado aos 

dados do Município (Censo 2007), percebemos que essa pequena 

porcentagem é compatível, pois apenas 0,36% da população se declara como 

praticante dessa religião. 

 

 

Tabela 19 

Religião 
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Religião Total % 

Católicos 41 46,59 

Evangélicos 19 21,59 

Umbandista 01 1,13 

Não informaram 27 30,68 

 

 

 

6 - Dados dos irmãos 

 

6.1. Quantidade de irmãos 

 

Os dados apresentados sobre o número de irmãos completam 

informação apresentada na caracterização da escola que destaca um grande 

índice de famílias numerosas no bairro em que a escola está localizada. Como 

veremos nas tabelas abaixo, os irmãos não possuem escolaridade alta e 

muitos são oriundos do nordeste brasileiro, característica que se repete em 

toda a pesquisa. 

 

Tabela 20  

 Número de irmãos 

 

Número de irmãos Total % 

até 01 19 21,59 

02 30 34,09 

03 07 7,95 

04 07 7,95 

05 ou mais 07 7,95 

Não informaram 18 20,45 

 

 

6.2. Local de nascimento por região do país  
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Podemos observar a concordância que vem sendo apresentada sobre 

local de nascimento entre os pesquisados e seus familiares, a grande maioria é 

oriunda da região em que se encontra a escola ou da região nordeste do país. 

 

Tabela 21  

 Local de nascimento 

 

Região Total % 

Nordeste 79 48,47 

Sudeste 81 49,69 

Sul 02 1,23 

Centro-Oeste 01 0,61 

 

 

6.3. Grau de Escolaridade 

 

O adulto que convive sem sua família, com pessoas alfabetizadas, que o 

estimulam à continuidade dos estudos, que possuem a prática da leitura e da 

escrita e que demonstram a necessidade da educação formal ou não, 

necessariamente é levado a graus elevados da alfabetização e da 

escolarização. Quando o oposto ocorre, o grupo família se acostuma com a 

falta da leitura e da escrita e isso passa a ser valorizado, gerando 

descendentes com o perfil similar. Como podemos perceber entre os familiares 

dos alunos pesquisados (nesta análise visualizaremos os irmãos) o 

analfabetismo ou a pouca escolarização se faz presente, pois são oriundos de 

famílias onde os pais possuem pouca ou nenhuma alfabetização e os irmãos 

(alunos pesquisados) procuram na EJA essa reparação. 

 

 

 

 

Tabela 22  

 Escolaridade 
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Nível/Modalidade de ensino Total % 

Analfabeto 23 14,11 

E.Fund.I - completo 31 19,02 

E.Fund.I - incompleto 41 25,15 

E.Fund.II - completo 19 11,66 

E.Fund.II - incompleto 35 21,47 

E. Médio - completo 09 5,52 

E. Médio - incompleto 05 3,07 

 

 

6.4. Profissão por ramo de atividade (CONCLA) 

 

Os serviços que não necessitam de especialização ou alto nível de 

escolaridade, aparecem em maior quantidade. Se buscarmos a comparação 

entre as informações contidas na tabela a seguir e a tabela imediatamente 

anterior, percebemos que o desfavorecimento gerado pela falta da 

escolarização leva a um impedimento de patamares profissionais mais altos e 

conseqüentemente a uma desqualificação profissional. 

 

... são adultos ou jovens adultos, via de regra mais pobres e 

com vida escolar mais acidentada. Estudantes que aspiram 

a trabalhar, trabalhadores que precisam estudar, a clientela 

do ensino médio tende a tornar-se mais heterogênea, tanto 

etária quanto socioeconomicamente, pela incorporação 

crescente de jovens e adultos originários de grupos sociais, 

até o presente, sub-representados nessa etapa da 

escolaridade. (Parecer CNE/CEB 15/98). 

 

 

 

 

Tabela 23  

Profissão 
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Ramo de atividade Total  % 

Serviços domésticos 24 14,55 

Metalurgia 16 9,70 

Construção civil 15 9,09 

Agricultura 13 7,88 

Não informaram 13 7,88 

Desempregados 12 7,27 

Comércio 11 6,67 

Menores/Estudantes (sem atividade profissional) 11 6,67 

Vigilância e segurança privada 10 6,06 

Transporte e armazenagem 08 4,85 

Comércio ambulante 08 4,85 

Confecção de artigos de vestuário 05 3,03 

Alimentação 04 2,42 

Aposentado 04 2,42 

Fabricação de peças e acessórios para veículos 

automotores 04 2,42 

Serviços pessoais 04 2,42 

Gestão de resíduos domiciliares 02 1,21 

Reparação de veículos automotores  01 0,61 

 

 

Parte II 

 

Nesta parte da pesquisa, enfocaremos a trajetória escolar dos alunos 

pesquisados, a partir do momento em que ocorreu a evasão escolar do curso 

regular ou a não escolarização, até os dias atuais.  

A análise se dividiu em duas partes. Na primeira, propomos três 

questões: localização da última escola, o ano em que parou de estudar e o ano 

do retorno. A segunda é composta pela análise das dissertações sobre a 

trajetória escolar dos alunos.  
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É necessário esclarecer que essa segunda parte, na qual constam os 

textos dissertativos, não existia na primeira pesquisa. Foi necessário criarmos 

novos subsídios, pois os dados conseguidos até então eram insuficientes para 

compreendermos a trajetória escolar desses alunos e conseqüentemente 

entender quem é a clientela da EJA e quais as suas aspirações e frustrações. 

Para a realização dessa parte, solicitamos aos alunos pesquisados a 

confecção de uma redação (dissertação), com mais ou menos quinze linhas, 

sobre o tema: “Minha trajetória escolar”. 

 

1 – Questões abertas 

 

Se analisarmos as tabelas 24 e 25, concomitantemente, percebemos 

que grande parte dos alunos (50% em média) ficou durante alguns anos 

afastados da escola e quando retornou possuía idade e necessidade de 

freqüentar a EJA. O preocupante nessa informação é a quantidade de alunos 

que estão à margem da idade certa para o curso regular (15 anos para o 

ensino fundamental II ou 18 anos para o ensino médio) que procuram a EJA 

como um paliativo de escolarização. 

Desse modo, temos na EJA duas clientelas distintas. A primeira segundo 

Soares (2002, p 30 -32) é formada pelos que não tiveram acesso e nem 

domínio da escrita e leitura como bens sociais, representando uma dívida 

social não reparada e que busca na EJA essa compensação. A outra em que a 

repetência, a evasão e a reprovação mantiveram a distorção idade e série, 

retardando um acerto no fluxo escolar. Nos dois casos, a EJA apresenta função 

reparadora, sendo uma oportunidade concreta da presença de jovens e adultos 

na escola e uma alternativa viável em função das especificidades socioculturais 

existentes.  

Porém, se olharmos o educador da EJA, não o vemos capacitado para 

essas duas realidades, ora tendo que administrar o jovem com suas 

inquietudes e rebeldias, ora atendendo adultos incrédulos de sua capacidade. 

Para ser um ato de conhecimento e aprendizagem, o processo de 

escolarização de jovens e adultos demanda de um movimento dialético, entre 

os produtos que os seres humanos criam ao transformar o mundo e o 

condicionamento que estes produtos exercem sobre eles, permitido através do 
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diálogo entre o educador e o educando as relações entre o conhecimento mais 

sistematizado do educador e o menos sistematizado do educando.  

 

Tabela 24  

 Ano em que parou de estudar 

 

Ano Total % 

1977 01 1,14 

1981 - 1989 09 12,66 

1990 – 1999 21 23,77 

2000 - 2007 07 39,78 

Não informaram 13 14,77 

 

 

Tabela 25 

 Ano que voltou a estudar 

 

Ano Total % 

1987 02 2,27 

1996 01 1,14 

1998 01 1,14 

2000 01 1,14 

2003 02 2,27 

2004 01 1,14 

2005 05 5,68 

2006 11 12,50 

2007 14 15,91 

2008 36 40,91 

Não informaram 14 15,91 

 

Percebe-se que, embora os cursos populares de Educação de Jovens e 

Adultos tenham se estabelecido no Município através do MOVA – ABC a partir 
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de 1995, a maioria dos alunos que procurou a escola para o retorno aos 

estudos o fez após o ano de 2005, provavelmente devido à abertura de salas 

para esta modalidade de ensino (ensino fundamental a partir de 2003 e o 

ensino médio em 2004), na escola do bairro. Um dado significativo, pois 

podemos dizer que embora interessados em adquirir a escolarização, é 

necessário que isso ocorra de forma condizente às suas condições objetivas, 

sem que se tenha a necessidade de locomoção para outros locais mais 

distantes.  

Outra análise comparativa a ser feita relaciona-se ao Estado de origem 

dos pesquisados e o local da última escola. Nestas informações temos que 

53% dos alunos são oriundos da Região Sudeste e, desses, 43,24% são 

nascidos na cidade onde se encontra a escola pesquisada (vide tabela 6 e 6.1) 

em relação ao local da escolarização, 57,95% estudaram na própria cidade 

(vide tabela 26). Com esses dados, constatamos que a maioria dos alunos 

obteve a escolarização inicial no próprio município da escola pesquisada. 

Como apresentado anteriormente o município possui a escolarização do ensino 

fundamental I e II, em programas populares (MOVA e PROMAC), informações 

que contribuem para entendermos os dados da pesquisa, sendo que 38 alunos 

(diferença entre o número total e o número de alunos que são oriundos da 

própria escola pesquisada – apresentados na tabela 26) informaram o 

Município de São Bernardo do Campo como último local de estudos. 

 

Tabela 26 

 Estado onde se localiza a última escola em que o aluno estudou 

 

Estado Total % 

São Paulo (SBC) * 51 57,95 

São Paulo 11 12,50 

Não Informaram 10 11,36 

Bahia 05 5,68 

Minas Gerais 04 4,55 

Pernambuco 04 4,55 

Mato Grosso do Sul 01 1,14 
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Piauí 01 1,14 

Sergipe 01 1,14 

* Dentre os que informaram a cidade de São Bernardo do Campo no Estado de 

São Paulo como local da última escola, 13 deles tiveram a escola pesquisada 

como último local de estudos. 

 

Por que parou de estudar?  Por que voltou a estudar?  

Estas foram as duas últimas indagações deste questionário e apontaram 

praticamente as mesmas respostas. 

 

Saber que é culto porque trabalha e trabalhando transforma 

o mundo, mesmo que entre o momento do reconhecimento 

deste fato e a real transformação da sociedade haja muito 

ainda o que fazer é algo, porém, que não se compara com a 

monótona repetição dos ba-be-bi-bo-bu. (Paulo Freire, 

2007, p. 24) 

 

Tabela 27  

 Por que parou de estudar? 

 

Motivos Total  % 

Trabalho - horário/distância  32 36,36 

Desemprego/falta de perspectiva  15 17,05 

Evasão/repetência  13 14,77 

Falta de escola/vaga 10 11,36 

Problemas familiares 7 7,95 

Gravidez não planejada 4 4,55 

Casamento 3 3,41 

Desinteresse 2 2,27 

Problemas financeiros 2 2,27 

 

Tabela 28  

 Por que voltou a estudar? 
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Motivos Total % 

Trabalho - manutenção e promoção 34 38,63  

Procurar emprego 20  22,72 

Prosseguir nos estudos 16  18,18 

Prosperar financeiramente 9  10,22 

Gosta de estudar 5  5,05 

Para auxiliar os filhos na escola 2  2,27 

Incentivo familiar 2  2,27 

 

A Educação de Jovens e Adultos representa uma dívida social não 

reparada para os que não tiveram acesso e nem domínio da escrita e leitura 

como bens sociais, na escola ou fora dela. Ser privado deste acesso é, de fato, 

a perda de um instrumento imprescindível para uma presença significativa na 

consciência contemporânea. Nessa análise a ausência da escolarização não 

pode e nem deve justificar uma visão preconceituosa do analfabeto ou iletrado, 

ou daquele que possui pouca aprendizagem como inculto ou vocacionado 

apenas para tarefas ou funções desqualificadas nos segmentos do mercado. 

Esta ausência produz cidadãos “desiguais”, discriminados, impedidos da plena 

cidadania, porém presentes na sociedade, embutidos numa realidade que 

resulta do caráter subalterno atribuído pelas elites dirigentes à educação. 

Desta forma, a EJA enquanto função reparadora busca inserir no ser 

humano uma cultura de transformação, de credibilidade no próprio ser, de 

reconhecimento das habilidades existentes e do desenvolvimento de outras, 

com o papel de promover a participação não só em atividades sociais, 

econômicas, políticas e culturais, mas como pré-requisito para a educação 

continuada durante toda a vida. 

Será que a escola está preparada para reparar alguma coisa? O docente 

que trabalha com a EJA sabe dessa função?  O jovem ou adulto que procura a 

EJA vem buscar essa reparação, esse direito negado? As políticas públicas 

voltadas para a educação se preocupam com essa realidade existente?  O 

retorno à escola proporciona melhoria na qualidade de vida dos jovens e 

adultos, assim como, amplia a possibilidade de melhores empregos?  
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Perante as respostas dos entrevistados e as leituras realizadas para este 

estudo, as indagações acima não são contempladas com respostas concretas e 

as variações apresentadas deixam dúvidas sobre as conquistas. Porém é 

necessário sabermos que enquanto não tivermos uma preparação correta dos 

docentes e uma escola que respeita as desigualdades, com políticas públicas 

verdadeiras e aplicabilidades de recursos satisfatórios, não teremos uma 

proposta educacional adequada para esta ou outra modalidade de ensino. 

Contudo, a última esperança para a igualdade social é uma educação escolar 

voltada para a inclusão e para uma sociedade mais igualitária e justa, a partir 

da qual se podem abrir espaços para outras modalidades mais amplas de 

liberdade, produzindo uma via de reconhecimento de si, da auto-estima e do 

outro como igual e apropriando-se dos conhecimentos avançados e autônomos, 

gerando saberes aliados a formação e a competência necessárias para 

alcançar o mercado de trabalho. 

 

2 – As dissertações ou as redações 

 

Essa parte da pesquisa se deu posteriormente, devido à ausência de 

informações nas respostas conseguidas com o questionário e com as questões 

abertas. Pela necessidade de mais informações, fez-se necessário um 

segundo mecanismo de pesquisa, em que através do texto descritivo 

(redação), os alunos relataram suas expectativas, sonhos, frustrações com 

relação à escolarização e a trajetória escolar. 

 

Se analisarmos algumas colocações dos alunos pesquisados, 

perceberemos que a escola é vista como necessária e essencial para a 

transformação que eles procuram em suas vidas: 

Eu parei de estudar, porque a empresa que eu trabalhava me mudou para o turno da 

noite. Ai, parei. Mais depois, eu sai do emprego, porque não agüentei trabalhar a noite. 

Então foi ruim, fiquei sem emprego e sem escola. Ai, eu fiquei dois anos assim, só de 

boa, quando a grana acabou, eu falei que tinha que voltar a estudar para procurar um 

emprego legal, e achei, to trabalhando numa metalúrgica e eles falaram que quando eu 

terminar o ensino médio vão me promover a encarregado. (J.A. 1º TA – EM). 
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Outros ficam mais velhos e percebem como a escola e a escolarização 

faz falta: 

Parei de estudar porque tinha muita preguiça de ir à escola, gostava da escola, mas 

não das aulas, os professores eram muito chatos, só pegavam no meu pé, então 

desisti. Agora eu voltei, já faz 2 anos, porque eu preciso terminar os estudos e 

conseguir um emprego melhor. (M.A.T. 4º TA – EF). 

 

Há os que ficaram muitos anos fora da escola e agora voltaram para 

realizar sonhos:  

Quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos, minha mãe precisava de mim para ajudá-la 

na roça, pois eu era o mais velho de seis irmãos. Assim, não fui mais para a escola. 

Quando eu me aposentei, depois de 40 anos numa empresa metalúrgica, me vi 

desocupado e sozinho, pois sou viúvo. Então decidi realizar o meu sonho de ser 

advogado, e voltei a estudar. Como não me lembrava mais do que tinha aprendido na 

escola e nem tinha documento da época que estudei, resolvi entrar no primeiro ano, 

isso foi há cinco anos atrás. Neste semestre me formo e vou prestar o ENEM, quem 

sabe terei uma boa nota e mais facilidade para entrar na faculdade. Enquanto isso não 

acontecer, continuarei a ensinar xadrez aqui na escola que eu estudo para a criançada 

que treina. Isso é bom, porque eu me ocupo e a mente não para. E também porque eu 

gosto muito da escola, e a diretora falou que mesmo me formando eu vou poder 

continuar ensinando as crianças, pois sou monitor de xadrez. (J. V. 3º TB – EM). 

 

Conforme apresentei (vide tabela 28), os alunos pesquisados retornam à 

escola pelas necessidades impostas pelo meio, porém nem sempre o esperado 

acontece, pois como relatam essa “ilusão” de que a escolarização os 

promoverá social e economicamente é muitas vezes inexistente, ocorrendo 

assim novo abandono da escola. 

Nas respostas concedidas pelos alunos o que aparece com mais 

intensidade é a procura pelo emprego, ou a melhoria da qualidade desse 

emprego, como já citamos, porém a desilusão os acompanha como vemos nas 

citações abaixo: 

Voltei a estudar para poder procurar um emprego, pois estou desempregado há três 

anos, só fazendo bico, e todo lugar só pega se a gente tiver tirado o diploma, mas ta 

tão difícil agora como tava antes.” (A.M.S. 2º TA – EF) 

Eu vim pra São Paulo, pois sou do Nordeste, para conhecer e arrumar um emprego, 

mais num tem jeito, acho que vou voltar, lá eu tinha uma rocinha e fazia serviço pros 
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outros, aqui nem isso tem, mas vou terminar esse ano, quem sabe ainda dá certo. 

(N.F.S. 3º TA – EF) 

Eu voltei a estudar no ano passado, já tinha a 8ª série, mas no hospital que eu 

trabalho, eu sou faxineira lá, eu sei que se eu me formar eu vou para outro setor, pelo 

menos eu acho que vou, tenho umas amigas que foram quem sabe se Deus me ajudar 

eu também mudo de setor. (M.A.C.S. 3º TB – EM). 

 

O mais preocupante nessas informações é a falta de expectativa para a 

continuidade de escolarização: dos 88 alunos pesquisados, apenas 16 citaram 

o prosseguimento dos estudos como motivo para retornar à escola e, desses 

apenas quatro mostraram real interesse nessa continuidade: 

Eu não trabalho fora, tenho dois filhos e fico em casa tomando conta deles, mais o que 

eu quero é ser professora, para ajudar os meninos na escola e ajudar o meu marido. O 

meu sonho é fazer faculdade e dar aula de português, pois é a matéria que eu mais 

gosto. Esse ano vou prestar o ENEM e quem sabe conseguir uma vaga na faculdade. 

(F.S.A. 2º TB – EM). 

Eu adora estudar, e adoro a escola e os professores, todo mundo fala que eu sou muito 

inteligente, que tenho que continuar estudando. Vou tentar o ENEM, por que quero 

fazer a faculdade de Direito, vou ser advogada. (S.M.S – 2 º TB –  EM). 

Toda vez que eu penso que ta acabando a escola, eu fico triste. É tão bom vir pra cá, a 

gente se distrai, aprende, dá risada, se ocupa, e não fica pensando besteira. Eu já falei 

pro meu marido, eu vou fazer um curso à noite de informática até acabar esse ano e no 

ano que vem vou fazer faculdade. Ainda não sei do que, eu queria fazer medicina mais 

acho que não vai dar. (J.N.A. – 3ºTB –EM). 

Na empresa que trabalho eles sabem que eu estou estudando e me formando, então 

me ofereceram um curso para eu trabalhar numa máquina nova. Eu sei que tenho 

chances de progredir então vou me esforçar muito. Eu quero fazer no ano que vem um 

curso de tecnologia no SENAI, já estou me preparando pra isso, consegui umas 

apostilas e os professores de matemática e física estão me ajudando. (J.L.M. -3º TA 

– EM). 

 

Os relatos mostram que a concepção de educação como instrumento de 

ascensão social é presente, porém mais relevante é a vontade de continuar os 

estudos pelo prazer de estudar e pelo ambiente encontrado na escola, assim 

como o apoio que recebem dos professores, que embora não sejam 

efetivamente capacitados para atender esse público se esforçam para suprir 

eventuais dificuldades metodológicas e de materiais.  
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Outras informações que merecem atenção são as que reportam a busca 

da EJA como mecanismo de “fuga” da escola regular, em que se procura essa 

modalidade por ser menor a duração do curso, pois tanto para o ensino 

fundamental como para o ensino médio reduz-se na metade o tempo para a 

conclusão dos cursos (dois anos para o ensino fundamental I ou II e um ano e 

seis meses para o ensino médio). Isso vem ocorrendo com freqüência, como já 

relatei sobre a mudança da clientela atendida, por pessoas jovens que foram 

reprovados, expulsos ou que abandonaram a escola e que estão à margem da 

idade da EJA.  

Eu parei de estudar no ano passado, e fiquei esperando dar a idade para eu vir pra 

EJA, é melhor, pois vou terminar rapidinho. (P.O.S. – 1º TA – EM). 

Vim pro supletivo, eu tinha repetido a 8ª série duas vezes, ai tinha que terminar, 

quando deu a idade vim e to fazendo. Os professores falam que dá até dó que eu 

tenha perdido dois anos, mas só agora eu amadureci e entendo pra que serve a 

escola. Antes era só bagunça e matação de aula, agora não, eu quero terminar. 

(A.M.G.B. – 4ºTA – EF) 

 

Estes são alguns exemplos que relatam as diferenças entre os alunos da 

EJA, ora procurando ascensão social e profissional, ora em busca de um 

mecanismo facilitador para terminarem os estudos, mas sempre apresentando 

um déficit em relação aos que tiveram seus direitos “aproveitados” no tempo 

certo em relação à idade/série. Nessa busca, os alunos e a escola vão 

organizam uma forma justa de pensar, através da problematização de seus 

mundos, de uma análise crítica da prática da aprendizagem, tentando atuar 

cada vez mais no mundo social em que estão inseridos. 

Assim, encerro essa análise com as idéias de Gadotti (2005, p. 54) 

sobre a EJA, chamada de educação popular. Derivando de iniciativas estatais 

ou particulares, conservadoras ou transformadoras, pois sua essência está no 

atendimento às camadas populares. Dessa forma, sabermos se a escola 

anterior era pública municipal ou estadual, se havia parcerias com empresas 

privadas, não é relevante, importante é sabermos o motivo da procura por essa 

modalidade de ensino, os mecanismos de acesso, os objetivos da 

escolarização, a necessidade de avanços, tanto no sentido da ampliação da 

cobertura das populações ainda marginalizadas da escolarização, quanto no de 
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qualificar pedagogicamente a EJA, voltada para os interesses dos alunos e da 

sociedade atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No caso do analfabetismo, são conhecidas as suas relações 

com a vida e o contexto de vida dos sujeitos analfabetos. 

(Lima, 2007, p.104) 
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        A presente dissertação de mestrado constituiu uma forma de discutir 

a Educação de Jovens e Adultos e as políticas públicas que regem essa 

modalidade de ensino. Entretanto, o caminho escolhido para isso, foi à análise 

do perfil social e as expectativas desses alunos.  

A Educação de Jovens e Adultos sempre compreendeu um conjunto 

muito diverso de processos e práticas formais e informais relacionadas à 

aquisição ou ampliação de conhecimentos básicos, de competências técnicas e 

profissionais ou de habilidades socioculturais. Muitos desses processos se 

desenvolveram de modo mais ou menos sistemático, apresentando-se fora de 

ambientes escolares, realizando-se na família, nos locais de trabalho, nos 

espaços de convívio sociocultural e lazer, nas instituições religiosas e, nos dias 

atuais através da Educação a Distância. Assim, a EJA nesse sentido amplo é 

compreendida por estender-se por quase todos os domínios da vida social, 

devendo permitir o entendimento da vida moderna em seus diferentes aspectos 

e o posicionamento crítico do indivíduo face à sua realidade. Necessitando, 

ainda, propiciar o acesso ao conhecimento socialmente produzido que é 

patrimônio da humanidade. 

Porém, a EJA sempre foi reconhecida como a modalidade de 

educação que se propunha a recuperar o atraso, reciclar o presente, formando 

uma mão-de-obra que contribuísse no esforço para o desenvolvimento 

nacional, através de um novo modelo de escola. Essa caracterização inicial 

não se confirma por completo, pois como apresentamos nesse estudo, os 

distanciamentos entre a educação básica regular e a EJA, apresentam 

distorções que transformam essa modalidade em algo marginal, sem políticas 

educacionais próprias. 

 

Hoje, a EJA se apresenta como um “tapa buracos” dentro da 

educação brasileira, principalmente nas escolas públicas estaduais de São 

Paulo. Pois, desprovidas de público do ensino fundamental II e do ensino 

médio, no período noturno, as escolas passaram a atender a EJA, para não 

verem suas salas de aula ociosas e seus professores sem aulas. Não 

percebendo que nem todos os prédios escolares ou os profissionais inseridos 

neles, estão preparados para receber esse público. 
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Para definir a especificidade da EJA, a escola não pode esquecer 

que o jovem e adulto que procura por essa modalidade de ensino é 

fundamentalmente um trabalhador, às vezes em condição de subemprego ou 

mesmo desempregado (fato que aparece estatisticamente neste estudo), que 

está submetido a circunstâncias de mobilidade no serviço, alternância de 

turnos, cansaço e desestímulo.  

Segundo Gadotti (2005, p. 121), esta população chega à escola com 

um saber próprio, elaborado a partir de relações sociais e dos seus 

mecanismos de sobrevivência. Com isso, cabe a escola notar a diversidade 

etária, social e econômica dessa população, gerando pluralismos e tolerâncias 

que estimulem a freqüência e a aprendizagem. O contexto cultural desse aluno 

deve ser a ponte entre o saber e o que a escola pode proporcionar, evitando, 

assim o desinteresse, o conflito e a expectativa de fracasso que acabam 

proporcionando um alto índice de evasão. 

Neste estudo, segundo dados fornecidos pela escola sobre o fluxo 

de entrada e saída dos alunos (ver páginas 72-75), podemos notar que o 

número de alunos que entram nas séries iniciais de cada nível de ensino é 

maior em relação ao número de alunos que conseguem adquirir o certificado 

de conclusão, ocorrendo tanto no ensino no ensino fundamental II como no 

ensino médio, e em ambos os semestres. Porém com uma diminuição 

representativa no ano em que foi aplicada a pesquisa (2008). O que chama a 

atenção nessas informações é que esses dados não são analisados por parte 

da escola ou de seus dirigentes, em busca de respostas sobre essas 

ocorrências, pois quando indagados não apresentaram análises condizentes 

com o ocorrido. 

Como citei na introdução desse trabalho, a EJA é uma modalidade 

específica de ensino, que deveria ser vista desta forma. Com alunos e 

professores interessados no mesmo fim. A alfabetização que leva a 

escolarização além do ensino médio. 

Outra característica já apresentada é a mudança da identidade do 

aluno da EJA, pois é importante distinguir as duas faixas etárias consignadas 

nesta modalidade de educação. Apesar de partilharem uma situação comum e 

desvantajosa, as expectativas e experiências de jovens e adultos 

frequentemente não são coincidentes. Devido a essa diferença entre os 
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públicos atuais que se apropriam dessa modalidade de educação, segundo 

Soares (2002, p. 126), os projetos pedagógicos devem considerar a 

conveniência de haver na constituição dos grupos de alunos momentos de 

homogeneidade ou de heterogeneidade para atender, com flexibilidade criativa, 

esta distinção. Não perceber o perfil distinto destes estudantes e tratar 

pedagogicamente os mesmos conteúdos como se tais alunos fossem crianças 

ou adolescentes seria contrariar mais do que um imperativo legal. Seria 

contrariar um imperativo ético. 

Sobre os profissionais da EJA, que como eu, nunca foram 

preparados especificamente para atender esse público, percebemos que no 

geral, são professores pertencentes ao próprio corpo docente do ensino 

regular, sem formação adequada a essa modalidade de ensino, mas que 

procuram solitariamente exercer com competência sua função. Desenvolvendo 

materiais didáticos próprios principalmente aqueles destinados às etapas de 

pós-alfabetização, que neste estudo chamamos de escolarização.  

Na escola, percebemos a necessidade de construir uma linha de 

ação, que proponha um redimensionamento ao atendimento do jovem e do 

adulto, encontrando modos que, sem renunciar à sua função inicial de 

preservação, transmissão e produção do conhecimento, possam efetivamente 

ir ao encontro dos limites impostos pelas condições concretas de vida da 

população trabalhadora. 

Para esta modalidade de ensino, faltam além do material didático 

específico e de políticas públicas atuais, o acompanhamento, a avaliação e 

divulgação de resultados de ações e experiências pedagógicas. Assim como, o 

incentivo à pesquisa e o apoio às instituições públicas e da sociedade civil que 

desenvolvam práticas consistentes nesse campo da educação. 
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