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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar os impactos decorrentes da 
implementação da proposta da Educação a Distância (EAD) na Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) como política pública, no município de Santos, na Baixada Santista, 
estado de São Paulo e possíveis relações estabelecidas com a Juvenilização da 
EJA. O marco teórico da investigação teve como fundamento obras de: Litto (2008); 
Arroyo (2008, 2011); Azevedo (2016); Corti e Souza (2012); Moran (2002), entre 
outros. Este estudo considerou inicialmente, para efeito de análise, documentos da 
esfera federal e proposições da Rede Municipal de Educação da cidade de Santos, 
São Paulo e, com base na abordagem qualitativa buscou captar quais impactos 
decorrem da implementação da proposta EAD na EJA como Política Pública no 
município de Santos, na Baixada Santista, estado de São Paulo e possíveis relações 
estabelecidas com a Juvenilização da EJA. Os instrumentos utilizados para a coleta 
de dados em campo foram: o questionário aplicado a cinco entrevistados que 
exerceram funções relacionadas ao objeto da pesquisa, em escolas da zona urbana 
da cidade de Santos, estado de São Paulo nos anos letivos de 2016 e 2017 e a 
entrevista semiestruturada realizada com todos os entrevistados da amostra. Os 
dados levantados foram considerados segundo a metodologia da análise do 
conteúdo, de Bardin (2016). Constatou-se que a EJA Digital como metodologia de 
trabalho associando duas modalidades de Educação - a EJA e a EAD - vem 
apresentando no município de Santos uma proposta que denota a preocupação no 
atendimento a todos os cidadãos. Com proposta inovadora mediante o uso da 
tecnologia para estreitar as possibilidades de trabalho entre professores/tutores 
AVA, professores/tutores presenciais e o Educando, neste contexto, o atendimento à 
juventude da EJA ganha conotação especial, sobretudo, pela facilidade do uso de 
recursos tecnológicos em seu dia a dia. Constatou-se também que a Educação de 
Jovens e Adultos com vistas à Educação Básica é uma necessidade que influencia 
diretamente diversos aspectos na sociedade. Assim, enquanto não houver Política 
Pública eficaz e que atenda plenamente a demanda por meio de uma educação de 
qualidade, a dotação de mecanismos que minimizem as mazelas geradas pela baixa 
escolaridade devem ser buscadas de maneira a flexibilizar as oportunidades e 
equalizar o acesso a todos que não fizeram parte do processo educacional na idade 
ideal, princípio esse estabelecido na Constituição, como direito. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Educação a Distância. 
Juvenilização. EJA Digital – metodologia. 



 

ABSTRACT 

This research had the objective of analyzing the impacts of the implementation of the 
Distance Education (EAD) proposal on Youth and Adult Education (EJA) as a public 
policy in the municipality of Santos, Baixada Santista, São Paulo state and possible 
established relationships with Juvenilization of the EJA.  The theoretical framework of 
the investigation was based on works of: Litto (2008); Arroyo (2008, 2011); Azevedo 
(2016); Corti e Souza (2012); Moran (2002), among others. This study initially 
considered, for purposes of analysis, federal documents and proposals of the 
Municipal Education Network of the city of Santos, São Paulo. The instruments used 
for data collection in the field were: the questionnaire applied to five interviewees who 
performed functions related to the object of the research, in schools of the urban area 
of the city of Santos, state of São Paulo in the 2016 and 2017 school years, and 
semi-structured interview with all sampled interviewees. The data collected were 
considered according to the methodology of content analysis, by Bardin (2016). It 
was verified that the EJA Digital as a work methodology associating two modes of 
Education - the EJA and the EAD - has been presenting in the city of Santos a 
proposal that denotes the concern in serving all citizens. With an innovative proposal 
through the use of technology to narrow the possibilities of work between teachers / 
tutors AVA teachers / tutors and Teaching, in this context, the service to the youth of 
the EJA gains special connotation, mainly, for the ease of use of technological 
resources in their day to day. It was also verified that the Education of Young and 
Adults with a view to Basic Education is a necessity that directly influences several 
aspects in the society. Thus, until there is an effective Public Policy that fully meets 
demand through quality education, mechanisms that minimize the ills generated by 
low schooling should be sought in order to flexibilize opportunities and equalize 
access to all were not part of the educational process at the ideal age, a principle 
established in the Constitution, as a right. 
 
Keywords: Youth and Adult Education. Distance Education. Juvenilization. EJA 
Digital – methodology 
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Parece que, ou melhor, ocorre que, às vezes acontecem coisas 
que fogem ao nosso entendimento, minha cara, e a realidade 
injusta é que esses acontecimentos, sendo tão ilógicos para 
nós, desprovidos de qualquer razão que possamos lhes 
atribuir, são mesmo o que são e, infelizmente nada além disso. 
E eu acredito, acredito de verdade, que essa é a noção mais 
difícil de aceitar. 
 

Sr. Holmes
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INTRODUÇÃO 

Ser professora não foi minha primeira opção, graduei-me como Designer 

de Embalagens, em 2003. No entanto, considerando a oferta restritiva de 

trabalho nesta área, optei por iniciar outra graduação: o curso de Pedagogia. 

Enquanto estudava, busquei um caminho inicial para manter-me 

financeiramente. Esse caminho foi lecionar a língua alemã para adultos. 

E, ao ministrar aulas de alemão para adultos descobri ser esse trabalho 

muito prazeroso, constituindo-se em minha primeira experiência como 

professora junto aos Jovens e Adultos. Porém, aos dezoito anos só pensava 

em ter sucesso profissional atrelado a um bom salário e não vislumbrava a 

carreira docente como promissora, razão pela qual deixei de lado minha 

vocação por um status profissional possível, em uma carreira como Designer.  

Precisei ficar desempregada para repensar o senso de valor que 

justificava deixar uma vocação de lado em troca de incertezas que viriam 

diante de qualquer outra opção profissional. Após muita reflexão, entendi que o 

sucesso profissional como professora dependeria, exclusivamente, da minha 

motivação, mais especificamente, até onde eu estaria disposta a chegar.  

Durante minha licenciatura em Pedagogia, participei em diversos eventos 

pedagógicos nos quais, tive contato com grandes teóricos, como palestrantes, 

que influenciaram incisivamente em minha formação. Em maio de 2007, já 

graduada pela Faculdade de São Bernardo do Campo (FASB), iniciei minhas 

atividades como professora concursada em uma cidade da Baixada Santista, 

no estado de São Paulo e, em setembro do mesmo ano também fui aprovada 

em outro concurso, em um município da Grande São Paulo.   

Conciliar as atividades profissionais em duas cidades distantes com 

mais de 50 km, não foi nada fácil, e eu precisava de uma alternativa para 

manter-me nos dois cargos. Em abril de 2008, fui chamada pela Fundação 

VUNESP para assumir uma classe de alfabetização no Programa Municipal de 

Alfabetização e Cidadania (PROMAC), do Município da Grande São Paulo. Ao 

final do ano, com a dissolução do Convênio com a Fundação VUNESP e a 

incorporação da Educação de Jovens e Adultos à Educação Básica da cidade, 
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busquei uma oportunidade para atuar como alfabetizadora na EJA - atividade 

que desenvolvo até a presente data. 

 Atualmente, atuo na rede, na Baixada Santista, no Fundamental I e, ao 

mesmo tempo desenvolvo trabalho no período noturno com alunos de 

Educação de Jovens e Adultos. 

Ressalto também que a instituição na qual atuo no município da Baixada 

Santista mostra-se bastante inovadora, uma vez que desenvolve uma proposta 

diferenciada de trabalho pedagógico com os Jovens e Adultos - a EJA Digital. 

Essa modalidade vem despertando meu interesse, nos últimos anos, pelo fato 

da caracterização das turmas ter sofrido mudanças substanciais, a ponto de 

evidenciar a presença de um contingente crescente de jovens com a intenção 

de dar continuidade aos estudos na EJA, ao invés de optar pelo ensino 

regular.  

Por trabalhar na EJA por um tempo, fui percebendo a chegada de alunos 

cada vez mais jovens, fato esse que tem me inquietado sobremaneira. Alguns 

estavam voltando por medidas judiciais impositivas, outros por terem evadido 

do ensino regular, e algumas meninas por terem engravidado e o ensino 

regular já não oferecia possibilidade de continuação.  

Estamos vivendo a era da informação, uma vez que adolescentes, em 

sua maioria, têm irrestrito acesso às mais variadas notícias, reportagens e 

pesquisas, sobretudo por meio do uso da internet, buscam informação sobre os 

mais variados assuntos. Desta forma, o acesso à informação está posto, e o 

que se tornam desafios aos educadores são: a formação docente e a 

articulação dos conteúdos.  Atrelado a esses desafios encontra-se a busca por 

manter os alunos nesse processo, motivados e que desenvolvam 

aprendizagens significativas. 

Assim, decorrente das mudanças no contexto e na população estudantil 

da EJA surgiram diversas inquietações e indagações. Como por exemplo: O 

que significa a Juvenilização da modalidade EJA nos níveis de ensino 

Fundamental II e Ensino Médio? As escolas encontram-se preparadas para 

lidar com o desafio da Juvenilização escolar na EJA? Qual a dimensão da 
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aplicação da EJA digital no processo de tutoria em ambientes virtuais? Qual 

tem sido a formação dos docentes no campo da EJA digital?  Como os 

docentes vêm construindo sua experiência neste campo? 

Diante desse quadro busquei um aprimoramento acadêmico que 

permitisse, por meio de estudos e pesquisas mais aprofundadas, desvelar as 

minhas indagações. Para tentar respondê-las iniciei um novo desafio, em 

fevereiro de 2016, no Programa de Mestrado em Educação da Universidade 

Metodista de São Paulo (UMESP), para então, estudar o que vem sendo feito 

para que a modalidade EAD, de maneira um tanto híbrida, com a EJA digital, 

se constitua como uma alternativa para a EJA, em tempos de juvenilização da 

modalidade, nos níveis de ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

Justifica-se assim, a importância e a relevância do estudo da temática 

em questão, ainda mais considerando as significativas mudanças na 

composição do alunado da EJA, com destaque para a real necessidade de 

mudanças na esfera das Políticas Públicas e, especificamente na 

escolarização dos jovens egressos inconclusos do ensino regular. 

Torna-se também imperioso investigar metodologias inovadoras no 

ensino fundamental II e médio de EJA para conhecê-las e avaliar sua aplicação 

dimensionando graus de eficiência e eficácia. Ressalta-se que a distância entre 

o tutor AVA e os alunos em diferentes polos possibilitaria um maior 

atendimento à demanda com profissionais qualificados para as peculiaridades 

da modalidade. Daí porque sustentamos a hipótese de que a versão EAD da 

EJA possibilitaria uma maior inclusão dos jovens educandos e a conclusão 

significativa de uma etapa escolar. 

Isto posto, tem-se como questão problematizadora central: quais 

impactos decorrem da implementação da proposta EAD na EJA como Política 

Pública no município de Santos, na Baixada Santista, estado de São Paulo e 

possíveis relações estabelecidas com a Juvenilização da EJA? 

E, como objetivo geral estipula-se analisar os resultados do processo de 

implementação da proposta EAD na EJA no município de Santos, Baixada 
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Santista, no estado de São Paulo, bem como, compreender possíveis relações 

com o processo de Juvenilização da EJA. 

Foram elencados quatro objetivos específicos: identificar, por meio da 

literatura, reflexões de autores que discutem as possibilidades de aplicação da 

EAD na Educação de Jovens e Adultos; coletar dados que permitam verificar 

se a combinação das modalidades EAD e EJA propicia a redução na evasão 

escolar e a oferta mais ampla de locais para atendimento à demanda; apontar 

as peculiaridades da EAD com base na comparação da legislação federal e 

estadual e suas implicações práticas aplicadas à EJA e discutir possíveis 

relações entre o processo de juvenilização da EJA e a aplicação da EAD nessa 

modalidade de ensino. 

Em relação ao referencial teórico, o presente estudo conta com a 

contribuição de autores que dão respaldo à base conceitual relativa a: EJA, 

EAD, ambientes virtuais de aprendizagem, aprendizagem significativa, 

formação docente, entre outros. Para tanto, vale-se das produções de: Ana 

Maria Galvão e Leôncio José Gomes Soares (2010), Juarez Tarcísio Dayrell 

(2011), Mathias Gonzalez (2005), Ligia Di Bella Costa Monteiro (2014), Miguel 

González Arroyo (2008; 2011), Adriana Barroso de Azevedo (2016), entre 

outros. 

O percurso metodológico comportou duas fases: a primeira 

contemplando pesquisa bibliográfica e documental de cunho teórico - histórica. 

Na segunda etapa, desenvolveu-se a pesquisa de campo, com base na 

abordagem qualitativa. Para esta fase da pesquisa optou-se pela realização de 

entrevista junto a um grupo de 5 (cinco) profissionais ligados diretamente à EJA 

Digital. Para tanto, os sujeitos de pesquisa constituíram-se em: um membro da 

Secretaria de Educação; um gestor escolar; dois professores AVA - 

especialistas do ensino Fundamental II e, um tutor presencial.  

A escolha dos sujeitos participantes da pesquisa foi efetivada 

considerando a representatividade do grupo. Assim, este estudo contempla 

como sujeitos de pesquisa: o representante da Secretaria Municipal de 

Educação ao determinar a relevância e a configuração atribuída à EJA Digital; 
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o Coordenador Pedagógico enquanto profissional ponte na relação entre o 

anunciado e o realizado pelas escolas; os tutores, tanto AVA, quanto 

presencial, de modo a indicar como as propostas e a estrutura tomam forma na 

proximidade com os Educandos da EJA, razão de todo esse dimensionamento. 

A busca pelas fontes se consubstanciou por indicação das práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelos sujeitos em questão. Destaca-se, no entanto, 

o surgimento de alguns percalços relacionados aos trâmites legais para 

autorização por parte da Secretaria de Educação, o que demonstrou um 

cuidado especial para que os sujeitos envolvidos na pesquisa tivessem a 

anuência de suas chefias imediatas, a partir da informação do teor do trabalho, 

do acesso ao questionário e roteiro de entrevista, de modo a garantir acordo 

com a proposta e respeito aos respondentes no que concerne à vontade 

própria de participação, distanciando de qualquer obrigatoriedade e/ou 

determinação.  

Os sujeitos da pesquisa preencheram um questionário de perfil e, em 

seguida foram submetidos a uma entrevista semiestruturada, a qual foi gravada 

e, posteriormente transcrita. Os dados recolhidos combinados, com as notas de 

campo e as transcrições, foram submetidos à metodologia de análise de 

conteúdo, e permitiram redimensionar a extensão dessa investigação. 

Os dados são simultaneamente as provas e as pistas. 
Coligidos cuidadosamente, servem como factos inegáveis que 
protegem a escrita que possa ser feita de uma especulação 
não fundamentada. Os dados ligam-nos ao mundo empírico e, 
quando sistemática e rigorosamente recolhidos, ligam a 
investigação qualitativa a outras formas de ciência. Os dados 
incluem os elementos necessários para pensar de forma 
adequada e profunda acerca dos aspectos da vida que 
pretendemos explorar. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.149).  

Considerando os pontos acima assinalados, este estudo comporta a 

seguinte organização estrutural: 

Capítulo 1. EJA e EAD: breve panorama histórico. Trata uma cronologia de 

fatos que se constituíram historicamente para o atendimento à Educação de 

Jovens e Adultos e à Educação a Distância, assinalando também a influência 
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de cada momento histórico nacional em relação às políticas públicas voltadas à 

Educação. 

Capítulo 2. Juventude e Juvenilização da EJA. Retrata as transformações que 

acarretaram no processo de Juvenilização da EJA ocorrido a partir do final do 

século XX, bem como se apresenta uma revisão bibliográfica com vistas à 

ampliação do olhar sobre a definição de Jovem, preconizado na expressão 

Educação de Jovens e Adultos. 

Capítulo 3. EAD e EJA: uma combinação possível. Voltado à análise da 

associação de duas modalidades de ensino: a EAD e a EJA, bem como, às 

experiências brasileiras oriundas desta relação híbrida, que vem sendo 

desenvolvida no Ensino Fundamental II e Médio. Expõe-se também, uma 

proposta denominada EJA Digital, sua implantação e funcionamento. 

Capítulo 4. A pesquisa de campo: EJA Digital. Apresenta-se a estruturação da 

pesquisa de campo, sua metodologia, os sujeitos envolvidos e o contexto da 

pesquisa, bem como os instrumentos de coleta finalizando com a análise e 

discussão dos resultados obtidos sob o refinamento da análise e discussão dos 

apontamentos verificados durante a pesquisa de campo. 

Compreender os caminhos percorridos pela EJA e EAD no Brasil, e 

perceber que em muitos momentos históricos suas linhas se entremeiam, 

tornando-se importante ponto de partida para o presente estudo. Haveria um 

ponto na linha cronológica futura de sincronicidade total de ambos? O quanto 

este marco estaria longe, possível ou tangível de ocorrer? Algumas indicações 

e marcadores históricos descritos no capítulo a seguir dão pistas sobre os 

passos já dados em busca de uma EJA-EAD. 
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1. EJA e EAD: BREVE PANORAMA HISTÓRICO 

O presente capítulo apresenta breve contextualização histórica da 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil, atrelada ao processo de constituição 

da modalidade EAD. Objetiva-se assim, oferecer uma cronologia do 

atendimento à Educação de Jovens e Adultos e da modalidade Educação a 

Distância, assinalando também as políticas públicas voltadas à Educação, 

particularmente a esta especificidade de ensino. 

1.1 A Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

Sob uma esfera maior, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é parte 

da Educação Básica, e como tal, a EJA encontra-se prevista na Constituição 

(BRASIL, 1988), em seu artigo 205, que assegura a educação como “direito de 

todos e dever do Estado e da família”. Por sua vez, o artigo 208, inciso I 

registra que o dever do Estado será efetivado, no oferecimento da “educação 

básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria”.  

Porém, tomando por base políticas públicas descontinuadas, sobretudo 

na esfera da EJA, constata-se o não devido acompanhamento junto ao aluno 

para que este inicie seu processo de escolarização básica aos quatro anos e 

conclua aos dezessete anos. Como o próprio artigo 205 (BRASIL, 1988) prevê, 

o dever está no Estado e na família; porém, ambas as instâncias ao falharem, 

adiam a resolução de um problema que impacta diretamente milhões de 

brasileiros. Amparados pela Resolução CNE/CEB 3/2010 (BRASIL, 2010) 

muitos jovens com quinze anos completos buscam a EJA ofertada em nível do 

Ensino Fundamental e, os com dezoito anos completos buscam o nível do 

Ensino Médio. São jovens que se encontram em defasagem ano/ciclo 

decorrente de motivos diversos, entre os quais, pela não frequência na Escola, 

por conta da repetência e/ou evasão escolar.  

Ressalta-se que os jovens ao se evadirem do Ensino Fundamental, mais 

tarde acessam a Educação de Jovens e Adultos - uma modalidade de ensino 
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do Ensino Fundamental e Médio. Do ponto de vista dos níveis de ensino, o 

termo Educação só é utilizado na Educação Infantil e na Educação Superior, 

dessa forma, a legislação brasileira também define o Ensino Fundamental e 

Ensino Médio como níveis de ensino. A Educação de Jovens e Adultos é uma 

modalidade de ensino constituída por meio da Resolução CNE/CEB 1/2000 

(BRASIL, 2000) que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

EJA. Outras modalidades de ensino são: a Educação profissional e 

tecnológica, a Educação especial, a Educação a distância, a Educação escolar 

indígena, a Educação básica do campo e a Educação escolar quilombola.  

O termo modalidade de educação diz respeito aos diferentes 
modos particulares de exercer a educação. Enquanto níveis de 
educação se referem aos diferentes graus, categorias de 
ensino, como infantil, fundamental, médio, superior, modalidade 
de educação implica a forma, o modo como tais graus de 
ensino são desenvolvidos. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 
2012, p. 361).   

O significado da composição do termo Educação de Jovens e Adultos, 

no Brasil, demonstra sua intenção, como reflete Dayrell (2011). Assim, o 

primeiro termo remete ao ato de educar, assinalando, como referência, a 

origem da EJA na Educação Popular do Brasil, com base no pensamento de 

Paulo Freire enquanto Educação Libertadora, pouco ligada exclusivamente à 

escolarização, e sim, aos processos educativos relacionados à formação 

humana. Por sua vez, os termos Jovens e Adultos referem-se ao público para o 

qual esta educação se destina - dois públicos com diversidade etária, 

demandas e necessidades distintas e que abrangem sujeitos/educandos e não 

meramente alunos ou qualquer outra denominação ou “categoria 

generalizante.” (DAYRELL, 2011, p.54).  

1.1.1 A Educação no período Colonial 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), em sua trajetória no Brasil 

esteve fortemente associada ao analfabetismo, contudo, nos primórdios do 

período Colonial, manifestadamente com interesses geopolíticos e de 

catequese, sobretudo não visando promover a escolarização da população 

agrafa e analfabeta no idioma português, e sim, difundir a língua portuguesa 



24 

 

entre os colonizados, impor os costumes europeus e descaracterizar a cultura 

local; para a Igreja a ideia seria de evangelização, e como Estado e Igreja 

mantinham vínculos estreitos, torna-se difícil dimensionar a extensão dos 

interesses específicos de cada uma das partes.  

A configuração de Escola tem início em 1549, com a chegada da 

Companhia Missionária de Jesus, trazida por Tomé de Sousa, na época 

governador geral da Colônia. A Companhia Jesuíta realizou um trabalho de 

catequização, que além de apresentar princípios do Cristianismo ao povo, 

também alfabetizava na língua portuguesa, por intermédio do Ratio Studiorium. 

Foram criados estabelecimentos educacionais formais, principalmente pelo 

litoral, entre os estados de Santa Catarina e do Ceará, como, por exemplo, o 

Colégio Jesuíta construído em 25 de janeiro de 1554, que recebeu o nome da 

povoação do local em que foi instalado: Colégio de São Paulo de Piratininga. 

Esse colégio foi construído de taipa de pilão, no alto de uma colina entre os rios 

Anhangabaú e Tamanduateí, contava com doze padres, entre eles, Manuel da 

Nóbrega e José de Anchieta; hoje é ponto turístico no centro da cidade de São 

Paulo, conhecido como Pátio do Colégio.  

[...] Posteriormente, os jesuítas, assim como os membros de 
outras ordens religiosas, também catequizavam e instruíram 
escravos. Essas experiências, no entanto, foram ainda menos 
estudadas, e pouco se sabe sobre as práticas desenvolvidas 
junto a esses sujeitos. Por outro lado, poucas parecem ter sido 
as experiências educacionais realizadas com as mulheres 
adultas. Poucas sabiam, ao final do período colonial, ler e 
escrever. (GALVÃO; SOARES, 2010, p.30).  

Galvão e Soares apontam que o Padre José de Anchieta escreveu em 

manuscritos gramaticais, materiais para catequese em língua tupi, a fim de 

sistematizar a língua e facilitar o trabalho dos educadores que chegassem 

posteriormente; os manuscritos circularam, pelo menos, a partir de 1556, mas 

só foram publicados, em 1595. O registro seria também uma maneira de 

perpetuar a tradição religiosa transcrevendo para a língua indígena; outras 

ações também denotavam as tentativas de escolarização, com atenção aos 

saberes prévios dos povos indígenas, e respeito aos seus idiomas. 
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[...] o tupi-guarani tornou-se tão comumente usado na 
comunicação entre padres e nativos que, em 1727, temerosas, 
as autoridades portuguesas proibiram a sua utilização nos 
processos educacionais e passaram a exigir o uso exclusivo do 
português. (GALVÃO; SOARES, 2010, p.30).  

Após mais de duzentos anos de Educação confessional pela Companhia 

Missionária de Jesus, em 28 de junho de 1759 foi criada pelo Marquês de 

Pombal, o Alvará Régio o qual destituía as escolas jesuíticas de Portugal e das 

colônias, daí porque os padres jesuítas foram expulsos do Brasil.  

1.1.2 A Educação no período Imperial  

Com o fim das escolas jesuíticas, a responsabilidade pela Educação foi 

transferida para o Império, com a criação das aulas régias ou avulsas de Latim, 

Grego, Filosofia e Retórica, segundo Seco e Amaral (2006). Essas aulas 

deveriam suprir as disciplinas, antes transmitidas pelos extintos colégios 

jesuítas. Tratavam-se de aulas régias autônomas e isoladas, com professor 

único e uma aula nunca se articulava a outras, o que gerou elevado grau de 

desinteresse; a exclusão educacional dos menos favorecidos se agravou nesta 

fase, sobretudo, com o elitismo educacional, em que basicamente as classes 

economicamente mais abastadas obtinham algum tipo de instrução escolar.  

Somente em 1824, com a Constituição Imperial é que se definiu o 

significado de educação primária para todos os cidadãos. A grande dificuldade 

foi implementar políticas públicas para atender à demanda da população pobre 

- homens, mulheres e negros livres e libertos. O Ato Constitucional de 1834, 

em seu artigo 179, item 32 definia que as províncias se tornariam responsáveis 

pela “instrução primária e gratuita para todos os cidadãos”. Ao final do Império, 

85% da população brasileira constituia-se analfabeta. (ROMÃO; GADOTTI, 

2007, p. 64).  

Ser analfabeto e fazer parte da maioria da população não representava 

uma perda total dos direitos como cidadão, afinal pelo censo de 1880, 80% da 

população brasileira era analfabeta e, mesmo nessa condição, se o cidadão 

tivesse favorável situação econômica ou social, poderia votar.  Porém, com a 

promulgação da Lei Saraiva, de 1881, foi retirado ao cidadão brasileiro 
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analfabeto o direto do voto, o que permitiu relegar esse contingente a um plano 

de exclusão social, mesmo diante de ideias que contribuíam para a criação de 

classes elementares no período noturno, como preconizavam a Reforma 

Leôncio de Carvalho, de 1879 e o Parecer de 1882, de Rui Barbosa, ao apoiar 

a Educação popular.  

Assim, a primeira Constituição, de 1891 consolidou a proibição ao voto 

do analfabeto. Porém, resolver o problema da alfabetização demandaria muito 

tempo e não era prioridade; então, para minimizar as questões da exclusão, 

naquele momento histórico, a resposta supostamente satisfatória encontrada 

foi a criação de um paradigma que perdura até o tempo presente, qual seja, os 

sujeitos da EJA são estigmatizados, como sujeitos incompletos.  

Segundo Galvão e Soares (2010), em referência à Educação em 

Pernambuco, no final do século XIX, com base no documento analisado de 

1885, Regimento das Escolas de Instrucção Primária, tem-se detalhadamente 

o funcionamento das escolas que atendiam alunos maiores de quinze anos em 

sistemas oficiais de ensino, de modo que o ensino tornou-se dividido entre o 

grupo que não tinha nenhum tipo de instrução e outro grupo que já possuía 

alguma instrução. As aulas ocorriam nas escolas noturnas criadas pelo 

governo, nas escolas dominicais, para presos e cegos abrigados. O regimento 

também previa outras aulas que poderiam ser oferecidas por professores de 

maneira gratuita, mediante a autorização do presidente da província, 

funcionando no espaço da escola diurna em contraturno; as pessoas que se 

voluntariavam para escolarizar a população não recebiam nenhum tipo de 

gratificação para assumir classes noturnas. O conteúdo era diferenciado de 

acordo com a configuração do grupo, e homens e mulheres nunca assistiam 

aulas juntos. No entanto, haviam ações dispersas principalmente em espaços 

urbanos, por cidadãos que ofereciam aulas fora de ambientes escolares, nos 

chamados, ambientes não formais.  

1.1.3 A Educação no período Republicano  

A responsabilidade pela educação elementar continuou a cargo dos 

Estados e municípios também no período da República Velha, de 1889 a 1930. 
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Neste período, mediante a implementação da Lei Áurea, assinada pela 

Princesa Isabel, a libertação dos escravos fez formar uma nova demanda 

considerável, com direito à escolarização. 

No entanto, somente no início do século XX, em 1915, foi lançado um 

Programa para alfabetização da população, chamado Liga Brasileira contra o 

Analfabetismo. Em 1920, o percentual de brasileiros analfabetos chegou a 72% 

da população.  

Na década de 30 (século XX), durante a Era Vargas, algumas ações 

foram tomadas na tentativa de reversão dos percentuais alarmantes sobre a 

alfabetização da população brasileira, como: a criação de um ministério 

específico para tratar de assuntos ligados à Educação - Ministério da Educação 

e Saúde, e outras ações como a reforma do Ministro Francisco Campos, que 

implementou o sistema seriado, classificando faixas etárias, o que regimentou 

a promoção da exclusão do ensino regular de alunos com distorção idade/ano. 

Em 1934, foi criado o Plano Nacional de Educação, que atendia gratuitamente 

pessoas adultas e, em 1938, com a criação do Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP), as pesquisas e estudos voltados para Educação de 

Jovens e Adultos ganharam espaço e relativa notoriedade quanto às iniciativas 

voltadas à alfabetização.  

Na década seguinte, em 1942 foi criado o Fundo Nacional do Ensino 

Primário, com oferta ampliada para o Ensino Supletivo e programas que 

ofereciam maior número de vagas para adolescentes e adultos.  Em 1945, com 

a regulamentação do Fundo Nacional do Ensino Primário estabeleceu-se que 

25% dos recursos fossem destinados à Educação de adolescentes e adultos.  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945 e a criação de 

organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU) e 

o Órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), o 

Brasil sofreu pressões internacionais por melhoria de seus índices de 

analfabetismo, tendo em vista as reduzidas ações voltadas à erradicação do 

analfabetismo, e a não garantia de um dos preceitos dos Direitos Humanos - 

oportunidade igualitária para todos.  
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A República Populista, em suas políticas públicas propôs outros 

programas para adolescentes e adultos que compunham os percentuais de 

analfabetos no Brasil, e a modalidade obteve destaque entre as prioridades 

nacionais, culminando com a promulgação da Lei Orgânica do Ensino Primário, 

Decreto-lei n. 8.529, de 20 de janeiro de 1946, que em seu capítulo terceiro 

mencionava a oferta do curso supletivo para adolescentes, a partir de treze 

anos de idade e adultos com duração de dois anos, com conteúdos 

diferenciados a serem abordados como complementação para mulheres.  

Segundo Carvalho (2010), também em 45, no Brasil, começava um 

tempo de renovação e democracia, pois chegava ao fim o governo de Getúlio 

Vargas, que governara o país por quinze anos e, finalmente nas eleições para 

Presidente da República, Senado e Câmara dos deputados, na campanha 

eleitoral, o então, candidato Eurico Gaspar Dutra, prometeu que, se eleito, 

desenvolveria uma campanha nacional para erradicar o crescente 

analfabetismo.  

Em 1947, com 56% da população brasileira com quinze anos ou mais 

analfabeta foi realizado o I Congresso Nacional de Educação de Adultos, com o 

slogan “ser brasileiro é ser alfabetizado”, e mais um programa governamental 

com abrangência nacional, vinculado ao Serviço de Educação de Adultos 

(SEA), instituído juntamente com a Campanha Nacional de Educação de 

Adultos (CEAA), pelo então, Presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, 

coordenada por Lourenço Filho, na época eminente educador e diretor do 

Departamento Nacional de Educação. 

A Campanha Nacional de Educação de Adultos (CEAA) tinha como 

principal objetivo reorientar e coordenar os trabalhos dos planos anuais do 

ensino supletivo para adolescentes e adultos analfabetos, e democratizar a 

educação. O plano era não meramente alfabetizar quem não sabia ler e 

escrever ou não tivesse tido oportunidade de frequentar a escola, mas sim que 

os adolescentes e adultos tivessem acesso ao rádio, cinema e coleções de 

livros e jornais, por meio de um movimento de educação de base. Foram 

criadas dez mil classes de alfabetização, em áreas urbanas e interior, com 

materiais pedagógicos e uma infraestrutura para atendimento a essa demanda, 
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em todos os municípios do País; este programa durou por mais de dez anos. A 

Campanha era dividida em alfabetização inicial, com duração de 3 meses, o 

primário, em 14 meses divididos em dois períodos de igual duração, e após 

concluído este período, o adulto poderia optar por uma capacitação 

profissional. 

Em 1948, a CEAA foi desmembrada em mais uma campanha, pois foi 

observado pelo seu idealizador que esse movimento estava produzindo efeitos 

satisfatórios nas áreas urbanas, porém, nas localidades mais isoladas do 

interior os efeitos ainda não se manifestavam de modo contundente. Por 

decorrência, mediante o estabelecimento da parceria entre o Ministério da 

Educação e Saúde e o Ministério da Agricultura foi criada a Campanha 

Nacional de Educação Rural (CNER) com o princípio de que não bastava 

apenas oferecer educação e alfabetização ao homem do campo, mas sim 

transformar sua realidade socioeconômica, criando condições melhores e 

adequadas de saúde, trabalho e produção.  

A ideia da campanha pressupunha a participação de um professor, um 

enfermeiro e um veterinário morando na comunidade rural, e lá, além da 

alfabetização desenvolveriam com a população, reflexões e ações ligadas à 

educação para o trabalho, noções de cidadania, lazer, saúde e 

desenvolvimento comunitário. Os recursos didáticos disponíveis seriam 

maiores que os da CEAA, incluindo palestras, livros, cartazes, panfletos e 

filmes educativos, com o intuito de ajudar as pessoas da comunidade a 

desenvolver consciência de seus direitos e deveres, enfrentando assim, os 

problemas locais nas mais diferentes esferas, com a expectativa, de fato, de 

promover um processo de mudança na vida cultural nas comunidades rurais.  

A primeira campanha de alfabetização de massa foi a Campanha de 

Educação de Adolescentes e Adultos, em 1947. O atendimento às áreas rurais 

e do interior foi realizado por meio da Campanha Nacional de Educação Rural, 

em 1948, seguida da Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo 

(CNEA). As três campanhas de alfabetização, entre os anos 1940 a 1960, não 

tinham somente a intencionalidade de escolarizar, mas também apresentar aos 

menos favorecidos questões que os mais abastados entendiam por necessário 
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para a ascensão social, difundindo nas escolas, os conteúdos de uma 

Educação de base.  

Segundo Oliveira e Paula (2011), a concepção de que a população 

analfabeta seria a geradora de problemas sociais e do subdesenvolvimento 

perdurou entre 1946 até 1958 e, somente mediante o avanço de políticas 

sociais, entre 1958 e 1964 e as contribuições difundidas do pensamento de 

Paulo Freire é que se passou a entender o analfabetismo como consequência 

e efeito das diferenças socioeconômicas e do subdesenvolvimento.  

Os programas voltados à EJA em suas propostas, contavam com 

professores voluntários e aulas noturnas; no período de 1948 a 1960 foram 

elaboradas cartilhas e manuais orientadores ao trabalho desses voluntários.  

Nos anos 50, a terceira campanha de alfabetização de massa, a 

Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo (CNEA) criada no 

governo, do então, presidente Juscelino Kubitschek,em 1958, assim como as 

demais iniciativas obtiveram reduzidos avanços ou resultados satisfatórios. A 

Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo foi uma experiência 

educativa experimental, de âmbito limitado, tinha como principal objetivo a 

escolaridade primária regular e, em segundo plano, a educação de base para 

adolescentes e adultos jovens. Carvalho (2010, p. 26) destaca a finalidade 

inicial da campanha era “contribuir para a melhoria do nível de vida das 

populações e o aperfeiçoamento dos recursos humanos, com vistas ao 

desenvolvimento econômico e social” Apesar da ideia de erradicar o 

analfabetismo, a campanha não focou na demanda nacional, já que não focou 

maiores esforços em pessoas com mais de quinze anos de idade e que 

estavam fora do sistema escolar, e sim, em crianças do ensino primário em 

início da vida escolar. Este foi um dos fortes fatores para o não sucesso da 

campanha.  

Como justificativa à atuação insatisfatória da CNEA foi apontada, como 

um dos fatores determinantes, a prioridade atribuída ao ensino primário regular 

e, entre as causas para o percentual elevado de analfabetos, a evidente 
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incapacidade do Estado e do sistema educacional em promover um fluxo de 

escolas para atender aos educandos na idade apropriada. 

A CNEA, que não havia sido criada como plano de alfabetização para 

jovens e adultos, e sim, para o aprimoramento e extensão da escolaridade 

primária regular, fracassou, razão pela qual teve curto tempo de duração. 

Para Haddad e Di Pierro, 2000 (p.111-112), o nominado, por alguns 

autores, “período das luzes” da Educação de Jovens e Adultos, compreendeu 

de 1959, após a realização do II Congresso de Educação de Jovens e Adultos, 

até 1964, quando se deu o golpe militar marcado por alguns movimentos de 

destaque no país, como: Movimento de Educação de Base; Movimento de 

Cultura Popular de Recife; Campanha “De pé no chão também se aprende a 

ler”, em Natal, RN (movimento presente em uma aldeia de pescadores, onde 

havia acampamentos escolares, cobertos de palha de coqueiro e de chão de 

terra batida, como a casa dos moradores).  

Ainda, conforme Carvalho (2010), em 1958, com a realização do II 

Congresso de Educação de Adultos, no Rio de Janeiro, foram debatidas a 

especificidade deste segmento, bem como a concretização de práticas que não 

reproduzissem as utilizadas com crianças. Em destaque neste evento, a 

presença do educador Paulo Freire - a maior expressão no cenário da 

educação progressista – fez criar um momento que se tornou responsável pelo 

início da redefinição das práticas pedagógicas para Jovens e Adultos, para 

além de aspectos pedagógicos do processo ensino-aprendizagem. 

Na década 1960, o pensamento freireano se destacava juntamente com 

sua proposta de Educação de Adultos inspirando bons programas de 

alfabetização no Brasil. Em 1963, Freire foi convidado pelo presidente João 

Goulart a organizar um Plano Nacional de Alfabetização de Adultos (PNAA), 

aprovado pelo Decreto n.53.465, de 2 de janeiro de 1964, sendo prevista a 

instalação de vinte mil círculos de cultura que alfabetizariam dois milhões de 

pessoas. Porém, houve descontinuidade do programa, via Portaria n. 237, de 

14 de abril de 1964, devido ao golpe militar de 1964 e a fase de Ditadura Militar 
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no Brasil, culminando com o exílio de Paulo Freire e a instalação de programas 

conservadores da alfabetização de adultos.  

Em 1966, o Plano Nacional de Educação (PNE) foi revisado, ganhando o 

nome de Plano Complementar de Educação que redistribuiu os recursos 

financeiros federais, porém, essa canalização de recursos financeiros para a 

Educação de Jovens e Adultos teve um controle ideológico dos participantes do 

programa.  

Já em 15 de dezembro de 1967 foi criado pela Lei n. 5.379, o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) assumindo o controle da Alfabetização 

de Adultos para atender a um público entre quinze a trinta anos; oferecia-se 

alfabetização funcional e aprendizagem de técnicas básicas de leitura, escrita e 

cálculo, o que resultou na constituição de grande contingente de analfabetos 

funcionais no país.  

A Unesco define analfabeto funcional como toda pessoa que 
sabe escrever seu próprio nome, assim como lê e escreve 
frases simples, efetua cálculos básicos, porém é incapaz de 
interpretar o que lê e de usar a leitura e a escrita em atividades 
cotidianas, impossibilitando seu desenvolvimento pessoal e 
profissional. Ou seja, o analfabeto funcional não consegue 
extrair o sentido das palavras, colocar ideias no papel por meio 
da escrita, nem fazer operações matemáticas mais elaboradas.  
(OLIVEIRA; PAULA, 2011, p. 22). 

O MOBRAL em sua concepção não demonstrava nenhuma preocupação 

com a formação integral do educando, como pessoa em processo de 

aprendizagem; evidenciando que a Educação, para aquele momento histórico, 

representava apenas em investimento na qualificação da mão de obra para o 

trabalho e, consequentemente algum ganho no desenvolvimento econômico do 

país. Ressalta-se que ao não ser questionada a realidade existencial do ser 

humano, foram abandonados elementos que propiciariam a criticidade e a 

problematização no processo formativo da Educação de Jovens e Adultos, um 

dos eixos fundamentais propostos por Paulo Freire.  

Na década seguinte, em 1970, o MOBRAL foi expandido por todo o país, 

diversificando sua atuação, sendo o mais importante, o Programa de Educação 

Integrada (PEI), uma forma reelaborada do “curso primário”, como desejavam 
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alguns educadores da educação popular, uma educação mais criativa 

concedendo liberdade de pensamento ao aluno e menos antidialógica como a 

que era proposta inicial do Movimento. A lei da reforma da Lei de Diretrizes e 

Base da Educação Lei Federal n. 5692/71 incorporou o Ensino Supletivo, o que 

permitiu a Educação de Adultos, pela primeira vez, receber a atenção do 

governo como uma modalidade contínua do sistema de ensino, como 

explicitada no artigo 24, alínea A: “suprir a escolarização para os adolescentes 

e adultos que não seguiram ou concluíram na idade apropriada”.  

Em 1985, com a Nova República, a redemocratização do Brasil encerra 

o MOBRAL, fazendo substituir-se pela Fundação EDUCAR, que não traz 

nenhum projeto novo ao preferir apoiar os já existentes.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, e seguindo a 

redação do artigo 24, da Lei de Diretrizes e Bases, LDB n. 5692/71, 

estabeleceu-se a garantia do direito à educação básica e gratuita a jovens e 

adultos, e no artigo 208, declarando-se como dever do estado a garantia de 

oferta de ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ela 

não tiveram acesso na idade própria.  

No ano de 1990 foi realizada a Conferência Mundial sobre Educação 

para Todos, na qual foi aprovada a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos e considerado como sendo o “Ano Internacional da Alfabetização”, com 

destaque para a Educação de Jovens e Adultos. Nesse mesmo ano foi extinta 

a Fundação EDUCAR, e, em seu lugar instalado o Plano Nacional de 

Alfabetização e Cidadania (PNAC), criado pelo Ministério da Educação (MEC), 

com o objetivo mobilizar a sociedade para as questões de alfabetização de 

crianças, jovens e adultos, por meio de órgãos governamentais formais e 

Organizações Não Governamentais (ONGs). Durante a década de 90, o Brasil 

em relação à EJA tinha o desafio de criar políticas e metodologias de ensino 

criativas em que o aluno pudesse fortalecer sua cidadania e sua formação 

cultural. Dessa forma, a partir de grande mobilização nacional surgiram fóruns 

de EJA e, ante a demanda, o MEC criou uma Comissão Nacional de EJA, 

fortalecendo assim, tal mobilização. Hoje em dia os fóruns são interlocutores da 
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EJA no Brasil proporcionando discussões e ajudando a aprofundar o que 

realmente significa educar jovens e adultos no país.  

Finalmente, no ano 2000, a Resolução CNE/CEB n. 1 de 05 de julho de 

2000 estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos garantindo a sua especificidade, portanto, flexibilizando a 

estrutura e a organização no que concerne à definição de programas e 

currículos. Ainda, em 2000, a Resolução CNE n. 11 estabeleceu documento 

referencial para a homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos. Estabeleceu as funções da EJA (reparador, 

equalizadora e qualificadora); os limites de idade, reafirmando a necessidade 

de contextualização das propostas curriculares, destacando os princípios de 

promoção, equidade e diferença. Considerando os avanços da EJA no que diz 

respeito à legislação nacional para essa modalidade de ensino, pode-se 

reafirmar a importância da participação democrática de todos os processos de 

decisão, elaboração e implementação das políticas públicas no âmbito da 

educação.  

O Plano Nacional de Educação, de 2001, estabeleceu metas para a 

Educação, durante uma década.   

[...] O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em janeiro 
de 2001, tem por finalidade orientar as ações do poder público 
nas três esferas da administração estabeleceu 26 metas para a 
Educação de Jovens e Adultos, destacando-se as seguintes: 
alfabetizar, em cinco anos, dez milhões de analfabetos, de 
modo a erradicar o analfabetismo em uma década, assegurar, 
em cinco anos, a oferta de educação de jovens e adultos no 
primeiro segmento do ensino fundamental para 50% da 
população de quinze anos ou mais, assegurando até o final da 
década a oferta de cursos equivalentes ao segundo segmento 
do ensino fundamental para toda a população de quinze anos 
ou mais, dobrar, em cinco anos, e quadruplicar, em dez anos, a 
capacidade de atendimento nos cursos de educação de jovens 
e adultos de nível médio. (OLIVEIRA; PAULA, 2011, p. 30). 

Representa em significativo avanço no campo legal da EJA o que se 

dispõe na atualidade, sobretudo a garantia e o direito ao ensino fundamental 

gratuitos, conforme previsto na Constituição Federal, com definição de 

princípios e metas educativas para a Educação de Jovens e Adultos.  
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Diversos programas de alfabetização de Jovens e Adultos foram 

organizados pelos governos federal, estadual e municipal, pela sociedade civil, 

por empresas públicas e privadas, com alcance nacional, regional e local, 

como: Programa de Alfabetização e Inclusão (PAI), do governo do Estado de 

São Paulo (gestão 2002-2006); Movimento de Alfabetização de Jovens e 

Adultos (MOVA); parceria da sociedade civil com o poder público, Brasil 

Alfabetizado, iniciativa do Governo Federal, nas gestões 2003-2006 e 2007-

2013. No entanto, na maioria das vezes, esses programas ignoram as reais 

demandas das comunidades, visando mais os interesses particulares em 

detrimento dos interesses públicos.  

Segundo Arroyo (2008), a luta conflitiva faz com que a história da EJA se 

confunda com as histórias de lutas travadas em todos os setores populares de 

nosso país:  

A educação de jovens e adultos - EJA tem sua história muito 
mais tensa do que a história da educação básica. Nela se 
cruzaram e cruzam interesses menos consensuais do que na 
educação da infância e da adolescência, sobretudo quando os 
jovens e adultos são trabalhadores, pobres, negros, 
subempregados, oprimidos, excluídos. O tema nos remete à 
memória das últimas quatro décadas e nos chama para o 
presente: a realidade dos jovens e adultos excluídos. Os 
olhares tão conflitivos sobre a condição social, política, cultural 
desses sujeitos têm condicionado as concepções diversas da 
educação que lhes é oferecida. Os lugares sociais a eles 
reservados-marginais, oprimidos, excluídos, empregáveis, 
miseráveis-têm condicionado o lugar reservado a sua 
educação no conjunto das políticas oficiais. A história oficial da 
EJA se confunde com a história do lugar social reservado aos 
setores populares. (ARROYO, 2008, p. 221).  

Em 2003, foi criado o Programa Brasil Alfabetizado pelo governo federal 

através do MEC, com o compromisso de promover e dar acesso à educação 

em qualquer fase da vida a todos os cidadãos, com quinze anos ou mais, que 

não tiveram acesso à educação na idade apropriada ou foram excluídos dela 

sem aprender a ler e a escrever, bem como, a preparação de alfabetizadores 

para atuarem com os públicos prioritários de populações rurais, pescadores, 

pessoas com deficiências, população carcerária, incluindo jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas. Os aspectos negativos deste 

programa ficam por conta de seu lançamento inadequado, ao ter criado uma 
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expectativa de atendimento para os educandos sem condições para tal 

atendimento, faltando estudos sobre mecanismos de atendimento e, o principal 

de todos, recursos para o alcance das metas.  

1.2 A Educação a Distância no Brasil 

A Educação a Distância é uma modalidade de ensino, assim como a 

EJA. Muitas ações ocorreram no Brasil antes que a Educação a Distância fosse 

oficializada mediante o art. 80, da Lei de Diretrizes e Bases n. 9394, de 20 de 

dezembro de 1996, com seu início nas correspondências, nas ondas do rádio, 

passando pelo cinema, televisão e, nos dias atuais, com a influência das 

tecnologias digitais de informação e comunicação – TDIC.  

Gonzalez (2005) elenca alguns precursores da EaD no Brasil, no 

entanto, esta pesquisadora vale-se de um recorte no sentido de identificar 

algumas iniciativas diretamente ligadas à EJA. Em 1904, escolas privadas 

internacionais começaram a oferecer cursos pagos por correspondência; em 

1934, Edgard Roquete Pinto instalou a Rádio - Escola Municipal, no Rio de 

Janeiro, em um sistema de aula-invertida, os alunos recebiam previamente 

folhetos e esquemas de aula e havia ainda, a correspondência para contato 

com os alunos; em 1941, foi criado o Instituto Universal Brasileiro, em São 

Paulo; em 1961/65, foi criado o Movimento de Educação de Base (MEB), pela 

Igreja católica e o governo federal, sistema radioeducativo com a proposta de 

educação, conscientização, politização e educação sindicalista; em 1970, 

Projeto Minerva, convênio entre a Fundação Padre Landell de Moura e a 

Fundação Padre Anchieta voltada à produção de textos e programas; na 

década de 1970, a Fundação Roberto Marinho instituiu o programa de 

Educação supletiva a distância, para o 1º e 2º graus - Telecurso 1º e 2º graus.  

Segundo Mugnol (2009), no período em que se iniciou a oferta de cursos 

à distância no Brasil, a correspondência era a principal forma, com a finalidade 

de se criar mais oportunidades de educação, permitindo aos mais pobres a 

condição de receber uma educação formal e participar do sistema de ensino, 

principalmente da educação básica; neste período, a EAD atendia às 
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demandas em nível básico de ensino e em cursos preparatórios para o 

mercado de trabalho.  

As primeiras iniciativas de cursos à distância ocorreram na cidade do Rio 

de Janeiro, no fim do século XIX, com cursos de datilografia oferecidos por 

professoras particulares. No entanto, o marco da EAD no Brasil foi a 

implantação das Escolas Internacionais, em 1904, com cursos 

profissionalizantes, em que os materiais didáticos eram enviados pelo correio e 

as correspondências demoravam a chegar, visto que o meio de transporte 

deste tipo de carga usava a malha ferroviária do país. Vale ressaltar também, 

que no início do século XX, apenas 28% da população era alfabetizada e, 

portanto, poderia fazer uso do material. 

Fundado em 1941, o Instituto Universal Brasileiro tornou-se referência 

entre as décadas de 60 e 80, na EAD. Foi a segunda escola do segmento 

fundada no Brasil, caracterizada por centralizar a produção do material didático 

impresso, comercialização dos serviços e distribuição por correspondência, por 

meio do serviço de Correio. Em seus tempos áureos, na década de 80, chegou 

a ter 200 mil alunos e dez unidades físicas na cidade de São Paulo, além do 

seu próprio parque gráfico. Em 2018, conta com duas unidades na cidade de 

São Paulo. Atualmente, oferece cursos profissionalizantes e cursos supletivos 

em nível Fundamental II e Médio, com material didático em formato apostilado 

ou online; os cursos são credenciados e autorizados pelo Conselho Estadual 

de Educação de São Paulo (CEE/SP), com validade nacional. 

Alves (2009) relata que o grande difusor da EAD tornou-se o rádio, em 

1923, com a fundação, pela iniciativa privada, da Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro, mais tarde inviabilizada pelo governo, com exigências inalcançáveis, 

visto que era uma iniciativa sem fins lucrativos. Em 1936, os mantenedores 

precisaram doar a emissora para o Ministério da Educação e Saúde. E, a partir 

de 1937 foi criado o Serviço de Radiodifusão Educativa, do Ministério da 

Educação.  

Inúmeras atividades radiofônicas surgiram na década de 40, a Escola 

Rádio - Postal, A Voz da Profecia, com cursos bíblicos, em 1943, o Senac que, 
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em 1946, desenvolveu a Universidade do Ar, e em 1950 já contava com 318 

localidades. O Movimento de Educação de Base (MEB) teve sua origem em 

1959, com a criação de escolas radiofônicas pela Igreja Católica, na cidade de 

Natal, no estado do rio Grande do Norte. A EAD, via rádio, perdeu sua força em 

1969, por conta do sistema de censura do período do regime militar. 

A LDB foi a primeira legislação a tratar da modalidade EAD na Educação 

de Jovens e Adultos, em 1996. O parágrafo 4º do artigo 32 (BRASIL, 1996) que 

trata da Educação Fundamental, nunca foi alterado e mantém a mesma 

redação da sua primeira publicação, e diz: “O ensino fundamental será 

presencial e o ensino a distância utilizado como complementação da 

aprendizagem ou em situações emergenciais.”  

Tais situações emergenciais estão previstas e descritas no artigo 9º, do 

Decreto n. 9.057, de 25 de maio de 2017, que regulamenta o artigo 80 da 

LDBEN, assim expressas: 

A oferta de ensino fundamental na modalidade a distância em 
situações emergenciais, previstas no § 4º do art. 32 da Lei n. 
9.394, de 1996, se refere a pessoas que: 
I - estejam impedidas, por motivo de saúde, de acompanhar o 
ensino presencial; 
II - se encontrem no exterior, por qualquer motivo; 
III - vivam em localidades que não possuam rede regular de 
atendimento escolar presencial; 
IV - sejam transferidas compulsoriamente para regiões de difícil 
acesso, incluídas as missões localizadas em regiões de 
fronteira; ou 
V - estejam em situação de privação de liberdade. (BRASIL. 
Decreto n.9057/2017). 

Já o parágrafo 11º do artigo 36 (BRASIL, 1996) que regulamenta a 

oferta de cursos na modalidade a distância na Educação Básica, nível Ensino 

Médio, já passou por alterações e, mais recentemente, foi incluído pela Lei 

n.13.415, de 2017, com destaque aqui ao tema da mediação por tecnologias, 

conforme o inciso VI, com a seguinte redação: 

[...] Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do 
ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer 
competências e firmar convênios com instituições de educação 
a distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes 
formas de comprovação:       

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art32%C2%A74
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art32%C2%A74
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VI - cursos realizados por meio de educação a distância ou 
educação presencial mediada por tecnologias. (BRASIL. Lei 
n.13415/2017). 

Para Maciel (2008), o pioneirismo nos programas televisivos aconteceu 

durante a década de 60, primeiramente por iniciativa da professora Alfredina de 

Paiva e Souza, em 1961 com a função de alfabetização. Em 1962, o projeto 

Universidade de Cultura Popular, coordenado por Gilson Amado e Manoel Jairo 

Bezerra, e patrocinado pela Shell, produzia aulas na TV Tupi e emissoras 

associadas. Atrelava a televisão ao material impresso com o intuito de preparar 

jovens e adultos para exames supletivos equivalentes, hoje a Educação 

Fundamental que na época eram chamados “Madureza”.  

Em 1967, mediante a publicação do Código Brasileiro de 

Telecomunicações houve a determinação de que as emissoras de rádio e 

televisão transmitissem programas educativos, com vantagens para a criação 

de canais com conteúdo exclusivo para a Educação. Surgiu então, a Fundação 

Centro Brasileiro de Televisão Educativa (FCTVE) no Rio de Janeiro, 

inicialmente com a função de produzir programas, e em 1973 passou a ser o 

canal “Televisão Educativa (TVE), canal 2”. Este canal vinculou entre os anos 

de 1972 e 1973 o primeiro curso supletivo de teleducação do Brasil para a 

escolarização básica de 1ª a 4ª séries, do antigo 1º grau. O curso supletivo 

“João da Silva” (Maciel, 2008) era apresentado no formato de telenovela; 

universidades também passaram a ter seus próprios canais. Administrado pela 

Universidade Federal do Pernambuco, um dos primeiros canais de televisão 

educativa foi a Televisão Universitária do Recife, o canal 11. 

Em 1969, com a criação do Sistema Avançado de Tecnologias 

Educacionais pensou-se na utilização do rádio, televisão e outras tecnologias, 

porém de forma remodelada, com definição do tempo gratuito a que cada 

emissora deveria ceder para programas educativos, por meio da portaria do 

Ministério das Comunicações. No embate (entre Ministério da Educação e 

Ministério das Comunicações) do processo decisório das questões afetas nesta 

área, o Ministério da Educação perdeu sua força.  
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Os anos 70 foram marcados pela criação por parte do governo federal, 

de alguns programas com o objetivo de alavancar as iniciativas de educação a 

distância. Eis alguns: Programa Nacional de Tecnologias Educacionais; TV 

escola da São Luís do Maranhão; TV Universitária de Recife; TVE do Rio de 

Janeiro, entre muitos outros, vários deles não foram levados adiante, tanto que 

grande parte foi extinto, após ter sido criado.  

Em 1972, surgiu o Programa Nacional de Teleducação (PRONTEL), pelo 

Decreto 70.066, de 26 de janeiro de 1972 e, logo em seguida, Centro Brasileiro 

de TV Educativa (FUNTEVÊ), órgão integrado ao Departamento de Aplicações 

Tecnológicas, do Ministério da Educação e Cultura (MEC). Mas, no início da 

década de 1990 as emissoras foram desobrigadas a ceder espaços em sua 

programação diária para a transmissão de programas vinculados à educação, 

significando grande retrocesso. Já em 1994, o Sistema Nacional de 

Radiodifusão Educacional foi completamente reajustado, cabendo a partir daí, 

a coordenação de ações à Fundação Roquete Pinto, mesmo após vários anos 

e sem resultados impactantes no sistema de canais abertos, em que a maioria 

dos programas era transmitida, em dias e horários incompatíveis com a 

disponibilidade dos possíveis usuários-alunos. Em relação a algumas iniciativas 

positivas, vale mencionar a Fundação Roberto Marinho ao criar programas de 

sucesso, entre eles, os telecursos, que ajudaram e continuam ajudando a que 

grande contingente de pessoas obtenha sua certificação, pelo poder público.  

O programa Telecurso teve versões – Telecurso 2º grau e Telecurso 1º 

Grau, sua primeira versão estreou em 16 de janeiro de 1978; em 1995 passou 

a ser chamado “Telecurso 2000”; e em 2008 recebeu o nome de “Novo 

Telecurso”, com seu último episódio transmitido na televisão aberta em 28 de 

novembro de 2014 e disponível desde 4 de setembro de 2012 em plataforma 

do YouTube, com mais de 9.810.000 visualizações, em 5 anos, com 126 mil 

inscritos no canal. Entre as playlists criadas estão: o “Telecurso – Ensino 

Fundamental” e o “Telecurso – Ensino Médio”, com aulas em todas as 

disciplinas obrigatórias de cada nível; os uploads das aulas mais recentes 

foram feitos há um ano atrás e os mais antigos há 5 anos. 
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Ainda sobre a segunda versão do Programa Telecurso, Moreira (2006) 

ressalta que: 

A meta Telecurso 2000 se concentra na suplência do ensino 
básico; no entanto, essa suplência se diferia de qualquer outra 
já utilizada em larga escala no Brasil, utilizando-se de 
combinações de teleducação e ensino presencial no molde de 
educação corporativa. Estava, portanto, bem vinculado ao 
cerne da proposta – formar para o mundo do trabalho. 
(MOREIRA, 2006, p. 135). 

A Rádio MEC, apesar de manter o nome, não se encontra mais ligada 

ao MEC. Em virtude do aparecimento do sistema de TV fechada, sendo a 

principal, por sistema de cabo, foi permitido que algumas emissoras se 

dedicassem à educação de maneira correta, destacando-se, entre elas: as TVs 

Universitárias, o Canal Futura, a TV Cultura e outras que difundem também seu 

conteúdo por canais abertos. Há de se destacar o sistema que foi adotado pela 

TV Escola, sob o financiamento do poder público federal, e que tem gerado 

programas de qualidade, dependendo, porém, das emissoras abertas e a cabo 

a difusão para o acesso à população em geral; os frutos tem sido positivos para 

quem tem acesso a essa modalidade.  

Com a chegada dos primeiros computadores no Brasil, na década de 70, 

instalados em universidades, ajudaram em muito, o campo da educação; no 

entanto, os gigantescos equipamentos tinham um custo altíssimo, porém, com 

o passar do tempo diminuíram de tamanho e se tornaram mais acessíveis em 

termos de valor aquisitivo, assim como para a população em geral.  

Assim, o acesso ao equipamento, tanto para educação a distância como 

para os afazeres diários, aliado ao advento da Internet nos computadores 

pessoais, ajudou sobremaneira a consolidar e a propagar a educação a 

distância, em todo o sistema de educação brasileiro e até mundial. É certo que 

ainda há aspectos a serem superados, especialmente os custos elevados de 

transmissão para fins educacionais e sociais, uma vez não haver 

regulamentação legal específica que beneficie aos programas educativos. 

Assim, instituições e pessoas pagam igualmente por acesso, tanto para 

educação como para outras áreas, sendo elas, lícitas ou ilícitas; a conexão 
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imprescindível em banda larga com o acesso discado, e/ou a transmissão via 

satélite tornaram-se muito caras e extremamente limitadas e lentas.  

Outro fator importante diz respeito a iniciativas de três organizações: da 

Associação Brasileira de Teleducação (ABT), criada em 1971, que realizou a 

série de Seminários Brasileiros de Tecnologia Educacional e editou a revista 

Tecnologia Educacional; o Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 

(IPAE), fundado em 1973, responsável pela realização dos primeiros Encontros 

Nacionais de Educação a Distância, em 1989 e pelos Congressos Brasileiros 

de Educação a Distância, em 1993. Esses encontros fomentaram a formulação 

das disposições normativas que foram incorporadas à LDB e as reflexões e 

documentos produzidos como resultado desses encontros que ajudaram na 

criação de uma secretaria encarregada dos assuntos da EAD - o IPAE é 

responsável pela edição da Revista Brasileira de Educação a Distância, 

lançada em 1993, foi também responsável por quatro encontros e dois 

Congressos ligados à Educação, o último ocorreu em 1995; após este ano, a 

Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) passou a organizar os 

eventos anualmente, com congressos internacionais e seminários nacionais.  

Na Constituição Federal do Brasil, de 1988, o artigo 206, inciso II afirma 

que é “livre o direito de aprender e ensinar”, em sentido amplo; o que reforça o 

sentido da educação nacional e consequentemente, da EAD. Em 1996, com 

base na Lei de Diretrizes e Bases – LDB n. 9394/96, a EAD passou a ser 

possível em todos os níveis da educação. Trata-se de grande avanço a 

possibilitar, de forma inequívoca, a criação e funcionamento de cursos de 

graduação e pós-graduação, assim como, a educação básica, desde o ensino 

fundamental ao médio, na modalidade regular, como na de Jovens e Adultos, e 

na educação especial. Outro ponto a destacar nesta legislação é o admitir de 

maneira indireta, os cursos a distância pelas chamadas universidades 

corporativas e outros grupos ligados à educação, permitindo entre outras 

vantagens, a liberdade dos projetos pedagógicos.  

A partir da LDB de 1996, a EAD passou a ser permitida em todos os 

níveis de ensino, tanto na modalidade regular, como na EJA.  
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As dificuldades, contudo, passaram a existir nas disposições 
infralegais. Paradoxalmente, entimos uma relação inversa à 
hierarquia das normas jurídicas: temos uma Constituição 
Federal ótima em termos de educação; a LDB é boa, eis que 
permite, dentre outras vantagens, a liberdade dos projetos 
pedagógicos. O grande problema ocorre com os atos 
normativos inferiores: os decretos não são bons; as portarias, 
em grande parte, são ruins; e há resoluções e pareceres 
desesperadores. (ALVES, 2009. p.12).  

Para que haja a validação na Educação básica, os atos de permissão 

devem ser expedidos pelos sistemas de ensino dos estados e do Distrito 

Federal. A demanda por educação a distância vem crescendo impulsionada 

pelos avanços tecnológicos e pela necessidade de aprendizagem dos 

educandos em seu próprio ritmo e tempo, por esta razão as plataformas de 

ensino a distância devem ser desenvolvidas para apoiar o processo ensino – 

aprendizagem incluindo ferramentas para ajudar o professor a organizar, 

construir e gerenciar uma disciplina ou um curso a distância, além de 

ferramentas de apoio ao aluno durante o processo, e ainda de ferramentas de 

comunicação como: chats e fóruns de conversação e troca de mensagens.  

Segundo dados do último censo da Associação Brasileira de Educação a 

Distância (ABED, 2017) há no país ao nível de EJA – Fundamental II: 19 

cursos regulamentados totalmente a distância, com 19.641 alunos 

matriculados; e 11 cursos regulamentados semipresenciais, com 8.882 alunos 

matriculados. O nível de EJA – Ensino Médio disponibiliza 29 cursos 

regulamentados totalmente a distância, com 42.308 alunos matriculados; e 25 

cursos regulamentados semipresenciais, com 31.527 alunos matriculados. 

Esses números denotam uma procura elevada pela matrícula na EJA - Ensino 

Médio que pode ser feita a partir dos 18 anos completos, totalizando 73.835 

alunos matriculados na modalidade EAD. Em contrapartida, na EJA - Educação 

Fundamental II, um número bem menor de alunos busca a modalidade que 

pode ser oferecida a partir dos 15 anos completos, perfazendo um total de 

28.523 matrículas neste nível de ensino. 

Com base na Lei n. 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, em que 

foram estabelecidas as Diretrizes e Bases da Educação para todos os níveis de 

ensino, especificamente, o ensino a distância, disposto no artigo 32, parágrafo 
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4º, do inciso IV, passou a ser definido como modalidade utilizada para 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais, e pelo 

artigo 87, inciso II, cada município deve ser responsável por prover cursos 

presenciais ou a distância para os jovens e adultos insuficientemente 

escolarizados. O artigo 80, da mesma lei estabelece que o poder público 

incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a 

distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação 

continuada. (BRASIL, 1996).  

Em 2001, o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei n. 

10.172/01 ao entrar em vigor estipulou em relação à educação a distância e às 

tecnologias educacionais, enquanto modalidade de ensino, como um meio 

auxiliar de muita eficácia para enfrentar e combater os déficits de educação e 

desigualdades regionais. O Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005 

estabeleceu o reconhecimento no sistema oficial de ensino dos cursos 

oferecidos na modalidade por instituições credenciadas pelo MEC. Com isso, 

os processos e meios de produção de conhecimento em EAD no Brasil e novos 

projetos de cursos foram desenvolvidos, primeiramente específicos para a 

formação de professores da Educação Básica e da Educação Superior.  

Em 25 de maio de 2017, o Decreto n. 9.057 regulamentou o artigo 80 da 

Lei n. 9394 de 20 de dezembro de 1996 ao estabelecer as diretrizes e bases da 

educação nacional, alterando assim, a legislação para a EAD. 

Para Silva (2001), “[...] na esfera tecnológica, a tela do computador não 

é um plano de irradiação, mas um espaço de manipulação, de cocriação, com 

„janelas‟ móveis e abertas a múltiplas conexões”. Decorre desta constatação, a 

importância da interatividade, enquanto conceito de comunicação para a 

aprendizagem e não unicamente de informática. Para isso, o suporte 

informacional deve ser flexível permitindo assim a intervenção do usuário, 

envolvendo a comunicação e a aprendizagem. Um dos principais desafios para 

a EAD é atingir e manter um equilíbrio adequado entre o estudo independente 

e as atividades interativas.  
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Conforme Moran (2009), 

Educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem, 
mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão 
separados espacial e/ou temporalmente. É 
ensino/aprendizagem onde professores e alunos não estão 
normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar conectados, 
interligados por tecnologias, principalmente as telemáticas, 
como a Internet. Mas também podem ser utilizados o correio, o 
rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o fax e 
tecnologias semelhantes. Na expressão "ensino a distância", a 
ênfase é dada ao papel do professor (como alguém que ensina 
a distância). Preferimos a palavra "educação" que é mais 
abrangente, embora nenhuma das expressões seja 
perfeitamente adequada. (MORAN, 2009, p.1). 

A decisão de oferecer cursos a distância requer muitos investimentos em 

materiais, em treinamento de pessoas, profissionais com diversos perfis e 

competências diversas, incluindo também a contratação de pessoas para o 

quadro complementar da instituição, infraestrutura tecnológica, material 

didático, sistemas de informação e comunicação, monitoramento e gestão, 

entre outros. Por esta razão, faz-se necessária também, a implementação da 

legislação existente para os profissionais que trabalham na educação a 

distância e aos alunos que não frequentam os campi. Além dos investimentos 

de tempo e dinheiro para que os cursos a distância sejam de qualidade, assim 

como o compromisso dos gestores das instituições e dos sistemas 

educacionais se tornam fundamentais para que a política e o sucesso desses 

cursos se concretizem.  

Não há como desprezar ou mesmo minimizar a importância das 

tecnologias na educação presencial e a distância, daí porque todo gestor de 

instituição de ensino necessita ter o compromisso e saber o que significa 

educar no século XXI; tempos em que precisamos saber que viveremos em 

uma sociedade permanentemente envolvida nas mudanças tecnológicas e 

plugada a uma rede que afeta a todos, mesmo não estando diretamente 

conectados. A educação oferecida deve contribuir para que cada um possa ser 

o autor de sua própria história, de modo competente, responsável, crítico, 

criativo e solidário. Tais mudanças, ainda que sejam iniciais, pouco 

representam em termos de impacto, se comparadas ao que está por vir, pois o 
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modo como vivemos e trabalhamos, como estudamos e ensinamos, o que 

fazemos nas horas de lazer e nas relações humanas sofrerão mudanças 

altamente significativas.  

Com o movimento de educação EAD, o foco do desempenho está no 

comprometimento que o aluno tem para identificar como ele aprende melhor, 

além disso, a tecnologia on-line tem permitido tornar o curso mais integrado 

particularmente, na entrega e nas trocas de conteúdos e diálogos entre 

professores e alunos, mudando assim os paradigmas do ensino e da 

aprendizagem. O foco encontra-se, cada vez mais, no que o aluno aprende e 

está aprendendo e não no tempo em que gasta em um curso, com destaque 

para a criação de um clima de inovação como apoio e melhoria da educação 

em EAD, pelo desenvolvimento de ferramentas, estruturas e mudança de 

conceitos no processo ensino – aprendizagem. 

Mesmo lentamente, tenta-se imprimir uma educação de qualidade, antes 

privilégio reservado à elite, sobretudo considerando que vivenciamos uma 

sociedade global e conectada, e que possibilita viabilidade de acesso a todos, 

por meio da educação na modalidade a distância. Na realidade, Educação a 

distância é uma sala de aula sem paredes, de modo que tal educação 

encontra-se expandida e permite conexões através de modalidades, ainda em 

descoberta e desenvolvimento.  

Fica evidente então, que diversas mudanças importantes estão 

acontecendo ao nosso redor, uma vez que inúmeros projetos vêm sendo 

desenvolvidos em representações on-line das práticas que acontecem em 

aulas, ferramentas e matérias, além dos projetos desenvolvidos de formação 

acadêmica, sobretudo os relacionados ao processo ensino - aprendizagem, 

com o sentido de ampliar e melhorar o acesso ao conhecimento.  
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2. JUVENTUDE E JUVENILIZAÇÃO DA EJA                                                   

Este capítulo tem como escopo discutir as definições acerca da 

Juventude na sociedade e nas relações escolares, suas aproximações com a 

Escola no ensino regular e na Educação de Jovens e Adultos, bem como os 

motivos que afastaram esse alunado da conclusão da escolarização.  

Fazer parte da Juventude não garante a oportunidade de escolarização 

a todos. Por muito tempo perdurou como principal característica do educando 

da EJA o fato de ter deixado a Escola em sua juventude e, por decorrência, 

protelar o prosseguimento de seus estudos para uma fase mais madura de sua 

vida. Assim, já despretensioso do status social que sua escolaridade poderia 

lhe atribuir, retornava à escola para a realização de uma conquista pessoal. 

Seria como se, apenas, nessa fase da vida, a chance de concluir uma etapa 

tivesse realmente valia. Atualmente, a juventude vem resignificando sua 

permanência na escola, e quando o modelo regular já não representa mais 

sentido para o educando, este vislumbra na EJA uma outra oportunidade de 

ser incluído socialmente em grupos que o representa e lhe dá uma identidade 

coletiva, reconhecendo-se como coparticipante. 

A Escola regular classifica e segmenta os alunos por idade dentro dos 

ciclos. Assim, a Creche contempla de 0 (zero) a 3 (três) anos, a Educação 

Infantil dos 3 (três) anos aos 5 e 6 (seis) anos e, a partir do Ensino 

Fundamental I contempla as idades entre 5 e 6 a 10 anos, período no qual têm 

início as distorções de idade/ciclo e que se agravam no Fundamental II, ao 

atender a faixa dos 10 e 11 anos aos 14 anos. 

 Com a distorção de um ano ciclo, o aluno já pode frequentar a EJA, no 

Ensino Médio a partir dos 18 anos uma vez que a entrada nesta etapa é 

efetivada entre 14 e 15 anos e se estende até aos 17 anos. Mas não é somente 

a distorção que segrega o aluno, outros fatores e muitas variáveis distanciam o 

aluno da escolarização. 

A faixa etária, a partir do Fundamental II, já se insere em uma categoria 

social e histórica, a Juventude; fazer parte desta categoria não está associado 
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somente à cronologia biológica do individuo, já que existem inúmeras 

representações sociais ligadas a esta categoria. Corti e Souza (2012) definem 

que: “as diferenças entre adolescência e juventude existem, portanto, não só 

em termos dos limites etários, mas em termos conceituais, denotando 

processos de naturezas distintas.” A Juventude que, por algum motivo, se 

distanciou por um curto espaço de tempo da Escola, retorna a ela em massa,  

reduzindo a média etária da EJA e permitindo a criação de um novo termo, a 

“Juvenilização”. 

2.1 A construção social da Juventude 

As faixas etárias que definem o período pós-infância e fase pré-adulta 

ganham nomenclaturas de acordo com o órgão ao qual a classificação está 

ligada. Logo, o que define ser jovem não são somente os parâmetros 

biológicos, mas também aspectos ligados à representação social. A definição 

da Organização Mundial da Saúde (OMS); a Organização das Nações Unidas; 

no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com base na Lei n. 

8.069/90 e o Estatuto da Juventude (2013) definem esses termos conforme 

demonstrados na Figura 1. 

Figura 1. Terminologia e abrangências – Juventude e Adolescência 

 Estatuto da Juventude Brasil (2013) 
Juventude 

OMS (1989) 
Adolescente 

 

 ONU – Jovem  

 ECA BRASIL (1990) 
Adolescente 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

 
  Fonte: CORTI; SOUZA, 2012. 
  Nota: Dados trabalhados pela pesquisadora. 

  

Se a categoria sociológica e histórica, chamada “juventude” e o processo 

biológico, categorizado e nominado “adolescência”, não são vistos como fases 

distintas, porém complementares, então, denota haver pontos diferentes entre 

si. Sob a ótica da construção social da juventude, enquanto categoria, observa-

se não se tratar de uma fase com marcadores, mas sim, de uma etapa na qual 

não há uma faixa etária estabelecida, já que os principais órgãos de referência 
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internacional registram diferentes faixas etárias para esta fase, reforçando a 

característica da transição sutil entre o ingresso e o fim da juventude. Não há 

uma ruptura, e não é um período transitório, uma vez que as vivências juvenis 

poderão repercutir ações para a vida inteira. O que se fez na Juventude não vai 

acabar com a entrada em outro momento da vida do individuo, por também 

tratar-se de momento transitório. 

E, não é também pela faixa etária, a única maneira de se definir a 

juventude. Corti e Souza (2012) chamam a atenção para as “experiências de 

vida juvenis propriamente ditas, [...] já que é preciso reconhecer uma 

multiplicidade – o que nos leva a falar de juventudes, no plural”. Essas 

experiências juvenis podem ser vividas de maneira bem distintas, mesmo em 

ambientes de escolarização. 

O conceito de juventude,insiste-se, varia de acordo com a 
ciência que o utiliza e a corrente de pensamento em pauta. 
Além disso, há que se considerar que o contexto social, 
histórico e econômico influencia diretamente a construção do 
conceito, bem como critérios de diversidade como raça, gênero 
e localidade geográfica. (ABRAMOVAY, 2004, p. 93). 

Há uma definição marcadamente estipulada de idade para o ingresso na 

EJA, se feito um recorte para a idade da faixa etária constante no Estatuto da 

Juventude Brasil de 2013, ou seja, a população que abrange a juventude está 

entre os 15 e 29 anos. O Estatuto da Juventude foi bastante aguardado e 

esperava-se que oferecesse com sua criação, meios legais com direitos e 

benefícios para a efetividade de políticas públicas voltadas às faixas não 

atendidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - marco regulador 

da proteção da “criança” e do “adolescente” -, mas que não resguardava os 

direitos do “Jovem”, a partir dos 18 anos. 

João Roberto Moreira (1965), em seu artigo “Alguns aspectos 

comparativos do ensino Médio”, para a Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos, contribuiu para a reflexão sobre a construção social da 

Juventude, com um pensamento pertinente e contemporâneo.  
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Em outro trabalho nosso, publicado pelos IPÊS da Guanabara, 
em novembro de 1964, procuramos explicar que a escola de 
nível médio se constitui em um grande problema social, 
econômico e político de nosso tempo, porque todos os conflitos 
e tensões do mundo contemporâneo, principalmente os de 
natureza econômica e política, se refletem nas gerações novas, 
mais ou menos no momento em que ultrapassam o limite dos 
15 anos de idade, continuando a perturbar o comportamento 
social e individual dessas gerações, até muito depois dos 21 
anos. Por isso, não devemos estranhar os movimentos e 
inquietações da juventude de nosso tempo. (MOREIRA, 1965, 
p.8). 

A Juventude comumente tem sido caracterizada como uma fase da vida 

humana de autoafirmação da pessoa, incluindo elementos que identifiquem o 

seu lugar na sociedade, principalmente, a partir de tudo que foi apresentado 

em sua infância. Moreira (1965) ressalta que “a juventude não é reprimível, 

nem represável, senão muito temporariamente”. Esse pesquisador que 

escreveu sobre Juventude na década de 60 pontuou importantes significados 

atemporais presentes na concepção desta categoria, sobretudo, com base em 

olhares subjetivos, abstratos e vivenciáveis a respeito do  “o que é ser Jovem”. 

A primeira iniciativa governamental relacionada diretamente à Juventude 

aconteceu com a sanção, em 1927, do 1º Código de Menores, também 

conhecido como Código Mello Matos, em referência ao seu relator, definindo o 

início da intervenção do Estado na elaboração das políticas públicas 

educacionais voltadas à Juventude no Brasil, e influenciou gerações até sua 

extinção, ao final da década de 70. O Código respaldava a prioridade na 

formação de adultos aptos a ingressar no mercado de trabalho. 

 

Os dispositivos legais priorizavam a idade cronológica a utilização do 

termo “Juventude”, sendo que a Constituição Federal, até 2010, fazia menção 

ao termo Juventude uma única vez no artigo 24, ao estabelecer que “compete 

à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre (...) 

a proteção à infância e à juventude”. Em 2010, com a Emenda Constitucional n. 

65, uma nova redação foi dada ao título do capítulo 7 e ao artigo 227, ou seja, 

a palavra “jovem” foi incluída na redação anterior, que era “Da família, da 

criança, do adolescente e do idoso”. Mais especificamente, passou-se a incluir 

o “jovem” entre as fases: “adolescente” e “idoso”.  
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A palavra “jovem” na Constituição promulgada em 1988, não é 

contemplada; o termo passou a ser utilizado somente na nova redação, de 

2010. Assim, o termo encontra-se citado 6 (seis) vezes no singular, e 1(uma) 

vez no plural, ao longo do texto. 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
(BRASIL. Emenda Constitucional, n.65, de 2010).   

A partir da Emenda Constitucional n. 65 de 2010, o artigo 227, por meio 

do parágrafo 8º, Incisos I e II, o termo “juventude” ganhou visibilidade, ainda 

mais com a criação do Estatuto da Juventude, marco importante no 

reconhecimento da categoria nas políticas públicas. 

§ 8º  A lei estabelecerá:                
I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos 
jovens; 
II - o Plano nacional de juventude, de duração decenal, visando 
à articulação das várias esferas do poder público para a 
execução de políticas públicas.(BRASIL.Emenda Constitucional 
n.65, art.8º, 2010). 

Barroso (2014) chama a atenção para uma ideologia paternalista da 

sociedade que tenta interpretar a fase correspondente à juvenil como incapaz 

na tomada de decisões ou como uma ameaça à ordem, em coexistência a um 

paternalismo mercadológico que superdota o jovem com a genialidade e a 

capacidade infinitas dos saberes e possibilidades tecnológicas. Essa 

ambiguidade faz com que o sistema social no qual se encontra inserido, não 

conceda espaço considerando a superproteção e o monitoramento de suas 

ações, mas em contrapartida, permite que esse mesmo jovem seja o detentor 

de um conhecimento, um saber tecnológico que o faz hierarquicamente acima 

de seus responsáveis.  

O autor avança em seu pensamento explicitando que: “o pai moral e o 

pai mercado garantem o sistema, asseguram o controle e sistematizam o 

poder” (Barroso, 2014, p. 228), e que, com base em possíveis consequências 
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culturais, educativas e sociais, algumas pessoas irão interiorizar os discursos 

tentando responder às expectativas dos envolvidos, como por exemplo, a 

desvalorização do jovem das instituições escolares, da escolarização, da 

superficialidade de visão, rotulando-os como “seres hedonistas, que só pensam 

em gastar e divertir-se”. (BARROSO, 2014, p.228).  

Outro ponto relevante a considerar é: 

[...] um discurso que serve como tela, que projeta distorções e 
oculta outras realidades que preocupam os jovens, como: o 
direito à moradia digna, aos relacionamentos afetivos, à 
propriedade de alguns espaços próprios para a diversão ou o 
acesso a um trabalho não precário, sem esquecer os milhões 
de jovens desconectados (à luz, água potável, sustento diário) 
no mundo. Discurso que representa uma cortina de fumaça, 
que reduz a visão somente para alguns detalhes, geralmente 
episódicos e superficiais e, ao mesmo tempo, narconizam; 
outra construção de “pão e circo”. (BARROSO, 2014, p. 228). 

Essa discussão suscita a pensar que a EJA atende em grande parte, os 

jovens com renda per capita baixa, vulneráveis sociais, os quais são 

bombardeados pelo instigante consumo desenfreado de bens de consumo. E, 

um dos fatores que mais tende a afastar o jovem da escola é a busca por 

postos de trabalho que lhe garantam o sustento e a aquisição de itens 

superestimados. 
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Figura 2. Algumas características de jovens de 15 a 17 anos, segundo dados 

de 2014  

 

Fonte: Instituto Unibanco,2016. Disponível em: http://www.institutounibanco.org.br 

Várias gerações experienciaram reduzidos anos de instrução formal, 

mesmo diante do discurso da tardia democratização do acesso e permanência 

na escola, com repercussões contundentes até os dias de hoje, reforçando 

dessa forma, a concepção da falsa valia de nossas instituições escolares. No 

contrafluxo da garantia de direitos adquiridos ao longo de décadas, no sentido 

de elevar a idade de obrigatoriedade de permanência do aluno na Escola, tem-

se que tal medida contribuiu para o afastamento do trabalho. Muitos cidadãos 

tomam a decisão de parar de estudar para dedicar-se a um trabalho, mesmo 

estando em idade para frequentar a Escola. 

Diversos fatores podem desencadear o abandono escolar, um deles, a 

ganhar visibilidade, é o tipo de Escola que a Juventude precisa conviver 

obrigatoriamente, por pelo menos, 13 anos de sua vida. A Escola hoje destoa 

do modelo esperado pelos alunos, ainda mais se levadas em consideração as 

necessidades sociais destes indivíduos.  
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A EJA, em nossa história, veio sempre encurtar essa distância 
entre as condições concretas de vida, de sobrevivência da 
infância, da adolescência, da juventude e da vida adulta e a 
intransigência seletiva de um sistema educacional feito à 
medida dos filhos desocupados e bem-cuidados. (ARROYO, 
2011, p. 48). 

A EJA não contribuirá para a formação identitária do cidadão jovem, se 

oferecer apenas um espaço físico que não favoreça as construções 

necessárias para o atendimento equitativo das reais necessidades sociais da 

Juventude. 

2.2 A Juvenilização da EJA 

A Juvenilização da EJA não foi um fenômeno epidemiológico-social, a 

ponto de se afirmar que os jovens que hoje estão na Escola não vieram de um 

único fluxo migratório; esse contingente não faz parte somente da evasão 

escolar prematura, e que por anos ficou longe, e mais tarde retornou à 

escolarização. Há uma parcela, muito menor deste grupo, hoje, engrandecendo 

os números de jovens na EJA. 

A década de 90 foi marcada por ditames da Conferência Mundial de 

Educação para Todos realizada em Jomtien, na Tailândia. Nesta Conferência 

foi escrita a Declaração Mundial de Educação para Todos, declaração esta que 

se tornou um marco na tomada de decisões relacionadas às necessidades 

básicas de aprendizagem, com o estabelecimento de um plano de ação com 

compromissos mundiais para garantir à totalidade de pessoas o acesso aos 

conhecimentos básicos necessários a uma vida digna, visando uma sociedade 

mais humana e mais justa. A declaração tem 10 artigos e estabelece definições 

e abordagens para a garantia de direitos humanos. Todos os participantes da 

Conferência foram incentivados na elaboração de planos decenais para 

atender às proposições. O Ministério da Educação, no Brasil, elaborou um 

plano para o decênio de 1993 a 2003, intitulado “Plano decenal de Educação 

Para Todos” para atendimento ao compromisso firmado na Conferência de 

Jotiem. 
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[...] a educação básica deve estar centrada na aquisição e nos 
resultados efetivos da aprendizagem, e não mais 
exclusivamente na matrícula com frequência aos programas 
estabelecidos e preenchimento dos requisitos para a obtenção 
do diploma. Abordagens ativas e participativas são 
particularmente valiosas no que diz respeito a garantir a 
aprendizagem e possibilitar aos educandos esgotar plenamente 
suas potencialidades. Daí a necessidade de definir, nos 
programas educacionais, os níveis desejáveis de aquisição de 
conhecimentos e de implementação dos sistemas de avaliação 
de desempenho. (UNESCO, 1998, p. 4). 

As proposições acordadas no século XX reforçam a importância do 

firmamento, em âmbito internacional, de compromissos diretos com a 

Educação, tendo como referência primeira, o documento produzido em 1948, a 

Declaração Universal de Direitos Humanos, surgida após os terríveis 

acontecimentos da Segunda Guerra Mundial.  

Cossetin e Dolla (2013) traçaram uma retrospectiva sobre os fatores que 

provocaram visibilidade para as questões relacionadas à EJA, bem como a 

cooperação de diversos países envolvidos nas Declarações e Conferências, 

entre as quais se destaca a V Conferência Internacional de Educação de 

Adultos (CONFINTEA), em 1997, com o tema central “Aprendizagem de 

adultos, uma chave para o século XXI”, onde reforça a meta de significar a 

aprendizagem como identitária não a uma determinada fase da vida, mas sim, 

ao longo da vida. No extenso documento, o termo “Jovem” foi incluído à 

“Educação de Adultos”, denotando o atendimento aos Jovens dentro da 

modalidade oferecida para adultos.  

Somados também, a outros esforços internacionais, como: a Declaração 

de Hamburgo em 1948, a Declaração de Jotiem em 1990, a Declaração e 

Fórum Mundial de Educação para Todos, de Dakar em 2000 e a VI 

CONFINTEA realizada, em Belém do Pará, no Brasil, com o tema “Vivendo e 

aprendendo para um futuro viável: o poder da aprendizagem e da educação de 

adultos”, a EJA ganhou espaço nas medidas políticas de atendimento 

educacional à população que dela se vale, como um direito universal e 

inalienável, envolvendo crianças, jovens, adultos e idosos, em qualquer período 

da vida. 
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O período da Juventude pode ser interpretado como a fase áurea da 

vida e, a tomada de consciência deste espaço temporal vem se antecipando 

por meio dos mecanismos de aproximação social. O jovem se reconhece como 

parte importante da sociedade e este reconhecimento o (re) aproxima do 

ambiente do conhecimento formal ou informal e o habilita para a tomada de 

decisões sobre seu futuro. Desta maneira, o jovem contemporâneo deixa de 

frequentar a Escola por períodos mais curtos, diferentemente de gerações 

passadas. Não se trata somente de evasão escolar, os descontentamentos, 

motivações para a evasão são compensados pela oportunidade da modalidade 

que reconfigura a identidade do Jovem para um ambiente que percebe as 

sutilezas da Juventude. 

No Brasil, conforme Resolução CNE/CEB 3/2010, a EJA pode ser 

ofertada em nível do Ensino Fundamental aos jovens com 15 anos completos e 

aos 18 anos completos, em nível do Ensino Médio. 

O educando da EJA não é obrigado a estar na Escola. A EJA pode ser 

oferecida a qualquer tempo permitindo o retorno do aluno, como prevê a 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208. 

Haddad (1997) chama a atenção para a supressão de direitos com a 

nova redação dada pela promulgação da Emenda Constitucional n. 14 de 1996, 

com a alteração no inciso I do artigo 208 que retirou a obrigatoriedade ao 

cumprimento do direito à educação para os alunos que ultrapassaram a idade 

escolar.  

Por meio de uma sutil alteração no inciso I do artigo 208, da 
Constituição, o governo manteve a gratuidade da educação 
pública de jovens e adultos,mas, suprimiu a obrigatoriedade de 
o poder público oferecê-la, restringindo o direito público 
subjetivo de acesso ao ensino fundamental apenas à escola 
regular. Como era: „Art. 208. O dever do Estado com a 
educação será efetivado mediante a garantia de: I- Ensino 
fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria‟ „Como ficou: „ Art. 208. O 
dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: I. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
assegurada, inclusive, a sua oferta gratuita para todos os que a 
ele não tiveram acesso na idade própria‟. (HADDAD, 1997, p. 
109). 
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A redação do artigo 208 teve sua redação novamente alterada pela 

Emenda Constitucional n. 59, de 2009, que preconiza: o Estado tem o dever 

com a educação, garantindo a educação básica obrigatória e gratuita dos 

quatro aos dezessete anos de idade, e “assegurada inclusive sua oferta 

gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria”.  

Porém, é esperado que o Estado mantenha-se à frente com ações e 

iniciativas que promovam a busca por aqueles que não tiveram acesso à 

Educação, em idade própria. Na realidade, são muitos os entraves que 

impedem o educando procurar uma escola. 

[...] A educação de adultos é mais importante do que nunca na 
era da globalização, caracterizada por mudanças rápidas, 
integração e avanços tecnológicos. A aprendizagem emancipa 
os adultos, dando-lhes conhecimentos e competências para 
melhorar suas vidas. Mas também beneficia suas famílias, 
comunidades e sociedades. (UNESCO, 2010, p. 8). 

A modalidade de Educação de Jovens e Adultos é uma maneira de 

ministrar diferentes níveis de educação. Atualmente, os níveis de educação 

que atendem a demanda da EJA são: o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. 

Assim, a partir de 15 anos completos o jovem que não teve acesso ou 

continuidade ao ensino fundamental, em idade própria, poderá retomar sua 

escolarização na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. 

A Resolução CNE/CEB 3/2010, de 15 de junho de 2010, em seu artigo 

5º estabelece: 

[...] Obedecidos o disposto no artigo 4º, incisos I e VII, da Lei nº 
9.394/96 (LDB) e a regra da prioridade para o atendimento da 
escolarização obrigatória, será considerada idade mínima para 
os cursos de EJA e para a realização de exames de conclusão 
de EJA do Ensino Fundamental a de 15 (quinze) anos 
completos. (BRASIL. Resolução CNE/CEB 3/ 2010, p. 2). 

Segundo as notas estatísticas divulgadas em fevereiro de 2017, pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), a média de 

idade de um educando da EJA em áreas urbanas e em rede pública encontra-

se representada na Tabela 1. 
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Tabela 1. Média de idade na modalidade EJA no Brasil, segundo dados de 

2016 

 

Níveis de Ensino Média de idade 

Anos iniciais do Ensino Fundamental 40 

Anos finais do Ensino Fundamental 19 

Ensino Médio 22 

 

Fonte: BRASIL. IBGE, 2017, p. 22. 
Nota: Dados trabalhados pela pesquisadora. 

 

Os dados da Tabela 1 delineiam o perfil dos educandos, mostrando que 

há um represamento na conclusão dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

com a elevação da média de idade. Esta fase representa a alfabetização e pós-

alfabetização, ou comparado ao ensino regular com o período do 1º ao 5º ano 

da Educação Básica. Em relação aos anos finais do Ensino Fundamental, o 

educando que com 15 anos completos, estaria no primeiro ano do Ensino 

Médio, caso estivesse no Ensino Regular, sem defasagem idade-série, tem 

como média de idade na EJA, 19 anos. Se comparada a média dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental tem-se grande avanço, visto que a idade 

esperada para esta fase de escolarização seria entre 6 e 10 anos. Aos 17 

anos, idade limite para a obrigatoriedade da Educação Básica no Brasil, de 

acordo com a Emenda Constitucional n. 59 e com o Plano Nacional de 

Educação, espera-se que o cidadão tenha concluído o Ensino Médio no ensino 

regular; contudo somente 56,7% de nossos jovens concluem o Ensino Médio 

na idade adequada. 

A partir dos 15 anos, o educando precisa continuar no Ensino Médio, 

mesmo que este período seja marcado por retenções e evasões que resultem 

na defasagem idade-ano, porque somente ao completar 18 anos é que poderá 

ingressar na EJA, para reduzir a defasagem, já que os três anos do ensino 

regular são reduzidos para 1.200 horas na EJA, modalidade presencial. 
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O artigo 6º da Resolução CNE/CEB 3/2010 define a idade mínima do 

início do Ensino Médio, na modalidade EJA: 

[...] Observado o disposto no artigo 4º, inciso VII, da Lei n. 
9.394/96, a idade mínima para matrícula em cursos de EJA de 
Ensino Médio e inscrição e realização de exames de conclusão 
de EJA do Ensino Médio é 18 (dezoito) anos completos. 
(BRASIL, 2010, p. 2). 

Segundo Simões (2016, p.38), “Há hoje, no Brasil, cerca de 60 milhões 

de pessoas, com mais de 16 anos e sem o ensino fundamental completo (cerca 

de 40% da população).” Dados do IBGE (2017), apontam que o Brasil já tem 

uma população de mais de 207 milhões de habitantes. Os índices de 

analfabetismo diminuíram, porém a continuidade na escolarização vem 

apresentando dados alarmantes a partir dos 15 anos, com a redução no 

atendimento à população em idade certa. Entre a faixa etária de 15 a 17 anos, 

as matrículas decresceram significativamente, em relação ao atendimento a 

outras faixas etárias. 

Quadro 1. Taxa de atendimento de alunos matriculados em percentuais, 

segundo faixa etária, períodos 2005, 2013 e 2014  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-

tpe/36624/atendimento-de-criancas-de-4-a-5-anos-no-brasil-avanca-17-pontos-percentuais-em-

10-anos/ 
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Tais números, segundo Moreira (1965), ensejam repensar a escola, uma 

vez que “[...] nossa escola está divorciada, inteira e desgraçadamente dos 

jovens, que, nela, não encontram seus motivos e, por isso, não lhe vêm 

capacidade de orientação.”  

Essa concepção, até os dias de hoje, reforça a ideia de que os esforços 

a partir de 1990 para garantir o acesso e a permanência na Educação 

Fundamental, com políticas de regularização do fluxo idade/ano 

desencadearam e colaboraram para a “Juvenilização” da EJA que tem início no 

mesmo momento. Entende-se que com esse movimento a “Juvenilização” 

tenderia a apresentar um número cada vez menor, caso o acesso e a 

permanência perdurassem de maneira efetiva. O que ora se apresenta, não foi 

o caráter higienista de progressão aplicada no final do século XX para atender 

aos compromissos internacionais. Não são mais somente os dirigentes que 

definem o momento de encaminhar os alunos para a EJA, mas também, os 

jovens escolhem deixar a Escola, para se apresentarem em outro contexto 

juvenil, mais condizente com as necessidades contemporâneas do Jovem do 

século XXI. 

 

As alternativas para o efetivo atendimento às necessidades 

educacionais da juventude da EJA devem dialogar com a contemporaneidade, 

para não sejam trabalhadas apenas como uma inovação tecnológica, mas que 

contemplem uma proposta de metodologia diferenciada atenta ao fato que os 

jovens, a partir dos quinze anos na Educação Fundamental e dos dezoito anos 

de idade no Ensino Médio, vivenciem a atualidade com as TDICs. Um estudo 

publicado em 2017, pelo Google, apontou que 62% dos brasileiros tinham um 

smartphone, sendo que este percentual não ultrapassava os 14% em 2012. 

São percentuais consideráveis que sinalizam uma demanda reprimida por 

atualização nas propostas educacionais, com vistas às possibilidades da EAD, 

e sua combinação com o atendimento ao crescente público da EJA. 
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3. EAD e EJA: UMA COMBINAÇÃO POSSÍVEL                                      

Este capítulo volta-se para reflexões em torno da associação das duas 

modalidades a EAD e a EJA, bem como, ao apontamento de experiências 

brasileiras oriundas desta relação híbrida que vêm sendo desenvolvidas no 

Ensino Fundamental II e Médio. Expõe-se também, os detalhes da implantação 

e funcionamento do EJA Digital, enquanto política, objeto desta pesquisa. 

3.1 EJA-EAD no Brasil 

A EAD no Brasil esteve frequentemente associada ao Ensino Superior, 

com base na consonância entre o disposto na LDB, artigo 80 e o Decreto n. 

5622/2005 para a oferta de cursos a distância. As alterações na lei 

majoritariamente favoreciam o Ensino Superior, porém a partir da Resolução n. 

1, de 2 de fevereiro de 2016, do MEC, ao definir as Diretrizes Operacionais 

Nacionais para o credenciamento institucional e a oferta de cursos e programas 

de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de 

Educação de Jovens e Adultos, nas etapas do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio, na modalidade Educação a Distância, em regime de 

colaboração entre os sistemas de ensino, abriram-se mais possibilidades de 

acesso à EJA.  

Art.1º. A presente Resolução define Diretrizes Operacionais 
Nacionais para regulamentar a oferta de cursos e programas 
de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio e de Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos níveis do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio, na modalidade de 
Educação a Distância (EAD), em regime de colaboração entre 
os sistemas de ensino.  
§ 1º A modalidade de Educação a Distância é aqui entendida 
como uma forma de desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem mediado por tecnologias que permitem a 
atuação direta do professor e do aluno em ambientes físicos 
diferentes, em consonância com o disposto no art. 80 da Lei n. 
9.394/96 e com o Decreto n. 5.622/2005. (BRASIL. Resolução 
n. 1, de 2 de fevereiro de 2016). 
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Retrospectivamente, analisando os dados da ABED desde a publicação 

do primeiro Censo EAD.BR1 de 2004, percebe-se que houve uma preocupação 

em indicar os números de abrangência da modalidade combinadas com as 

modalidades da EJA, o Técnico, a Educação Fundamental e o Ensino Médio no 

compêndio apresentado. A divulgação do número de alunos estudando na 

modalidade EAD no Brasil, em instituições oficialmente credenciadas, de 

acordo com o nível de credenciamento e tipo de curso, incluiu, nesta análise, o 

grupo de atendimento em nível estadual das modalidades: EJA, Técnico, 

Educação Fundamental e Ensino Médio. O número de alunos matriculados 

nesta modalidade era de 150.571 alunos, o que representava 48,6% do 

alunado EAD. O número de instituições credenciadas para oferecimento da 

modalidade EJA totalizava 13 instituições, todas de nível estadual. Os números 

aumentaram expressivamente, em 2015, segmentando o aluno por nível de 

escolaridade. 

Tabela 2. Número de matrículas EJA-EAD, Brasil 2015  

Formato EAD Nível de Ensino 

Número 

de 

Matrículas 

Totalmente a distância Ensino Fundamental – EJA 21.327 

Totalmente a distância Ensino Médio – EJA 39.532 

Semipresenciais Ensino Fundamental – EJA 15.829 

Semipresenciais Ensino Médio – EJA 52.569 

 
Fonte: ABED. Censo EAD.BR 2015/2016.p. 115.        
Nota: dados trabalhados pela pesquisadora. 

 

A oferta de cursos regulamentados totalmente a distância e 

semipresenciais na Educação Fundamental e no Ensino Médio aumentou 

bastante com 17 cursos oferecidos na Educação Fundamental e 28 cursos 

                                                           
1
 O Censo EAD.BR, relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil, é uma publicação 

anual, que tem por objetivo mapear a abrangência da EAD no Brasil, em termos de distribuição 
geográfica e número de alunos atendidos em tipos de cursos e de instituições. 
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oferecidos para o Ensino Médio, ambos totalmente a distância, entre os cursos 

semipresenciais: 254 cursos oferecidos na Educação Fundamental e 278 

cursos oferecidos para o Ensino Médio. 

Tabela 3. Número de matrículas EJA-EAD, Brasil 2016  

Formato EAD Nível de Ensino 

Número 

de 

Matrículas 

Totalmente a distância Ensino Fundamental – EJA 19.641 

Totalmente a distância Ensino Médio – EJA 42.308 

Semipresenciais Ensino Fundamental – EJA 8.882 

Semipresenciais Ensino Médio – EJA 31.569 

 
Fonte: ABED. Censo EAD.BR 2016/2017.p. 195.        
Nota: dados trabalhados pela pesquisadora. 

 

Os dados do Censo EAD.BR de 2016/2017 apontam um crescimento de 

mais de 6% no número de matrículas para o Ensino Médio, totalmente a 

distância, e uma queda significativa de matrículas no formato semipresencial, e 

também no Ensino Fundamental totalmente a distância. 

Em novembro de 2016, a presidente do Inep, Maria Inês Fini, havia 

pontuado a provável exclusão do certificado de conclusão do Ensino Médio do 

ENEM; em janeiro de 2017 essa informação foi divulgada oficialmente pelo 

Ministro da Educação, Mendonça Filho.  

[...] O Enem não servirá como instrumento de certificação e 
conclusão de Ensino Médio e sim como instrumento de acesso 
ao ensino superior... [pois] termina exigindo de um jovem ou de 
adulto que queira a certificação no Ensino Médio mais do que 
seria necessário, é uma imposição de um ônus, de ter que ter 
um conhecimento a mais, para aqueles que só querem ter uma 
certificação no Ensino Médio. (EBC. Agência Brasil, jan.2017).  

A partir daquele ano deixou de existir a possibilidade de certificação da 

conclusão do Ensino Médio, com a nota do ENEM aos alunos a partir dos 18 
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anos. A certificação passou a ser obtida através do Exame Nacional de 

Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), que já era 

oferecido para a Educação Fundamental, agora incorporando também o 

atendimento ao Ensino Médio. 

Este comunicado funcionou como alerta a muitos candidatos que 

pretendiam prestar o ENEM, em novembro de 2017, enquanto “forma possível” 

de abreviar a procura por alternativas para a conclusão do Ensino Médio. Uma 

dessas alternativas pode ser a procura pela conclusão por EJA-EAD. Com o 

ENEM, até 2016, os candidatos poderiam prestar as provas e, em atingindo as 

notas mínimas (450 pontos) nas disciplinas e com a nota mínima de 500 pontos 

na produção textual poderiam obter o certificado. E, no caso de conseguirem 

as notas mínimas em apenas algumas disciplinas, poderiam solicitar o 

aproveitamento dessas notas no ano seguinte. Uma vez certificados com as 

notas do ENEM, os educandos poderiam concorrer às vagas em universidades. 

No entanto, os candidatos certificados pelo ENCCEJA precisam esperar o 

próximo ENEM para concorrer às vagas em Universidades pelos sistemas de 

seleção. Somente 10% dos inscritos para a certificação conseguiam nota 

mínima em todas as disciplinas.                      

As competências trabalhadas nas provas do Encceja e do ENEM são as 

mesmas, o que difere é o número de questões para o ENCCEJA, com uma 

pontuação mínima, isto é, 100(cem) pontos em cada prova objetiva. São 30 

questões para cada disciplina: Linguagens, Códigos e suas tecnologias; 

Redação; Matemática e suas tecnologias; Ciências humanas e suas 

tecnologias e Ciências da natureza e suas tecnologias. Com as mesmas 

disciplinas, a prova do ENEM conta com 45 questões para cada uma das 4 

(quatro) disciplinas.  

O cadastro para o ENEM e para o ENCCEJA pode ser realizado pelas 

páginas específicas da Internet. Há material didático pedagógico digital 

disponibilizado em links em ambos os sites. Para apoio de ambos há um 

volume introdutório; aos participantes são quatro volumes de orientação para o 

ensino fundamental e quatro volumes para o ensino médio; e para professores 

quatro volumes de orientação. 
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Há todo um investimento para oferecer ferramentas digitais de inscrição, 

e material para estudo, tanto para o Encceja quanto para o ENEM. 

O artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 já previa a oferta de cursos a distância, com atualização 

pelo Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, e mais recentemente, 

mediante o Decreto n. 9.057, de maio de 2017, que estabeleceu as alterações 

nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional. As possibilidades pedagógicas 

em decorrência dos avanços tecnológicos e de comunicação auxiliaram o 

crescimento e a disseminação da modalidade EAD. 

O Decreto n. 9.057/2017 que regulamenta o artigo 80 da LDB, em seu 

artigo 1º considera: 

 [...] educação a distância a modalidade educacional na qual a 
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 
aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias 
de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação 
compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas 
por estudantes e profissionais da educação que estejam em 
lugares e tempos diversos. (BRASIL. Decreto n. 9057/ 2017). 

 Segundo Moran (2002), “na medida em que avançam as tecnologias de 

comunicação virtual (que conectam pessoas que estão distantes fisicamente 

como a Internet, telecomunicações, videoconferência, redes de alta velocidade) 

o conceito de presencialidade também se altera”. Este ainda é um entrave da 

EJA, atender 4 horas presenciais de trabalho com o aluno presente fisicamente 

no espaço escolar, totalizando em 400 horas por semestre, no Fundamental II 

e no Ensino Médio, com uma assiduidade de ao menos 75%, ou seja, 300 

horas. 

 Em 2008 uma lei municipal da cidade de São Paulo, aprovada pelo 

Conselho Estadual de Educação permitiu o Ensino Médio a distância, em que 

até 20% da carga horária poderia ser não presencial, ou seja, até 160 horas 

por ano, ou 80 horas por semestre poderiam acontecer totalmente a distância. 

 Corti e Souza (2012, p.33) apontam que [...] muitas instituições de 

ensino têm lançado mão de experiências que apontam para a capacidade da 
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escola desencadear processos de mudança, produção de novos sentidos e 

ressignificação do espaço escolar.  

Mais recentemente, o Decreto n. 9.057/2017 foi publicado 

regulamentando a oferta de cursos a distância para o ensino médio e para a 

educação profissional técnica de nível médio. As mudanças nessas 

modalidades visam atender ao Novo Ensino Médio, e ainda terão seus critérios 

definidos pelo MEC em conjunto com os sistemas de ensino, o CNE, conselhos 

estaduais e distritais de educação e secretarias de educação estaduais e 

distritais, para aprovação de instituições que passarem a ofertar a educação a 

distância. 

Há explícita preocupação com o uso de tecnologias na Educação a partir 

da LDBN n. 4.024/61 que referencia a importância no “preparo do indivíduo e 

da sociedade para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos, que lhes 

permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio.”  

É importante lembrar que a EAD se instituiu no cenário 
internacional com base no princípio da democratização da 
educação, surgindo para responder a uma série de 
necessidades educacionais, principalmente, a formação de um 
público cuja escolarização fora interrompida, público esse 
disperso geograficamente e impossibilitado de se deslocar para 
os centros de formação. Além disso, historicamente, a EAD 
surgiu para superar as distâncias geográficas, mas atualmente, 
na sociedade complexa em que vivemos, várias outras 
distâncias nos afastam em virtude das diferenças culturais, 
sociais e afetivas, ou, então, distâncias enormes são forjadas 
pelas desigualdades econômicas e sociais. (CORRÊA, 2007, 
p.10). 

A Declaração de Jotiem (1998) chama a atenção para um referencial 

significativo, mais de um terço dos adultos do mundo não tem acesso ao 

conhecimento impresso, às novas habilidades e tecnologias, que poderiam 

melhorar a qualidade de vida e ajudá-los a perceber e a adaptar-se às 

mudanças sociais e culturais. 

Conciliar os estudos com outras prioridades da vida fora da Escola é 

uma tarefa que exige, por vezes, certo grau de dificuldade. A EJA associada à 

EAD pode se tornar a maneira mais viável e possível de conciliação entre todas 
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as demandas do educando. Não se pode considerar o aluno da EJA 

desconectado do mundo em que vive até sua chegada na escola. É preciso ir 

além, ponderando também aspectos relacionados ao aluno após ter enfrentado 

período de 3 a 4 horas presenciais. Afinal, estão também em jogo suas 

emoções e necessidades, uma vez que aceita estar abdicando de outras 

condições, como: o convívio social e familiar, trabalho, ócio, descanso de 

jornadas pesadas e rotinas estressantes em diversos aspectos. Incluem-se 

ainda, situações relacionadas ao meio de transporte precário, a uma 

alimentação mal balanceada, limitações financeiras, ao baixo apoio da família, 

a desvalorização das instituições escolares, entre tantos outros fatores de 

diversas origens. 

O tempo representa em grande valia quando se vive na urgência; 

quando concluir uma etapa se torna fator de outras conquistas, já que sistema 

educacional não oferece tantas opções. Porém, na EJA o educando tem 

algumas alternativas em como retomar seus estudos; fazendo semestralmente 

a equivalência do ano ou anos que lhe faltam; fazendo provas de 

reclassificação ou exames nacionais como, o Exame Nacional de Certificação 

de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e até 2016, muitos jovens 

concluíam o Ensino Médio realizando a prova do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). No caso de o candidato alcançar níveis básicos no Exame isso 

lhe conferia a conclusão do Ensino Médio. Para optar por estar 

presencialmente na escola, o educando deve estar convicto de que a troca que 

ele está realizando é vantajosa, e conseguir o tempo da dedicação exclusiva 

não é um empecilho para todos que não concluíram a educação básica. 

Há um grupo de jovens que vem sendo chamado de geração “Nem-

Nem”, este grupo tem idade entre 19 e 24 anos, e os índices deste grupo já 

ultrapassam ao índice de alunos que só estudam, segundo dados do 

PNAD/IBGE de 2001 a 2011, analisados por Monteiro (2013). 

 Entre os dados a destacar tem-se que 1,8 milhão da população com 

idade entre 19 e 24 anos só estudavam em 2011, enquanto neste mesmo ano, 

a população que não estudava e também não participava do mercado de 

trabalho totalizava 3,2 milhões, aproximadamente 17% da população entre 19 e 
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24 anos. Outro dado considerado foi a taxa elevada de 35% dos jovens dentro 

desta população que tem baixa renda. 

Tabela 4. Evolução da população Jovem Total e Nem-Nem, por nível de 

ensino2 

 

A análise dos dados trabalhados por Monteiro (2013) revelam pontos 

importantes, como: 28% dos 3,2 milhões de jovens entre 19 e 24 anos não 

completaram sequer a Educação Fundamental, e outros 14% na concluíram o 

Ensino Médio. São alunos potenciais e elegíveis para a conclusão de sua 

escolaridade. 

Para que se atenda, extensivamente, todos os brasileiros inconcluintes 

da Educação Fundamental II e Ensino Médio com a proposta EJA-EAD, a 

modalidade ainda precisa ganhar espaço junto a políticas públicas de modo a 

viabilizar polos de atendimento ao educando da EJA em mais municípios 

brasileiros e, até mesmo, flexibilizando a grade de horário para uma 

                                                           
2 Observação: esta tabela foi reproduzida na íntegra conforme o site: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/11661/Quem%20s%C3%A3o%20o
s%20jovens%20nem-nem.pdf?sequence=1 Acesso em: 27 nov. 2017. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/11661/Quem%20s%C3%A3o%20os%20jovens%20nem-nem.pdf?sequence=1
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/11661/Quem%20s%C3%A3o%20os%20jovens%20nem-nem.pdf?sequence=1
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porcentagem do curso, com a possibilidade não presencial nas instituições 

escolares. 

3.2 EJA Digital em Santos 

A EJA Digital teve início no município de Santos, a partir da constatação 

de duas urgências em relação ao alunado da EJA que atendem ao disposto na 

LDB 9.394/96, em seu artigo 4º, inciso VII: 

[...] oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, 
com características e modalidades adequadas às suas 
necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem 
trabalhadores as condições de acesso e permanência na 
escola.  (BRASIL. LDB 9394,1996). 

Costa (2014, p.88) ressalta que “a proposta atualmente denominada EJA 

Digital se iniciou com o nome de “Preparando para o ENCCEJA” e, depois, 

durante um período, foi chamada de EJA/EAD.” Os termos apresentados 

também denotam os ajustes iniciais que a proposta passou para adequação no 

real intento da alternativa pedagógica de ensino. 

Os trabalhadores necessitavam de uma maior flexibilização de horários 

e as dificuldades de acesso à área continental da cidade corroboravam com o 

absenteísmo. A partir daí surgiram, anualmente, implementação de melhorias 

nas propostas para a EJA. Em 2005 foi implantado o Curso Modular Presencial 

Ciclo II – EJA no bairro de Monte Cabrão, na área Continental da cidade; em 

2006, teve início um projeto de alfabetização na Educação de Jovens e 

Adultos, na Ilha Diana, que após bons resultados resultou na criação de uma 

sala multisseriada de ciclo I, em 2007. 

[...] A falta de contato com o centro desenvolvido da Cidade, a 
dificuldade de locomoção, a falta de escola perto, a 
organização social diferenciada, características encontradas 
em Ilha Diana, pioneira da proposta, tornaram-se os 
ingredientes para o desenvolvimento de uma possibilidade de 
aprendizagem diferenciada para o segmento escolar da 
educação de jovens e adultos da Rede Municipal de Ensino de 
Santos. Assim, o que era para ser uma política de exceção 
devido às especificidades geográficas se apresentou como 
alternativa para fazer cumprir o que a escola não conseguiu 
realizar. (COSTA, 2014, p. 29). 
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Inicialmente o atendimento estava voltado para o Fundamental I e foi 

ofertado, ainda em 2007, com resultados bastante positivos em relação à 

aprovação no ENCCEJA – Exame Nacional de Certificação de Competências 

para Jovens e Adultos. O curso a distância para o Fundamental II preparava os 

cursistas para a prova com intervenções e orientações presenciais e, segundo 

o PME (2015), o índice de aprovação foi de 65% no exame de 2007.  

A partir de 2008 iniciou-se no programa EJA Digital Santos a utilização 

de recursos tecnológicos, com aulas presenciais nos laboratórios de 

informática nas Escolas que serviram como polos para o desenvolvimento das 

aulas.  

[...] o Programa tem como finalidade principal oferecer 
atendimento alternativo para a modalidade EJA, em 
consonância com a LDB 9394/96, o Regimento Escolar das 
Unidades Municipais de Educação – UMEs e seus respectivos 
Projetos Político - Pedagógicos. Em 17/03/2015, o Conselho 
Municipal de Educação de Santos, por meio da Indicação CME 
n. 001/2015 e Deliberação CME n.001/2015, instituiu a 
metodologia digital na Educação de Jovens e Adultos – EJA II 
Presencial, para o nível fundamental na Rede Municipal de 
Ensino.(SANTOS(município).PME. Plano Municipal de 
Educação,2015, p. 38). 

Conforme dados do Plano Municipal de Educação (2015), do município 

de Santos, a EJA é oferecida em 16 Unidades Municipais de Educação que 

atendem 287 alunos do Fundamental I (1º ao 5º ano) e 1.367 alunos do 

Fundamental II (6º ao 9º ano). A modalidade EJA é oferecida na metodologia 

EJA Digital ou Regular aos alunos do Fundamental II. Há uma preocupação 

explicita no PME de Santos no atendimento a meta para a Educação de Jovens 

e Adultos. 

[...] como uma política efetiva voltada para a inclusão social, 
capaz de garantir o acesso, a permanência e o sucesso dos 
alunos, a partir da implementação de um processo pedagógico 
mais dinâmico e adaptado às necessidades dessa população. 
Nesse contexto, as estratégias de ensino estão sempre 
convergindo para a dimensão sociopolítica e cultural inerentes 
ao universo do educando e da comunidade na qual a escola 
está inserida, valorizando a vida e a construção da cidadania. 
(SANTOS (município). Plano Municipal de Educação, 2015. p. 
21). 
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Arroyo (2011, p.48) evoca um anseio de muitos educandos da EJA ao 

afirmar que: “Um espaço será público quando adaptado às condições de vida 

em que o povo pode exercer seus direitos.” O espaço público da Escola 

também deve se adequar às necessidades do alunado da EJA, o espaço será 

gradualmente esvaziado enquanto não atender, de maneira efetiva, às 

necessidades em diversos âmbitos do Educando. 

O município de Santos recebeu do MEC o “Selo de Cidade Livre do 

Analfabetismo”, selo este entregue em 2007, pelo Governo Federal aos 

municípios brasileiros com índices de analfabetismo abaixo de 4% na sua 

população. Naquela data, entre as 5.560 cidades brasileiras, apenas 64 

receberam o Selo, 40 cidades estavam no Rio Grande do Sul. No Estado de 

São Paulo receberam esta menção, apenas as cidades de Águas de São 

Pedro, São Caetano do Sul e Santos.  

O município de Santos tinha em 2014 um total de 422.737 habitantes, 

dos quais, 1.622 estavam matriculados na EJA (PME, 2015). Essa 

proporcionalidade resulta em um índice de apenas 0,38% da população 

matriculada na EJA. Tal percentual parece não expressivo, mas carece um 

olhar atento pelo fato desse dado permitir vislumbrar reduzido número de 

alunos ou, até mesmo, a inexistência de cidadãos fora da Escola. O PME 

indica que esse número reduzido de matrículas estaria ligado a um diminuto 

crescimento populacional da cidade. 

Quadro 2. Evolução das matrículas em UMEs/EJA, Rede Municipal de Ensino 

de Santos, período 2009 - 2014.  

 

Fonte: Plano Municipal de Educação de Santos, 2015. 
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 O atendimento aos alunos da EJA em metodologia Digital segue um 

fluxo inverso, com a ampliação no número de alunos nos últimos anos. 

Quadro 3. Evolução do atendimento do Programa EJA Digital, período 2009-

2014 

 

Fonte: Plano Municipal de Educação de Santos, 2015. 

O município de Santos, como tantos outros municípios, é responsável 

pelo atendimento da Educação de Jovens e Adultos. O ensino Fundamental II 

regular foi parcialmente municipalizado em 1996, estendendo o atendimento 

aos alunos de 6º ao 9º ano na mesma rede pública, mesmo essa etapa sendo 

responsabilidade do governo estadual. Esse fator traz uma diferenciação do 

que ocorre em outras redes. Normalmente, em uma rede não municipalizada 

do 1º ao 9º ano, quando o aluno abandona a escola no Fundamental I, e se ele 

abandonar uma rede pública municipal, quando retornar, será atendido na 

mesma rede que abandonou.No entanto, quando um aluno do Fundamental II 

abandona a rede pública estadual, muitas vezes, o atendimento será realizado 

pela rede pública municipal, caso retorne; fato esse que não ocorre no Ensino 

Médio que, só é ofertado pelo sistema governamental responsável pelo 

segmento, prioritariamente, pela rede pública estadual. 

A diretriz geral proposta para a EJA de Santos, segundo o PME (2015, 

p.39) “é possibilitar acesso e permanência escolar com qualidade e sucesso”. A 

caracterização dada no plano sobre o alunado do Fundamental I é descrita 

como “em sua maioria, adultos de meia idade que não tiveram acesso à 

escolarização ou precisaram abandonar a escola ainda muito jovens, criando 
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uma autoimagem inferiorizada”. Já no Fundamental II, a descrição acentua a 

Juvenilização, subdividindo o grupo de alunos, em dois subgrupos, “o de 

adolescentes, oriundos do regular diurno, com defasagem idade/ano e que, por 

força da idade, vão para a EJA; e o de adultos, atualmente em menor número”. 

A EJA Digital será oferecida até 2017 aos educandos matriculados na 

Educação Fundamental II, do município de Santos, estado de São Paulo, com 

defasagem idade/ano a partir dos quinze anos. Eles cumprem a carga horária 

estipulada na legislação de 1.400 horas semestrais. As atividades são 

propostas por Tutores AVA, os quais produzem os materiais digitais 

remotamente, em espaço na Secretaria de Educação. A carga horária dos 

tutores AVA, especialistas em suas disciplinas, é definida anualmente em 

atribuição, no início de cada ano letivo. Todo material produzido fica 

disponibilizado para o aluno, que tem a obrigatoriedade de frequentar o polo 

diariamente; a cada dia o aluno tem acesso a uma ou duas disciplinas no portal 

do aluno. No polo, os alunos contam com o auxílio de um Tutor Presencial e 

um Professor Orientador de Informática Educativa (POIE). O Tutor Presencial 

auxilia com a mediação pedagógica e o POIE com a mediação de recursos 

tecnológicos. 

A EJA Digital é considerada uma metodologia para atender o aluno da 

EJA com grande inserção das TIC‟s, o que despertaria um maior interesse pela 

modalidade híbrida, porém alguns aspectos da EJA nos moldes convencionais 

permanecem. 

 [...] A frequência é obrigatória, o que deixa a proposta bem 
similar ao curso de EJA analógico, pois os alunos ficam presos 
ao modelo convencional. Como qualquer outro que não 
acompanhou o fluxo escolar e apresenta defasagem idade/ano, 
o jovem ou adulto que cursa a EJA Digital poderá obter a 
certificação por prova, conforme disposto na Lei de Diretrizes e 
Bases n. 9.394/1996 e o Parecer do Conselho Municipal de 
Educação/Câmara de Educação Básica n.06/2010, de 7 de 
abril de 2010, que determinam a idade mínima de quinze anos 
para participação em exames de certificação de EJA. (COSTA, 
2014, p. 34). 

Atualmente, o modelo da metodologia utilizada na EJA Digital passa por 

alterações em relação a sua proposta inicial, as quais serão aplicadas a partir 
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do início do ano letivo de 2018. O que era anunciado no PME (2015, p.39) com 

a afirmação “vem se estruturando e se aperfeiçoando, ano a ano, por meio de 

análises constantes da demanda”.  

A metodologia aplicada da EJA-EAD em sua proposta EJA Digital tem 

oferecido à clientela excluída, do Ensino regular, uma oportunidade atrativa e 

inovadora, indo ao encontro aos anseios da crescente população jovem. Não 

se trata apenas de garantir uma suplência, ou uma reparação oficial da 

ineficiência do sistema educacional, a modalidade tem intencionalidade no 

oferecimento de modelos equitativos de uma educação de qualidade, pensada 

com foco no sujeito e não no atendimento de uma demanda legislativa. 

Exemplo de iniciativa que vem de encontro à proposta da EJA-EAD para 

a Educação Fundamental II é a metodologia de trabalho que vem sendo 

implementada no município de Santos, no estado de São Paulo, com 

conteúdos didático-pedagógicos disponibilizados em plataforma online, com a 

interação virtual de seus Tutores AVA, especialistas em educação, em cada 

disciplina da grade curricular obrigatória. Os alunos até dezembro de 2017 

mantinham a obrigatoriedade da presença ao polo diariamente, proposta 

pioneira na região da Baixada Santista que teve início em 2006. 

 



75 

 

4. A PESQUISA DE CAMPO: EJA DIGITAL                                            

Neste capítulo é apresentada a pesquisa de campo realizada com os 

profissionais da Educação ligados à EJA Digital, em um município da baixada 

Santista, no estado de São Paulo. Apresenta também a proposta imbricada  

EJA-EAD, como modalidade de ensino e política pública de Educação. 

Entre tantas mazelas na Educação, existem iniciativas que convergem 

para as necessidades atuais, alinhadas às possibilidades de oferecer aos 

educandos da EJA perspectivas reais e intencionais de mudança. A EJA Digital 

é uma dessas iniciativas. A presente pesquisa configura-se como propositiva 

para avaliar os parâmetros que vêm delineando as metodologias combinadas 

da Educação de Jovens e Adultos e da Educação a Distância. 

A metodologia da EJA Digital em estudo, e, especificamente a 

desenvolvida em um município da Baixada Santista, estado de São Paulo, 

manifesta-se pela composição híbrida de duas modalidades de ensino: a 

Educação de Jovens e Adultos combinada com a modalidade de Educação a 

Distância. O início de sua implantação e implementação ocorreu em 2006, e, 

portanto, com experiência acumulada de 11 anos. 

No biênio 2011/2012, o MEC propôs um programa de formação de 

educadores para uso das tecnologias com alunos da EJA, também intitulada 

EJA Digital (BRASIL, 2011), com enfoque para a tecnologia educacional e 

temas adaptados aos alunos da EJA, o principal objetivo para os professores, 

era promover a formação para atuação na alfabetização digital e no letramento 

dos alunos da EJA, matriculados no Ensino Fundamental. Para 

acompanhamento das ações de professores e alunos, a proposta funcionou em 

um ambiente de colaboração via web. 

Em relação aos objetivos para os alunos, esperava-se elevação do grau 

de motivação, com consequente mudança na atitude investigativa, no 

desenvolvimento da autoestima e da autonomia e no desenvolvimento das 

habilidades de escrita e leitura e, por decorrência, diminuição da evasão. A 

tecnologia utilizada permite abordar temas como: recursos da internet, 
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planilhas, editores de texto e de apresentação. Como metodologia, esperava-

se o estímulo à ampliação da crítica, da inferência, da autonomia e da 

construção de habilidades e competências, com vistas a uma aproximação 

crítica e transformadora da realidade. O eixo central do programa voltado ao 

exercício permanente da defesa dos direitos, desencadeando ações que 

pudessem favorecer o respeito aos direitos como cidadãos. 

A EJA Digital, no modelo aqui estudado, tem a intencionalidade de 

oferecer ao educando possibilidades de apresentar os objetivos ao longo do 

semestre letivo, com o uso de uma plataforma de aprendizagem, em que 

grande parte das ações desenvolvidas permeiam este ambiente virtual. 

Monteiro (2014) assinala que,  

[...] nas propostas encontradas que enfocam a EJA, a 
tecnologia e a utilização do computador têm sido investigadas 
como atividades paralelas ao processo de sala de aula, e não 
com o uso da tecnologia utilizada efetivamente para fazer a 
aula, como acontece com a EJA Digital. (MONTEIRO, 2014, p. 
22). 

A EJA Digital que serviu de motivação para o presente trabalho por ser 

uma combinação de duas modalidades de ensino, torna-se uma metodologia 

para a efetivação da EJA - EAD.  

4.1  Percurso metodológico 

Para iniciar a pesquisa de campo foi realizado levantamento bibliográfico 

com os temas: EJA, EAD, EJA Digital e Juvenilização. E, a partir do 

levantamento do referencial teórico foi possível dimensionar o estado da arte 

do tema, além de auxiliar na determinação das variáveis a permitir uma visão 

ampliada das possibilidades da pesquisa.  

A pesquisa é um estudo exploratório inicial que tem a pretensão de 

apresentar e compreender com maior amplitude, a proposta inovadora da EJA. 

 Conforme Lakatos e Marconi (2003), os estudos exploratórios são 

investigações empíricas nas quais: 
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[...] o objetivo é a formulação de questões ou de um problema, 
com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a 
familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 
fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais 
precisa ou modificar e clarificar conceitos. Empregam-se 
geralmente procedimentos sistemáticos ou para a obtenção de 
observações empíricas ou para as análises de dados (ou 
ambas,simultaneamente).Obtém-se frequentemente descrições 
tanto quantitativas quanto qualitativas do objeto de estudo, e o 
investigador deve conceituar as inter-relações entre as 
propriedades do fenômeno, fato ou ambiente observado. 
(LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 188). 

Sob a perspectiva de uma investigação exploratória, a pesquisa 

caracteriza-se como um conjunto de: 

[...] estudos usando procedimentos específicos para coleta de 
dados - os estudos que usam procedimentos específicos para 
coleta de dados para o desenvolvimento de ideias são aqueles 
estudos exploratórios que utilizam exclusivamente um dado 
procedimento, como, por exemplo, análise de conteúdo, para 
extrair generalizações com o propósito de produzir categorias 
conceituais que possam vir a ser operacionalizadas em um 
estudo subsequente. Dessa forma, não apresentam descrições 
quantitativas exatas entre as variáveis determinadas. 
(LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 188). 

Considerando a pesquisa de natureza qualitativa optou-se por 

determinadas técnicas na coleta de dados e na determinação da amostra, 

tendo em vista o universo relacionado intrinsecamente à EJA Digital. As 

técnicas adotadas para a coleta de dados foram: a aplicação de questionário 

para análise do perfil dos participantes e, entrevista, com roteiro 

semiestruturado.  

Retomando Lakatos e Marconi (2003), tem-se que a fase de preparação 

da entrevista requer do pesquisador uma clareza da informação que exige 

algumas medidas que compreendem, sucintamente sete itens:  

a) o roteiro de entrevista detalhadamente pensado, para garantir auxílio 

no atendimento à abrangência da pesquisa e seus objetivos;  

b) entre as questões, perguntas que podem apresentar indícios da 

familiaridade do entrevistado com o assunto;  
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c) a organização de um cronograma para realização das entrevistas, 

acordando datas com antecedência e anuência de instâncias superiores na 

ordem hierárquica;  

d) a garantia ao entrevistado do sigilo das informações prestadas e a 

confidencialidade da identidade, favorecendo as condições da entrevista;  

e) o contato com os envolvidos;  

f) a análise prévia do campo para que a entrevista fosse bastante 

objetiva e clara;  

g) e após pensar em todas estas variáveis organizar o roteiro com as 

questões, importantes no subsídio do trabalho. 

A proposta de entrevista, mesmo com roteiro semiestruturado, uma vez 

que as perguntas têm uma lógica na ordem de apresentação, ainda assim se 

tornam propulsoras a novas indagações.  

Para Bogdan e Biklen (1994):  

[...] as entrevistas qualitativas oferecem ao entrevistador uma 
amplitude de temas considerável, que lhe permite levantar uma 
série de tópicos e oferecem ao sujeito a oportunidade de 
moldar o seu conteúdo. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.135).  

Ainda, ao longo da realização de entrevistas podem ocorrer problemas 

de diversas naturezas em específico foi marcada por algumas interrupções e 

problemas técnicos, que necessitaram de momentos de retomada do assunto 

ou de novas falas.  

Para a realização da pesquisa de campo foram elaborados dois 

instrumentos de coleta de dados um questionário de perfil e um roteiro de 

entrevista. No Apêndice A apresenta-se o Questionário para tutores AVA e 

tutores presenciais e no Apêndice B, o Questionário para Equipe técnica – 

ambos previamente preenchidos pelos entrevistados e utilizados para traçar o 

perfil. 
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Os questionários de perfil, com perguntas fechadas foram construídos 

com o objetivo de caracterizar os sujeitos da pesquisa quanto à formação 

acadêmica e alguns dados profissionais, incluindo suas atuações nos cargos 

exercidos e sua relação com a EJA e a EAD. 

No Apêndice C consta o Roteiro de entrevistas. Por sua vez, o roteiro 

semiestruturado foi construído com o principal objetivo de identificar o processo 

de realização do trabalho educacional na EJA Digital circunscrito ao conjunto 

de 10 (dez) perguntas relacionadas à relação EJA EAD e 3 (três) perguntas 

com a intencionalidade de abarcar as práticas docentes especificamente, 

quanto ao planejamento pedagógico, processo avaliativo e o uso da Internet. 

Ainda, abriu-se espaço para colocações espontâneas sobre outros comentários 

que se fizessem pertinentes sobre a utilização da EAD na EJA. 

Todas as entrevistas e preenchimento dos questionários ocorreram nos 

espaços de trabalho dos sujeitos pesquisados, com gravação em áudios. 

Anteriormente, ao início de cada entrevista foi lido e entregue ao participante 

para sua ciência e assinatura, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -  

TCLE (Apêndice D). Na sequência e no decurso das entrevistas, de uma 

maneira crítica e reflexiva, foram formuladas as notas de campo para registro 

dos fatores implícitos no decorrer dos trabalhos. 

4.2 O contexto da pesquisa 

Apresenta-se neste tópico, o contexto físico no qual foi implantada a EJA 

Digital, acrescido de uma visão geral do município e das escolas envolvidas. 

A cidade de Santos, o mais importante munícipio da região 

metropolitana da baixada Santista e o maior da região, situa-se na região 

sudeste do Brasil, no litoral do estado de São Paulo, em 2013 sua população 

segundo o IBGE era de 433.153 habitantes. A distância da capital do estado, 

São Paulo é de 68 km.  

A escolha do local da pesquisa ocorreu por se tratar de um munícipio 

com uma proposta inovadora em EJA - a EJA Digital -  e, por já ser aplicada há 

mais de dez anos, podendo oferecer dados mais concretos de como a EJA 
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Digital e a Juventude vêm atreladas na construção da proposta pedagógica 

ofertada para a modalidade. 

A cidade tinha em 2015, segundo o IBGE, 17.764 matrículas em escolas 

públicas da rede municipal, em nível da Educação Fundamental I e II. Segundo 

o PME de Santos (2015) a Educação de Jovens e Adultos é oferecida em 16 

unidades que atendem 287 alunos do Ciclo I (1º ao 5º ano) e 1.367 alunos do 

ciclo II (6º ao 9º ano). 

A taxa de escolarização que engloba as redes municipais do estado de 

São Paulo é de 98,2% entre a faixa etária dos 6 aos 14 anos de idade, 

segundo o IBGE (2010), o que coloca o munícipio em 1.768º lugar no ranking, 

se  comparado com outros municípios do país; em 286º lugar, no estado de 

São Paulo e, em 1º lugar na microrregião.  

A cidade faz parte de diversos projetos e programas educacionais em 

âmbitos internacionais, nacionais, estaduais e municipais. Desde 2008, faz 

parte de uma rede mundial de munícipios que priorizam a Educação, a 

Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE); é uma Cidade com 

o Selo Livre do Analfabetismo; é considerada pertencente ao grupo 1, no Índice 

Paulista de Responsabilidade Social (IRPS), da Fundação Seade - um 

município com bons indicadores, nas três dimensões: riqueza, longevidade e 

educação. Conta com um programa Municipal de Justiça Restaurativa, com a 

proposta de humanização e prevenção de conflitos dentro das escolas. 

Também desenvolve ações com o Núcleo de Educação a Distância (NUED) em 

que são oferecidos cursos a distância em diversos níveis, inclusive um curso 

híbrido de Justiça Restaurativa, com quarenta horas presenciais, quarenta 

horas online na plataforma Moodle e 40 horas de estágio. O NUED oferece 

cursos variados desde formação continuada e ao longo da vida, como 

graduações e pós-graduações, com parcerias com diversas universidades 

públicas. 

Alguns projetos da Secretaria de Educação de Santos são direcionados 

a atenção na participação direta do alunado do Fundamental por meio da 
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viabilização de propostas como: o “Projeto Jovem Doutor”; “Grêmio Estudantil”; 

“Ouvidor Mirim” e “Assembleias Escolares”. 

4.3 Os sujeitos de pesquisa 

Foram considerados como sujeitos de pesquisa, os profissionais que 

vivenciaram a execução do projeto, sendo que alguns deles também 

participaram da experiência de implantação e implementação da proposta, 

embora esse último fator não tenha sido critério para a escolha dos 

entrevistados.  

Buscando investigar o processo de implantação e execução da EAD na 

EJA, no município de Santos, optou-se pela composição de uma população 

que representasse os três níveis envolvidos nos momentos da implantação e 

da implementação da política, ou seja, agentes localizados no órgão Central e 

nas unidades nas quais se materializam o processo de aprendizagem. 

Assim sendo, optou-se inicialmente, por ouvir um profissional 

representante da Secretaria Municipal de Educação, com o intuito de obter 

informações mais detalhadas sobre a concepção da metodologia adotada, ao 

mesmo tempo, por dispor de base teórica sobre a temática e amplo 

entendimento da estrutura organizacional que mantém a EJA Digital, enquanto 

política pública.  

O patamar imediatamente abaixo da Secretaria da Educação, na esfera 

escolar é a Equipe Gestora, daí porque a escolha do sujeito da pesquisa, neste 

caso, recaiu sobre a figura do Coordenador Pedagógico ao representar elo de 

ligação entre os professores. A intenção foi a de captar as expectativas em 

relação à implementação da metodologia e dimensionar o grau de êxito junto 

aos demais envolvidos no processo.  

Outro sujeito de pesquisa, o Tutor Presencial, profissional fisicamente 

presente nas salas de aula representa o sujeito mais próximo dos Educandos e 

da materialização do processo de aprendizagem. Na estrutura docente, o papel 

do Tutor em Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Tutor AVA, também tem 

suma importância, pois é o profissional responsável por elaborar o conteúdo e 
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o planejamento didático-pedagógico e alimentar a plataforma com novos 

conteúdos, material este que é trabalhado por um grupo de escolas e alunos 

pré-determinados para cada Tutor AVA. 

[...] Essa profusão de novos suportes digitais tem impactado a 
maneira como são produzidos os conteúdos educacionais. 
Também influencia o papel exercido pelo docente, pois esse 
passa a ter o papel de mediador na produção de novos 
saberes, autor do material didático e não mais reprodutor de 
determinados conhecimentos. (AZEVEDO; OLIVÉRIO, 2016, p. 
14). 

Atua, remotamente, na Secretaria de Educação e compõe um grupo de 

profissionais especialistas, nas disciplinas do Fundamental II que atendem 

exclusivamente essa modalidade, após atribuição a cada início do ano letivo. 

Daí porque a escolha de dois profissionais especialistas em Educação do 

Fundamental II, de duas disciplinas distintas - uma com um grande número de 

aulas na grade curricular e outra com um número reduzido, com o intuito de 

verificar se as falas dos sujeitos se aproximariam e se complementariam, bem 

como obter indícios de um trabalho articulado com foco no educando. Esses 

profissionais mantém contato virtual com o aluno no processo de correção das 

atividades propostas e interagem junto a esses, caso sejam manifestadas 

algumas dúvidas; esporadicamente, vão às salas de aulas pessoalmente, para 

visitas técnicas e para estreitar os vínculos. Cada professor Tutor AVA é 

responsável por um número definido de turmas e escolas. 

4.4 Análise dos resultados 

4.4.1 Das entrevistas: EJA e EAD - combinação e possíveis relações com 

a Juvenilização 

Apresenta-se inicialmente, o perfil dos entrevistados e excertos 

selecionados das transcrições, representativos para a resposta ao problema de 

pesquisa e consecução do objetivo proposto.  

Para efeito de organização da análise dos dados coletados, os sujeitos 

entrevistados foram agrupados por segmentos. Sendo assim, inicia-se com a 
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entrevista do profissional da Secretaria da educação, doravante denominado 

E1; na sequência apresenta-se a análise das falas da Coordenadora 

Pedagógica, aqui denominada E2; em seguida o primeiro grupamento que 

representado pelos Tutores AVA e finaliza-se com a análise dos tutores 

presenciais. (Apêndice E). 

A coleta de informações ocorreu durante os meses de agosto do ano de 

2017 e janeiro de 2018. Conforme pode ser verificado na seção apêndice, o 

roteiro de entrevista foi dividido em dois blocos: o primeiro com a finalidade de 

obter dados sobre a combinação das duas modalidades - a EJA e a EAD; o 

segundo bloco de perguntas, com a finalidade de se obter dados sobre a 

prática docente na EJA Digital. 

O primeiro bloco de perguntas teve como finalidade principal identificar 

os perfis dos sujeitos da EJA, incluindo o entrevistado na modalidade, o uso 

dos recursos tecnológicos e a dinâmica base da modalidade. Foram levantados 

os seguintes questionamentos aos entrevistados: 

1. Há quanto tempo você trabalha com a EJA digital?  

2. Qual a faixa etária que predominantemente caracteriza a modalidade?  

3.  Há evasão ou desistência?  

4. Se sim, quais seriam os principais fatores, que na sua opinião, levariam à 
evasão ou desistência?  

5. Você dispõe de recursos tecnológicos para utilização nas aulas? Quais? 

6. Você avalia que esses recursos são eficientes? Porque? 

7.  Qual é o perfil do educando da EJA digital? 

8. Você era professor na EJA presencial? Se sim, quais as diferenças para a 
EAD e como você avalia a EAD no EJA?  

9. Qual a duração das aulas?   

10. Qual o número de alunos em média por classe?  

No segundo bloco, foram elaboradas perguntas, segundo roteiro 

semiestruturado, com a finalidade de abordar a prática docente em relação à 

preparação pedagógica para as aulas e a relação com a Internet, e de como 
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mensurar a construção do conhecimento. Na última pergunta do bloco foi 

concedido espaço para comentários sobre a utilização da EAD na EJA, e/ou 

possíveis temáticas/aspectos que não tenham sido considerados. 

1. Como acontece o planejamento pedagógico?  

2. De que maneira ocorre o processo avaliativo?  

3. A internet é premissa para a aula?  Se sim, por quê?   

4. Gostaria ainda de fazer mais algum comentário sobre a utilização da EAD na 

EJA? 

4.4.2 Perfil dos sujeitos de pesquisa 

Os entrevistados têm a seguinte titulação: 4(quatro) licenciados com 

especialização e 1(um) mestre.  

A média de idade dos entrevistados é de 47 anos.  

A média do tempo de atuação como professor do grupo entrevistado é 

de 19 anos.  

Em relação ao tempo de atuação da EJA Digital, a média do grupo foi de 

2 anos e meio. Os anos de conclusão da primeira graduação estavam entre 

1981 e 2005. Todos os entrevistados apresentavam além da graduação, mais 

de uma pós-graduação, sendo a mais recente realizada entre 2013 e cursando. 

Tais dados denotam a preocupação do grupo com a formação continuada. 

4.4.3 Categorias de análise 

Segundo Bardin (2016), há três polos cronológicos na análise de 

conteúdo: a pré-análise; a exploração do material; o tratamento dos resultados, 

a inferência e a interpretação. A fase da pré-análise possui três missões: 

“escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação das 

hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a 

interpretação final.”(p. 125). A fase da exploração do material “consiste 

essencialmente em operações de codificação, decomposição ou enumeração, 
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em função de regras previamente formuladas” (p. 131), a fase seguinte e final é 

o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação. 

A análise de conteúdo assenta implicitamente na crença de que 
a categorização (passagem de dados brutos a dados 
organizados) não introduz desvios (por excesso ou por recusa) 
no material, mas que dá a conhecer índices invisíveis, ao nível 
dos dados brutos. (BARDIN, 2016, p.149). 

Segundo classificação de Bardin (2016), as entrevistas semidiretivas, 

também chamadas aqui neste trabalho de semiestruturadas, propiciam uma 

espontaneidade no discurso do entrevistado, sendo a subjetividade muito 

presente neste material verbal, portanto muito sujeito a “uma abstração incapaz 

de transmitir o essencial das significações produzidas pelas pessoas, deixando 

escapar o latente, o original, o estrutural, o contextual.” (BARDIN, 2016, p. 95). 

Com as narrativas é possível vislumbrar o mundo do entrevistado frente 

a sua vivência particular dos elementos constituintes de sua formação 

pedagógica e seus embates contra o sistema posto. 

A fase de pré-análise fomentou com grande valia as demais fases, na 

busca entre os relatos, pelas falas significativas de acordo com as hipóteses e 

objetivos referendados. Ao definir os marcadores nas falas e buscar entender a 

conjuntura dos pensamentos das pessoas entrevistadas, foi possível explorar o 

material na busca de material para a elaboração dos indicadores que 

fundamentaram a interpretação final. 

Para efeito de análise dos resultados, optou-se por agrupar as falas dos 

entrevistados por categoria semântica. Para tanto, os temas relacionados 

foram agrupados nas seguintes categorias: Juvenilização; Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação e Planejamento Pedagógico. Cada título 

conceitual foi definido com a classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto por diferenciação e reagrupamento de acordo com o gênero. 
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Juvenilização 

Entrevistar uma representante da Secretaria de Educação trouxe uma 

visão de como vem sendo estruturada a proposta da EJA Digital, no município 

de Santos. A sua fala em relação à faixa predominante que caracteriza a 

modalidade denota que o jovem busca na EJA Digital uma alternativa diante da 

modalidade regular.  

Arroyo (2011) denuncia que a aproximação de jovens e adultos para a 

modalidade EJA se relaciona diretamente às trajetórias de vida que não se 

alteram no decorrer das fases de maturidade biológica; os fatores pioram e as 

possibilidades de articulação com as trajetórias escolares se tornam mais 

difíceis, convergindo a EJA em única opção de continuidade nos estudos para 

os adolescentes, conforme explicitado nas entrevistas de “E1” e “E4”. 

“[...] É heterogêneo, bem heterogêneo. Mas, em sua maioria, 
são os adolescentes. A gente tem vários adolescentes que 
completam seus 15 anos e vão pra EJA digital, até porque 
quando o aluno também já está desinteressado no período 
regular [...] “. (E1) 
“A faixa etária é do [ ...]  é mais dos mais novos mesmo, os... 
de 15 anos em diante, que eu tenha notado. As escolas que eu 
vou, que são apenas duas nesse segundo semestre, a gente 
só tem a faixa etária dos mais novos mesmo. E o pessoal que 
trabalha à noite ... Eles, geralmente, tem os mais velhos. Mas, 
para mim, só tem a faixa etária dos adolescentes mesmo, 
aqueles que passaram dos 15, que já podem passar para o 
EJA.” (E4). 

A convivência no espaço escolar com diferentes gerações traz um 

confronto, ainda que velado, relacionado à ineficiência do atendimento às 

especificidades geracionais. A atenção aos conteúdos e ao currículo da EJA 

deve ter como pontos centrais: o perfil do sujeito, a definição da abordagem e a 

proposta pedagógica, aspectos que anunciam não ser adequado estabelecer 

todos os educandos no mesmo ponto de partida. Isso porque as vivências 

definem as possibilidades de planejamento para atendimento significativo das 

necessidades equitativas de construção do conhecimento. Tal fato não exclui 

necessariamente, a questão da faixa etária, mas pode criar a configuração do 

grupo por aproximação eletiva, em um processo democrático de atendimento 

às diferenças. Quanto à heterogeneidade geracional, os entrevistados “E2” e 
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“E5” identificam a diferença de modos distintos, enquanto “E2” anuncia os 

“adultos” como figuras de autoridade para os jovens; “E5” apresenta a 

inquietude do jovem que acaba dominando um espaço visto como formal para 

o educando adulto. 

“[...] Digital aqui - na nossa escola - houve uma tendência, 
metade do grupo adolescente e a outra metade, adultos, mas, 
com uma idade já com mais de 30. [...] tinha um grupo, até foi 
bom, porque os adultos conseguiam com que os adolescentes 
não ficassem tão dispersos. (E2) 
“A presencial é bem misturada, o número de alunos é bem 
maior. A gente chegou a ter, numa sala, 38, 40 alunos. E aí, tu 
pega um que tem 50 anos, o outro 45, e o que prevalece são 
aqueles de 17, 18, começa a zoar, o mais velho fica nervosa.” 
(E5) 

No Brasil, a oferta de EJA fora do período noturno é uma conquista 

singular no que tange à adequação do público ao qual a juventude está 

inserida, e também singular no sentido de não haver pluralidade na oferta. Os 

espaços escolares são cedidos no contraturno do regular para a oferta de 

vagas ao alunado, reduzindo as oportunidades para o educando a um único 

período do dia.  

As políticas públicas precisam ter um olhar mais social para questões 

como: a maternidade, a criminalidade e outros aspectos que afastam o 

educando da escolarização, por não considerarem, minimamente, as 

necessidades existenciais do cidadão. Uma mãe dificilmente deixará seu filho 

para estudar, porém, se no horário de aula do filho houvesse uma maneira de 

ser oportunizada a oferta de EJA no diurno ou vespertino, as chances de 

matrícula e permanência tenderiam a aumentar. 

Nas falas dos entrevistados “E3” e “E4”, respectivamente, pode-se notar 

que o período de aula diurno ou noturno define o perfil do alunado: 

“No diurno, que é no período da tarde, são mais adolescentes. 
Com vários perfis, mas, é[…] no noturno, já tem[… ] uma 
clientela um pouco mais diferenciada.”(E3) 
“[...] eu tinha um público diferenciado. Eu não tinha muitos 
adolescentes, eu tinha alunos com mais de 20 anos 
geralmente. Tinha gente com bem mais idade, tinha até gente 
mais velha do que eu, bem mais velha [...]. E que estavam ali 
porque precisavam concluir, pro trabalho também... Que eles 
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acabam exigindo pelo menos ensino fundamental completo. 
Eles estavam tentando concluir. Mas eu notava que, no EJA 
presencial à noite, eram os mais velhos. Não tinha, assim, 
muitos [...] é [...] novinhos.”(E4) 

Para Jardilino e Araújo (2014, p.184), o jovem que precocemente migra 

para EJA enquadra-se na “categoria de distorção idade/série, ou seja, alunos 

que, após uma trajetória marcada por reprovações e evasões, não apresentam 

idade compatível com aquela considerada adequada para a série”.  A distorção 

é configurada pelo atraso em 2 (dois) ou mais anos letivos, calculando-se a 

defasagem entre a idade do aluno e a idade recomendada.  

A juventude que faz parte das estatísticas de distorção do fluxo escolar, 

conta com os efeitos provocados pelo sistema seriado. Muitos não conseguirão 

concluir a educação básica no tempo certo, ininterruptamente durante sua 

passagem pela Escola, representando em obstáculos que os desfavorecem, e 

que ao mesmo tempo geram expectativas alienantes, uma vez que ao 

ingressar na EJA o atendimento diferenciado e a condensação dos 200 

(duzentos) dias letivos em 100 (cem) dias tendem a vislumbrar a falsa 

impressão de ganho temporal, porém não necessariamente qualitativo. Não há 

uma recuperação dos anos letivos, e tão pouco, efetivamente, a recuperação 

também das aprendizagens que não foram atingidas, o que permite levar o 

educando à exclusão do sistema escolar. 

As falas de “E2” e “E5” apontam para Juvenilização e a uma definição de 

faixa etária, significantemente, jovem no atendimento escolar. 

“A gente percebe, que é mais adolescente. Com 15 anos, eles 
já podem acessar, entrar na EJA, mas… a faixa, mais ou 
menos, está de 17, por aí. Tem os mais adultos … Mas uma 
boa parte tem 17, 18, até 20 assim [...]” (E2) 
“Adolescência, final de adolescência. A maioria de 15 a 18, 19 
é o que prevalece.”(E5) 

Ser jovem tem a temporalidade cunhada em seu termo, o que configura 

a identidade da modalidade de ensino “Educação de Jovens e Adultos”. Porém, 

a mesma temporalidade que a caracteriza não pode ser erroneamente 

confundida como um momento passageiro, e se tornar determinante injusta nas 

ações de atendimento a essa demanda, que esquecida e entendida como 
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suplência e aceleração, vem a engrandecer os índices de jovens fora da escola 

já desmotivados pelos sistemas educacionais e sociais excludentes. 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação  

Apesar das pessoas entrevistadas afirmarem majoritariamente que há 

recursos tecnológicos suficientes para atender aos alunos matriculados, 

paralelamente mencionam o fato de que os educandos da EJA também 

utilizam seus próprios dispositivos e recursos tecnológicos na escola e que 

ganham novos significados quanto ao uso irrestrito na instituição escolar. Há 

inclusive, um manual do aluno destinado a informá-lo sobre as condições do 

contrato pedagógico.  

 Gabriel (2013) pondera que à mão de uma tecnologia, como o 

Smartphone, os alunos se dispersam e perdem a atenção em meio à infinidade 

de informações disponíveis a eles na internet. Com isso, o professor não é 

mais o foco principal de atenção, nem a única fonte de informação da sala de 

aula. Corti e Souza (2012) também colaboram para esta reflexão sobre a 

autonomia juvenil ao apontarem que o “jovem está adquirindo, aos poucos, 

uma autonomia que lhe permite fazer seleções daquilo que quer aprender e 

construir afetividades diferenciadas com o saber”. 

“[...] É que o adolescente é difícil dele se desvincular do 
aparelho eletrônico, do celular. Acaba não conseguindo. E a 
gente tem que começar a dar um novo uso para isso. Tanto 
que a gente montou o manual do aluno, com várias orientações 
do que ele precisa fazer assim que chegar na sala e tudo o 
mais, e tem um item que fala do telefone, ele pode levar o 
telefone, mas ele só pode utilizar quando for solicitado durante 
atividade ou para um outro fim, né, de cunho pedagógico.” (E1) 

O número de computadores define o atendimento das matrículas na EJA 

Digital, visto que é premissa para a aula acontecer, haver um equipamento 

para atendimento, considerando as atividades propostas pelo Tutor AVA. Esta 

postura de atendimento à demanda, de acordo com as possibilidades de 

equipamentos disponíveis, é confirmada na fala de dois entrevistados: “E1” e 

“E2”. 
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“[...] Vamos dizer que 25% dos nossos alunos são da digital e 
os demais, 75 são da convencional. Porque, assim, pra você 
atender o aluno na digital, você precisa de equipamentos. 
Então, como tem várias escolas que têm o número reduzido, 
por conta são obsoletos, então, as matrículas até um número 
estipulado, que dá para atender com um mínimo de qualidade, 
e o restante fica na convencional.” (E1) 
“[...] da EJA digital também. Porque nós tínhamos 30 vagas 
porque a gente só tem um laboratório, então, não teria como 
ter outro laboratório, outra classe... Porque a gente não tem 
como usar o laboratório. Se tiver mais de uma classe. Então, 
ela era multisseriada.” (E2) 

Apesar do número de matrículas ser pré-definido de acordo com o 

número de equipamentos disponíveis, o um número reduzido de alunos em 

algumas Unidades Escolares favorece o atendimento à demanda, como 

verificado na fala de “E4”: 

“Os dois polos que eu tenho... À tarde, não tem muitos alunos 
não. Nós não temos muitos alunos. Acho que, no total, acho 
que são... uns 15 alunos em cada, se eu não me engano. Uma 
média de... entre 15 e 20 [...]. ” (E4) 

As ações conjugadas moldam o produto pedagógico final. Desta 

maneira, é necessária uma grande lista de tarefas para construir um trabalho 

eficiente, a permitir que a EJA Digital funcione. Destacam-se, para tanto, 

fatores como: condição técnica do computador, configurações mínimas para 

eficácia dos programas, Internet, manutenções preventivas, atualizações e 

outros fatores coligados, além do material humano envolvido, os quais devem 

estar alinhados para a maximização das possibilidades de trabalho. 

Durante a entrevista concedida por “E2” – Coordenadora Pedagógica - a 

observação frustrante sobre a qualidade dos equipamentos digitais e o sinal da 

Internet fica evidente em três momentos distintos, e denota a preocupação 

pedagógica no atendimento no que se refere à qualidade, com ênfase à 

exclusividade no uso de um equipamento por aluno, conexão com a Internet e 

lentidão do sistema: 

“[...] é bem precária a condição dos equipamentos. Eles 
funcionam, mas tem problema de internet; dois, três que 
quebram. A manutenção vem, mas acaba gerando um 
desconforto, porque eu tenho que colocar mais de um aluno no 
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mesmo computador para poder fazer a atividade, porque é tudo 
online no caso da digital.”  (E2) 

“Eu já te coloquei, eu acho ineficiente. Teriam que... se a 

proposta é ser digital, ela teria que ter uma qualidade no 
equipamento. [  ] a condição ainda, técnica, da aparelhagem é 
que deixa a desejar mesmo.” (E2) 

“Ela é premissa, mas nós temos aqueles problemas não 
adianta a gente ter a internet e não ter o computador, que 
funcione adequadamente. Sem dúvida nenhuma, se a gente 
não tiver os dois funcionando adequadamente, não vou ter 
como desenvolver uma aula de qualidade. Eles não deixaram 
de ter aula nenhum dia, mas sempre a gente tem problemas. 
Ou porque fica lento, às vezes, eles vão fazer atividade e não 
conseguem terminar, tem que terminar no dia seguinte. Às 
vezes, é a máquina que não está funcionando adequadamente, 
sempre tem alguma coisa. Mas não deixam de fazer todos.” 
(E2) 

Sobre o uso da Internet, fica claro, que é necessária para a aula na 

metodologia Digital, pois possibilita ganho real no número de recursos 

pedagógicos que podem ser abordados através de ferramentas tecnológicas 

possíveis. 

“[...] Se a gente pensar numa modalidade digital, a gente 
oferece vários recursos, aulas, trabalhando conteúdos 
supercomplexos de uma forma, mais simples, digamos assim… 
Vou puxar para a área de matemática, que é a minha área… 
Então, como você trabalhar, põe vídeo, põe um desenho, um 
jogo, pra você entender aquele conceito… Então, preciso da 
internet.” (E1) 

Ao final do século XX, com a popularização da Internet e no início do 

século XXI, com a abrangência da tecnologia da “banda larga”, as conexões 

promovidas virtualmente viabilizaram possibilidades de trocas, de aprendizado 

com o outro; as pessoas não precisaram mais estar fisicamente presentes para 

o estabelecimento da interação.  

Gabriel (2013) ressalta que “a Internet traz interatividade entre as 

pessoas conectadas, permitindo trocas de experiências e discussões centradas 

no interesse do estudante, que detém em suas mãos o instrumento que o 

habilita para tanto”. Todo este movimento de mobilidade e interação aconteceu 

em paralelo à estrutura educacional conteudista, que não se adaptou às 



92 

 

mudanças, ou seja, o mundo da Escola não estabeleceu interlocuções com os 

mundos fora dos muros de muitas instituições.  

A Internet nos meios educacionais potencializa as possibilidades de 

mudança para um modelo não conteudista; a falta da Internet remete 

imediatamente ao modelo posto anteriormente. Assim, trata-se do desafio de 

propor mudanças com possibilidades “off-line”. A mudança não é a utilização 

do equipamento tecnológico, a mudança está no paradigma conceitual de 

configuração e planejamento de aulas que atendam às demandas atuais. Nas 

entrevistas, fica evidente que o planejamento pedagógico está pautado em 

recursos disponíveis online: 

“Então, ela é. Precisa da […] da internet o tempo todo até 
porque, muitas vezes, a gente passa jogos, alguma coisa assim 
e é só online. Se não tiver, aí, o tutor, ele vai ter que, como eu 
disse… Imprime o PDF, a gente sempre coloca uma atividade 
complementar. Que existe livro da EJA. E aí, eles fazem essas 
atividades do livro.”  (E3)  
“[...] se não tiver, apesar de que a gente tem os PDFs. Que a 
gente, além de postar os exercícios, também faz o arquivo em 
PDF... Caso aconteça alguma coisa. Tem como eles fazerem 
atividade, não vai ficar sem fazer. Mas, realmente, é... é 
imprescindível ter internet.” (E4) 

Neste modelo de EJA Digital implementado não há a possibilidade de 

realização das atividades fora do ambiente escolar, mesmo que o aluno tenha 

tal disponibilidade.  

Barroso (2014) relembra que muitos pensam que novos meios 

substituirão a sala de aula, mas a ideia é antagônica ao propósito histórico que 

constitui a contemporaneidade; não há substituições, mas sim, inspirações no 

que está posto para uma atualização do modelo vigente. Assim, “a fotografia se 

inspirou na pintura, o cinema na fotografia, e o teatro foi a televisão de antes. A 

Internet aglutina, no documento multimídia, todos os precedentes [...] os jovens 

jamais leram e escreveram mais que agora [...].”  

Corrêa (2007) contrapõe o olhar da perspectiva evolucionista “como se 

cada fase fosse, cronologicamente, a superação da anterior ou como se as 

fases tivessem hierarquicamente valores que desqualificassem a anterior”. Se 
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não houver meios digitais possíveis com a disponibilidade de redes conectadas 

à Internet, a busca imediata será pela tecnologia analógica anterior disponível, 

no caso a cultura impressa. As tecnologias analógicas e digitais continuarão 

coexistindo. 

 “[...] a escola que tem o polo tem todos os Recursos 
tecnológicos. É claro que, às vezes, acaba de não ter internet, 
alguma coisa assim, mas todas as escolas da rede que têm a 
EJA digital, elas possuem recurso.” (E3) 

A entrevistada define a Internet como recurso tecnológico. Na Sociedade 

atual e principalmente pela geração envolvida nesta metodologia de trabalho 

pedagógico; a Internet é a linguagem para o trabalho pedagógico.  

Quando a Internet se alastrou no mundo como um ambiente de 

comunicação confiável, ponto a ponto, bilateral e acessível, até mesmo, para 

indivíduos, a partir das suas residências, estabeleceu-se um ambiente global 

muito mais favorável às organizações em rede do que para as organizações 

verticais de comando. Implicado está que, para a sua viabilização, precisamos 

considerar a democratização do acesso à Internet como peça-chave para que a 

população possa ter condições de se organizar de modo horizontal. Nesse 

sentido, são de fundamental importância políticas públicas que garantam esse 

acesso, entendendo-o, como urgente. Daí fundamental é pensarmos em 

soluções coletivas e públicas, e não apenas no acesso individualizado nas 

residências, segundo Pretto e Pinto (2006, p. 20). 

“[...] Sim, a gente dispõe sempre de... bom, os computadores 
todos. Mas a gente sempre amplia, coloca numa parede 
projeção. Dá aula pra gente ir explicando, trocando ideia, se 
tiver vídeo, alguma coisa, a gente reproduz, conversa sobre o 
vídeo antes de fazer atividade. Eu acho que isso daí estimula 
bastante. E eles, eles conseguem acompanhar bem.” (E5) 

O aluno deve ser incentivado a ser protagonista de seu processo de 

aprendizagem por meio de atividades que o desafiem a pensar, que o 

estimulem a pesquisar e a produzir. O professor é quem desenha essas 

atividades, quem seleciona as fontes de pesquisa, supervisiona, orienta os 
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grupos, acompanha, avalia, facilita, conduz o processo de aprendizagem. 

(AZEVEDO, 2016, p. 3). 

As TDICs são elementos de nossa atual sociedade. Na Era Digital não 

há como conceber a dissociação da tecnologia da vida dos cidadãos. A 

tecnologia já é tão bem vista e aceita por muito segmentos da sociedade, 

porém ainda recebe ressalvas quanto às iniciativas de uso híbrido, como a 

tecnologia em meios escolares formais. Tal propositura implica em paradigmas 

que devem ser quebrados e substituídos por novos, os quais necessariamente 

serão revisitados e atualizados de tempos em tempos. 

Planejamento Pedagógico 

A representante da Secretaria que já atuou como professora na rede, 

aponta as diferenças entre a educação básica regular e a EJA Digital, 

reforçando a ideia de que a abordagem pedagógica com uma metodologia 

diferenciada traz a permanência do educando, permitindo a que este se adapte 

melhor à proposta. 

“[...] Então, pros alunos, eu tive experiências na digital muito 
boas; como tutora, inclusive de alunos que não conseguiam 
permanecer na sala, até porque não conseguiam interagir com 
aqueles, eles conseguiram se formar na digital.” (E2). 

Atendendo ao dispositivo da LDB/96, o artigo 23 autoriza a matrícula na 

EJA, a qualquer tempo; no entanto, os educandos perdem parte do conteúdo 

pedagógico quando não se matriculam no início do primeiro ou segundo 

semestres de aula.  

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries 
anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de 
períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, 
na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de 
organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar. (BRASIL. LDB, 1996). 

Quando o aluno se matricula mais tarde, além de perder parte dos 100 

(cem) dias letivos, ele por vezes, não tem acesso aos conteúdos que já foram 

trabalhados. A EJA Digital oferece essa possibilidade, uma vez que, os 
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conteúdos ficam disponibilizados como um Portfólio digital, com livre acesso 

para retomada de conteúdos e mediação dos tutores presenciais na conclusão 

das atividades propostas anteriores à sua matrícula. 

“A EJA é matrícula a qualquer momento. Eles são avaliados a 
partir do momento que eles entram. Acontece muito, de alunos 
serem transferidos. O maior índice não é de alunos que 
começaram a estudar, assim, em outubro. Agora, começaram 
no segundo semestre. Eles vêm de outra escola, ou então, são 
do regular, de alunos que completam 15 anos e vão pra noite. 
Tem muitos alunos assim. E mesmo assim a gente oferece 
porque fica tudo habilitado, se for da modalidade digital, ele tem 
acesso a todos os conteúdos anteriores. Então, ele tem como 
repor. A gente pede que faça. Pra que ele tenha, realmente, o 
conhecimento. Não adianta a gente avaliar aquele período, 
provavelmente, ele vai acabar se comprometendo, vai 
conseguir, mas ele fica com aquela lacuna. Então, a gente 
pede que ele vá repondo aos poucos. Para que ele consiga, 
realmente, atingir os índices mínimos.” (E1) 

Para Gabriel (2013), neste novo contexto da era digital, tanto o professor 

como o educando precisam desenvolver novas habilidades. O professor não é 

como um “provedor de conteúdos”, pois não consegue competir em quantidade 

de dados com os recursos disponíveis via web; o professor passa a agir como 

“um catalisador de reflexões e conexões para seus alunos nesse ambiente 

mais complexo, que também é mais rico e poderoso”. 

“[...] O material é muito rico. Eu mesmo utilizava várias coisas, 
nas minhas aulas… Porque não é aquela coisa que a gente 
encontra quadradinha no livro. É totalmente dinâmica, 
diferenciada, eles abordam de uma forma mais 
contextualizada, mais atual. Então, temas que você: “Ah, por 
que é que eu vou estudar isso?” Eles fazem os links, com 
coisas que os alunos conseguem abstrair, não fica aquela coisa 
sem nexo. Eu acho que esse é o diferencial são coisas, que 
são preparadas para eles… Não são coisas adaptadas. E esse 
conteúdo também, ele muda, a turma que viu agora esse 
conteúdo… Não vai ver o ano que vem a mesma aula assim. 
Não, normalmente não. O conteúdo, por exemplo, matemática 
não dá para fugir muito… Mas é tratado de outra forma.” (E1) 

 

Os conteúdos são trabalhados em um fluxo semanal de atividades, com 

calendário fixo dos dias da semana para cada disciplina obrigatória e 

atendimento à grade curricular, como confirmado nas falas de “E2” e “E4”. 
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“O período, ele inicia às 19h e o aluno, ele tem até 22h, 22h30 
para fazer as atividades. Eles, na EJA, eles estavam dividindo 
por dia. Então, eles teriam: um dia, matemática, que era mais 
pesado, era só matemática. Então, nesse dia, eles 
desenvolviam todas as atividades que fossem necessárias para 
aquela semana. Português também. E nas outras mesclava um 
pouquinho. Um dia, artes com inglês e, assim por diante, pra 
eles poderem ter todos os componentes curriculares da grade.” 
(E2) 
“ [...] Então, matemática, português, é disciplina que eles fazem 
[...] naquele dia, é uma disciplina só, porque é muita coisa.” 
(E4) 

Corrêa (2007) chama a atenção ao fato de tornar as vantagens da EAD 

reais e possíveis para os grupos sociais que dela farão uso em seus sistemas 

instrucionais, aproximando os contextos profissionais e de vida dos sujeitos 

envolvidos, para que o discurso da inclusão social se torne prática educativa 

efetiva e promova a qualidade almejada. 

“ [...] eu cheguei a ministrar aula para EJA vários anos e na 
questão que eu observo é facilitadora. É um ensino mais 
dinâmico. Dentro daquele padrão que a EJA era entendida 
como se fosse o ensino fundamental. Então, era complicado 
para quem vinha para o ensino da EJA e mesmo pro professor, 
que ele não tinha essa visão de que era diferente o 
aprendizado do fundamental para a EJA. Mas a gente acabava 
trabalhando da mesma forma. A gente não tinha o preparo. 
Hoje, é mais claro essa visão de que o EJA é diferente, é uma 
outra modalidade de ensino. Então, eu acho que mudou nesse 
sentido, ficou bem mais dinâmico para quem vem estudar e 
para o professor, ele entende mais, que é diferente... A 
modalidade EJA para o ensino fundamental.” (E2) 
“Ele tem o tempo para fazer a atividade. Se ele terminar antes, 
não muito antes, porque a gente pede pra rever, pra refazer, a 
tutora orienta. Não conseguiu atingir o nível que seria aceitável. 
Então, ela pede para refazer, ele tem a oportunidade de 
refazer. Os adolescentes, às vezes, são um pouco mais, 
querem terminar mais rápido... E ir embora logo. Mas, mesmo 
assim, a gente tem essa postura na escola de mantê-lo até que 
ele consiga atingir o que é necessário.” (E2) 

Muitos fatores contribuíram para mudanças no cenário mundial e 

educacional, a partir do século XX. Assim é que para Gabriel (2013), as 

mudanças ocorridas modificaram rapidamente o ambiente, criando uma 

necessidade constante de adaptação rápida às transformações, exigindo 

“atualização, aprendizado e educação”.  
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A cultura da educação também mudou. Até o século XX, o tempo para 

estudar era caracterizado pela juventude, as atualizações profissionais, ao 

longo da vida, eram pontuais, não havia uma necessidade frenética e 

abrangente por saberes, havia basicamente uma faixa etária definida, como o 

tempo para estudar e concluir os estudos. Porém, a era Digital passou a exigir 

do cidadão constante atualização, uma vez que significativo contingente  

pessoas encontra-se exposto a novos saberes o tempo todo, independente da 

faixa etária e status social. A educação continuada é naturalizada, e 

existencialmente necessária para a sobrevivência neste novo contexto, com 

tecnologias intuitivas e a usuabilidade tecnológica cada vez melhor e disponível 

virtualmente, a todos. A Escola, de hoje, tem uma incumbência muito 

importante, qual seja, a de criar condições de adaptabilidade das pessoas e 

instituições, aos espaços que ocupam. As relações estabelecidas pelos 

entrevistados em relação às possibilidades pedagógicas diferenciadas de 

atendimento às especificidades da EJA, na modalidade EAD, da EJA Digital 

com diretrizes que já apresentam algumas bases consolidadas e outras, a 

serem construídas, são apontadas nas falas de “E2”, “E3” e “E4” 

“Dentro dessa novidade da educação à distância, eu acho que 
foi um avanço num ponto que foi facilitador para quem busca o 
aprimoramento, mas a gente tem que acertar alguns detalhes 
que seria a questão de infraestrutura... Adequar a grade 
curricular, que ainda não está adequada, porque você olha a 
grade e a grade é a mesma grade do ensino fundamental e 
como é que você transforma uma grade de um EJA que é 
convencional, para um EJA digital com a mesma grade 
curricular?” (E2) 
“Mas sentado numa equipe é feita a escolha desse conteúdo e 
ver o que é melhor para cada aluno naquele momento ali.” (E3) 
“[...] Então, geralmente, o pessoal [...] à noite, tem reunião. A 
gente segue o planejamento, o cronograma do plano de curso 
[...] da prefeitura”. (E4) 

Para Jardilino e Araújo (2014, p.179), o artigo 9º das Diretrizes 

Operacionais para a Educação de Jovens e adultos, instituída pela Resolução 

CNE/CEB n. 3, de 15 de junho de 2010 ampliou as possibilidades da 

modalidade EAD em suas variantes totalmente a distância ou semipresencial. 

A EAD ao contemplar vários níveis de educação promove o acesso da 

educação aos Jovens, Adultos e Idosos distantes da educação formal e das 
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vastas possibilidades dos meios digitais. Ressalta-se assim, que esses sujeitos 

elegíveis para a EJA validam a EAD pela “flexibilidade de tempos e horários 

para o estudo, o que representa para os alunos da EJA um fator positivo.” 

“[...] no EJA digital, eles tinham a liberdade dos mais velhos, de 
fazer a atividade e ir embora. É uma atividade, por exemplo, é 
português hoje. Fez atividade de português? Acabou? Acabou, 
beijo, tchau, vai embora. Se a aula começava às 19h, quando 
dava, vai 15 pras 21h, terminou, vai embora. É maior de idade, 
vai embora.Os outros têm que cumprir horário. Então, é 
diferente [...]. Porque tirava dúvida, fazia tudo digitado, só as 
respostas. As atividades já vêm prontas. Por isso que eu te 
falei, a gente vai, acompanha, explica tudo antes, depois, eles 
vão lá e só digitam a resposta. No começo, eu estranhei um 
pouquinho, mas depois, você vê que flui. Agora a ausência é 
bem menor do EJA digital, do que aquele que vai, o EJA 
tradicional. Penso que até a evasão é menor.” (E5) 

Na Educação básica regular - Educação Fundamental e o Ensino Médio 

- a idade é um marcador que nivela o perfil esperado da formação do 

grupo/classe e as propostas pedagógicas, muitas vezes, são definidas nas 

potencialidades baseadas em fronteiras cronológicas e em acumulação dosada 

de saberes. Sob esta ótica, o aluno só aprende se já passou por outras 

construções de bases iniciais que vão evoluindo até que se chegue ao ápice 

obedecendo a uma concepção de maturidade biológica.  

Para Gabriel (2013), “[...] jovens da mesma idade têm necessidades e 

ritmos de desenvolvimento diferentes um dos outros, e não deveriam ser 

educados em lotes homogêneos”. A EJA é uma modalidade potencial para 

atendimento real e significativo aos ritmos de desenvolvimento, o agrupamento 

não é realizado por idade, a distorção idade/ano caracteriza a modalidade, o 

agrupamento realizado com base nos conhecimentos construídos que 

determinaram o ano da saída do sistema educacional é o ponto de nivelamento 

da classe. As classes multisseriadas na EJA produzem os mesmos efeitos da 

Educação básica regular, esta última, ignorando os ritmos de desenvolvimento 

individuais e sobrecarregando o professor. 

“Do EJA digital é a média, este ano, T1, T2, T3, e T4, que é 
sexto, sétimo, oitavo e nono, T1 era um. No T2, três. No T3, 12. 
E no T4 eram 18. Mas tudo junto e misturado numa sala só 
multisseriada.” (E5) 
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O dispositivo eletrônico e a Internet associados tornam-se, conforme 

Braga (2009, p.185), uma fonte infinita de informações, que podem convergir 

em uma fonte “diversificada de materiais de apoio e a possibilidade de 

construção de tarefas pedagógicas mais sofisticadas e interessantes do que 

tradicionalmente propostas pelos livros didáticos.” Os materiais disponibilizados 

na rede como recurso pedagógico têm um atrativo maior por suas 

possibilidades visuais, com a potencialidade dos recursos hipermídia em sua 

comunicação, que os torna mais vantajosos do que os materiais impressos 

tradicionais. 

“O planejamento... as aulas já vêm prontas pelos AVAs. Os 
AVAs são os que montam, que criam, você abre a plataforma e, 
aí, tem aula 1, aula 2, aula 3. Se tiver vídeo, alguma coisa, 
você entra, assiste e, depois, vai para a atividade propriamente 
dita, a teoria para depois ir para as questões de resposta. Isso 
vem pronto pra gente. Agora, como você vai abordar isso com 
os alunos... Vai de cada tutor. Nós optávamos sempre na 
projeção. Que eu acho que fica mil vezes mais fácil. Você 
projeta, você já, por exemplo, tem mapa, tem sobre ciências, 
mostra as doenças... Célula, uma coisa ou outra e ali, você 
está mostrando pra todo mundo, é mais fácil, mil vezes mais 
fácil... Eu penso assim, do que você ir falando e eles... 
acompanhando, cada um está no seu computador e você 
falando, olhando o seu computador também, fica muito 
individualizado e você não foca numa situação.” (E5) 

O artigo 24 da LDB/96 delibera que nos níveis fundamental e médio, a 

educação básica tem uma regra comum. Assim é que, em seu inciso V - 

quanto aos critérios de verificação do rendimento escolar, em seu item 

primeiro, determina: “avaliação contínua e cumulativa do desempenho do 

aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais.” Tal 

legislação expõe definitivamente a importância do processo em relação à 

pontualidade de uma avaliação final. Um aspecto bastante relevante é o status 

atribuído às avaliações como, a culminância de um processo, sendo que a lei 

define como um processo construtivo “contínuo e cumulativo de desempenho 

do aluno”. Na EJA Digital, a avaliação contínua, durante o semestre, avalia nos 

alunos bimestralmente quesitos como: assiduidade, participação em aula, 

realização das atividades propostas semanalmente e a avaliação final. A 
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avaliação é um aspecto frágil de nosso sistema escolar que exclui muitos 

alunos do fluxo escolar regular. 

“Nós postamos na plataforma… Uma atividade semanal. Essa 
atividade, ela vale oito pontos por semana… E temos o tutor no 
polo que avalia aquele bimestre inteiro, como que o aluno foi, 
se ele fez as atividades, se ele foi faltoso…Tal. E ele também, 
esses dois pontos que faltam é o tutor que dá. Então, é feito 
assim. Há atividades semanais e há uma avaliação… no final 
do bimestre.” (E3) 
“O avaliativo dos tutores, são dois pontos que a gente avalia: o 
aluno, a postura, participação, as postagens. Por que eles têm 
que enviar as respostas. [...] E os outros oito pontos, os outros 
oito fica pros AVAs, que são os que montaram as atividades, 
tem a semana da avaliação, por exemplo, na quarta-feira, 
avaliação de matemática. Eles entram, todo mundo liga o 
computador, naquele dia, não tem troca de ideia. Não tem 
ajuda de nada, é se vira nos 30. Abre a plataforma, tenta fazer 
o melhor. Não tem como refazer, porque, aqui, ainda tem, nas 
atividades do dia a dia, eles fazem. Aparece onde eles erraram 
e eles podem refazer. Já na avaliação, não, é uma tentativa só. 
Então, "presta atenção, faz com calma, sem pressa.” (E5) 

Na educação regular, o planejamento pedagógico define as estratégias 

para alcançar os objetivos imprescindíveis à conclusão de uma etapa. Tem 

suma importância na educação, por tratar-se de uma referência primordial no 

processo de tomada de decisões, considerando as trajetórias escolares bem 

sucedidas, uma vez que permeia os anseios e as possibilidades reais do fazer 

pedagógico. 

Para a modalidade EAD, auxiliar o aluno em seu processo de construção 

do saber implica em considerar todos os envolvidos na escolarização. 

Essa relação dialógica entre os diversos atores da EaD pode 
resultar em indicações a respeito dos novos caminhos que a 
produção de conteúdo pode seguir, para que esse material seja 
atualizado de forma segmentada e diversificada, não só 
atendendo às demandas específicas de cada área do 
conhecimento, mas às necessidades de cada aluno, permitindo 
também que – a partir do que foi disponibilizado – esse aluno 
possa reenviar e reelaborar conteúdo, uma experiência 
contínua de cocriação. Essa experiência colaborativa é algo 
que aparece com mais intensidade na cultura digital por meio 
das diversas ferramentas disponíveis e utilizadas pelos 
usuários da internet, estas precisam ser incorporadas nas 
ações institucionais. (AZEVEDO; OLIVÉRIO, 2016, p. 15). 
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O modelo empregado pode apresentar certa inovação tecnológica e 

ainda assim, mostrar fortes indícios de padrões tradicionais de ensino, com 

uma cronologia dos fatos e acontecimentos que tendem a considerar de modo 

homogêneo os educandos, fazendo com que as possibilidades de atividades 

de progressão individual se dispersem, por não haver campo, para as 

adaptações daqueles, para os quais, os conteúdos não estão mais oferecendo 

um desafio pedagógico real.  

Pensa-se apenas nas adaptações curriculares a favor dos educandos 

que estariam aquém das expectativas e objetivos propostos; esquecer aos 

demais seria contraproducente e voltaríamos à ideia de suplência e não de 

equidade, conforme preconizada nas propostas da EJA.  

Há de se buscar ainda, novas janelas de oportunidade para reinventar a 

EJA-EAD de modo que o protagonismo do aluno seja a mudança tão esperada. 

Acresce-se que tal mudança há também de permitir um redimensionamento da 

EJA quanto a sua característica de apenas oferecer uma escolarização básica 

para alunos em distorção de idade/ano, a ponto de tornar-se, de fato, uma 

ferramenta efetiva de mudança de paradigma. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve por objetivo apresentar a possibilidade de um modelo 

híbrido de Educação para Jovens e Adultos, com a modalidade da EJA e da 

EAD associadas à proposta da EJA Digital. A EJA Digital no município de 

Santos, no estado de São Paulo, por sua vez, tornou-se uma política pública de 

atendimento à especificidade da Educação de Jovens e Adultos apresentando 

uma estratégia inovadora e preocupada com os desafios impostos pelas 

demandas tecnológicas do século XXI. O atendimento a tal modalidade abarca 

um universo jovem que se conecta fisicamente às propostas pedagógicas com 

resultados significativamente satisfatórios, e com crescimento anual no número 

de matrículas desde 2006, ano de sua implantação. 

No município de Santos, a EJA Digital é apresentada como mais uma 

possibilidade de adequação à conquista da escolarização, não excluindo o 

modelo tradicional da EJA presencial. O grande diferencial entre os dois 

modelos é a abordagem dada ao uso de tecnologia, qual seja, na EJA Digital o 

trabalho é realizado por meio das tecnologias, e na EJA regular com as 

tecnologias. Assim, no regular são utilizados equipamentos digitais, porém seu 

uso contempla recursos de fixação para as aulas, e a proporcionalidade em 

relação às horas de uso de tecnologias torna-se menor em relação à proposta 

da EJA Digital.  

Ao buscar os impactos que decorreram da implementação da proposta 

EAD na EJA como Política Pública no município estudado e suas possíveis 

relações estabelecidas com a Juvenilização da EJA, este estudo demonstrou 

indicar alternativas reais de atendimento às demandas suprimidas da 

Educação de Jovens e Adultos. Como a EJA é ofertada e não obrigatória a 

aqueles que não concluíram sua escolaridade, essa modalidade de ensino se 

torna, na maioria das vezes, apenas um atendimento à legislação vigente que 

impõe o oferecimento, sem, no entanto, haver mecanismos de verificação de 

dados de atendimento à demanda. Assim, o cidadão que seria elegível para 

estar na EJA acaba sendo excluído por não haver uma Política Pública com 

vistas ao atendimento a todos, indistintamente, entendendo as especificidades 

dos grupos que constituem e formariam a EJA. 
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Propor uma inovação requer atenção a um problema, pensar na EJA 

como modalidade e oferecer as mesmas ferramentas que a Educação Básica 

regular tem, representa perpetuar a identidade de suplência atribuída à EJA. 

Diversos autores consultados remeteram a uma ideia de pouca visibilidade 

dada aos sujeitos envolvidos na modalidade. 

O fator da inovação também foi apontado no trabalho expondo a 

desatualização das TDICs nos ambientes escolares, mesmo quando o Projeto 

Político Pedagógico registra textualmente as possibilidades de trabalho com a 

EJA Digital, uma vez que os recursos disponíveis não são suficientes em 

número e qualidade. 

A possibilidade de oferecimento de um modelo totalmente a distância 

para o educando da EJA pode esbarrar em diversas situações, para além da 

qualidade do sinal de Internet, configuração do computador, manutenção de 

equipamentos, entre outros fatores.  

O Parecer CNE/CEB n. 6/2010, que Institui Diretrizes Operacionais para 

a Educação de Jovens e Adultos EJA, destaca os aspectos relativos à duração 

dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA; idade mínima e 

certificação nos exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos 

desenvolvida por meio da Educação a Distância. Entre esses aspectos, 

menciona no artigo 9º a definição das características para o desenvolvimento 

de cursos de EJA por meio da Educação a Distância a serem oferecidos ao 

segundo segmento do ensino Fundamental e ao Ensino Médio. Já no seu 

inciso VI, reforça a ideia do foco temporal e de definição do espaço físico, “com 

garantia de ambiente presencial escolar devidamente organizado para as 

práticas relativas à formação profissional, de avaliação e gestão coletiva do 

trabalho, conjugando as diversas políticas setoriais de governo”(p. 36). 

A clareza no entendimento das possibilidades de trabalho mediante a 

viabilização das duas modalidades de ensino - EJA e EAD - simultaneamente, 

não configura a EAD como um interlocutor educacional, mas a fusão das duas 

modalidades para atendimento às especificidades da identidade juvenil da EJA. 

Com um olhar para o jovem, independente de sua condição econômico-social, 
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esse jovem educando da EJA conta com os recursos das TDICs, de maneira 

singular e considerando as suas vivências sociais, dentro e fora do ambiente 

escolar. 

Um ponto que ainda, aponta para a fragilidade no oferecimento da EJA -

EAD é a garantia de que todos terão assegurado o direito ao acesso ao 

ambiente virtual fora da Escola. Como esta característica ainda não é 

garantida, a presença em ambiente físico se torna premissa para todas as 

possibilidades que poderiam vir a acontecer. 

Pode-se pensar como próximo passo na cronologia histórica da EJA, a 

construção de uma política pública efetiva para os desafios do século XXI, 

considerando a gradativa ampliação e aplicação das possibilidades que a EAD 

oferece. Um dos modelos poderia ser o endosso aos 20% (vinte por cento) da 

carga horária do curso com atividades realizadas totalmente a distância em 

cursos presenciais, que a legislação vigente já contempla; seria esta uma 

alternativa ao atendimento da carga horária de 1.600 horas divididas em 4 

semestres, para os anos finais da Educação Fundamental, e para os três anos 

do Ensino Médio, com duração mínima de 1.200 horas, divididas em 3 

semestres. 

Em outubro de 2017, os Comunicados 206/2017 e a Portaria 96/2017, 

definiram as alterações para o ano letivo de 2018 da EJA Digital. Tais 

mudanças foram definidas após reuniões com a equipe de Supervisores de 

Ensino, Diretores e representantes do funcionalismo público municipal de 

Santos. 

Para o ano letivo de 2018, a EJA Digital passou pela reestruturação no 

oferecimento da Educação Fundamental II na modalidade EJA, a EJA Regular 

e a EJA Digital se fundiram. Dessa forma, todos os alunos das quinze escolas 

do município que atendem EJA passaram a ter acesso à plataforma digital, por 

meio da qual são disponibilizadas as aulas de todas as disciplinas, com o 

conteúdo desenvolvido pelos Professores AVA; as aulas se tornaram optativas 

e realizadas no horário das 18 às 18h45, mesmo horário utilizado para a 

Educação Física e Ensino Religioso. 
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No modelo anterior, os educando do Regular só frequentavam os 

laboratórios de informática uma vez por semana, porém realizavam as 

atividades propostas pelos Professores AVA no horário completo de frequência 

obrigatória. A metodologia EJA Digital aplicada até o fim do ano letivo de 2017 

fazia uso do espaço diariamente, e essa característica passou a fazer parte da 

Educação Fundamental I também. 

Os educandos são acompanhados por professores de todas as 

disciplinas da grade obrigatória, e por Professores Articuladores de Tecnologia 

Educacional (PATE). A alteração decorreu do resultado de uma pesquisa 

realizada em questionário online, no primeiro semestre de 2017, com 637 

alunos. A pesquisa apontou que os educandos entendiam que o horário de 

atendimento era muito extenso, das 19h às 23h, e sugeriram atividades 

relacionadas ao mundo do trabalho. As alterações contemplaram a inserção da 

disciplina “Qualificação para o trabalho” no currículo, e de cursos com 

certificação como: “Scratch”; criação de aplicativos - “Cri@pp”; “Crescendo e 

Empreendendo”, do SEBRAE; e projeto “Box Maker”. Há ainda um curso 

preparatório para o ensino médio chamado “Reforce”, destinado aos alunos da 

Educação Fundamental II. Além da mudança da matriz, houve a alteração no 

número máximo de alunos por sala, que diminuiu para 25 alunos. 

O percurso da EJA com vistas à EAD foi iniciado com um projeto piloto 

na área continental do município em 2006; recebeu a nominação em 2010 de 

“EJA/EAD Teens”, denotando a preocupação no atendimento à juventude já 

naquele período e, em 2012 passou a ser chamado “EJA Digital”. O presente 

trabalho contemplou assim, o fechamento de um ciclo na EJA Digital de 

Santos. Muitas são as possibilidades de análise de mais uma etapa iniciada. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO PARA TUTORES AVA E TUTORES PRESENCIAIS 

Perfil Tutores  

 Sexo:  (   ) masculino  (   ) feminino  Idade:    

 Formação  

Graduação 1:    

Instituição:    

Ano de Conclusão:    

  

Graduação 2:  
  

Instituição:    

Ano de Conclusão:    

  

Pós Graduação:  

  

(   )sim  

  

(   )não  

Pós 1:    Ano de conclusão:    
 

Pós 2:    Ano de conclusão:    
 

Pós 3:    Ano de conclusão:    
 

 

 Dados Profissionais:  

Tempo total de atuação como professor(a):    

Tempo total de atuação em funções de Equipe 
Técnica:  

  

Tempo de atuação no serviço público:    

Qual seu tempo de serviço nessa Unidade 
Municipal Escolar (UME):  

  

Qual seu tempo de atuação na EJA “tradicional”?:    

Qual seu tempo de atuação na EJA Ead?    

Atua em mais de uma escola?  (   )sim        (   )não  

Pública:  (   )sim        (   )não  

Privada:  (   )sim        (   )não  

De quantas horas é sua jornada de trabalho nesta 
escola:  
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APÊNDICE B  

QUESTIONÁRIO PARA EQUIPE TÉCNICA 

Perfil Equipe Técnica  

 Sexo:  (   ) masculino  (   ) feminino  Idade:    

 Formação  

Graduação 1:    

Instituição:    

Ano de Conclusão:    

  

Graduação 2:  
  

Instituição:    

Ano de Conclusão:    

  

Pós Graduação:  

  

(   )sim  

  

(   )não  

Pós 1:    Ano de conclusão:    
 

Pós 2:    Ano de conclusão:    
 

Pós 3:    Ano de conclusão:    
 

  

Dados Profissionais:  

Tempo total de atuação como professor(a):    

Tempo total de atuação em funções de Equipe 
Técnica:  

  

Tempo de atuação no serviço público:    

Qual seu tempo de serviço nessa Unidade 
Municipal Escolar (UME):  

  

Qual seu tempo de atuação na EJA “tradicional”?:    

Qual seu tempo de atuação na EJA Ead?    

Atua em mais de uma escola?  (   )sim        (   )não  

Pública:  (   )sim        (   )não  

Privada:  (   )sim        (   )não  

De quantas horas é sua jornada de trabalho nesta 
escola:  
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APÊNDICE C  

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Público Pesquisado: Professores da EJA digital (EAD) 

Objetivo da Entrevista: Identificar como vem sendo realizado o trabalho 
educacional na EJA digital. 

 

1. SOBRE A EJA  

a) Há quanto tempo você trabalha com a EJA digital?  

b)  Qual a faixa etária que predominantemente caracteriza a modalidade?  

c)  Há evasão ou desistência?  

d) Se sim, quais seriam os principais fatores, que na sua opinião, levariam à 
evasão ou desistência?  

e) Você dispõe de recursos tecnológicos para utilização nas aulas? Quais? 

f) Você avalia que esses recursos são eficientes? Porque? 

g) Qual é o perfil do educando da EJA digital? 

h) Você era professor na EJA presencial? Se sim, quais as diferenças para a 
EaD e como você avalia a EaD no EJA?  

i) Qual a duração das aulas?   

j) Qual o número de alunos em média por classe?  

  

2. SOBRE A PRÁTICA DOCENTE  

a) Como acontece o planejamento pedagógico?  

b) De que maneira ocorre o processo avaliativo?  

c) A internet é premissa para a aula?  Se sim, por quê?   

Gostaria ainda de fazer mais algum comentário sobre a utilização da EaD na 
EJA? 
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APÊNDICE D  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O 
PROFESSOR E EQUIPE TÉCNICA 
 
UMESP – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO  
Programa de Pós Graduação em Educação  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu Andrea Christina Wolfsohn, RG n. 32372947-2, mestranda do Programa de 
Pós Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a 
orientação da Profa. Dra. Adriana Barroso de Azevedo, proponho o 
desenvolvimento da pesquisa intitulada “EJA digital: um estudo sobre a 
aplicação da modalidade EAD na educação de Jovens e Adultos”, que tem por 
objetivo pesquisar, contribuir, investigar, analisar e refletir sobre a trajetória da 
EJA/EAD e a aproximação da modalidade com os níveis de ensino do 
Fundamental II e Ensino Médio nos dias de hoje, com vistas à possibilidade de 
tornar-se uma Política Pública.  

Para tanto, encareço que se tome ciência dos esclarecimentos abaixo:  

1) A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de 
identificação dos sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu 
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma;  

2) A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes;  

3) A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao 
participante por se tratar de aplicação de uma entrevista.  

São Bernardo do Campo, ___ de ____________ de 2017.  

_______________________________________  

Andrea Christina Wolfsohn  

Pesquisador Responsável  - Mestranda UMESP  

Consentimento do (a) colaborador(a):  

___________________________________  

Nome completo  

___________________________________  

Assinatura  
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APÊNDICE E 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS  

 

ENTREVISTA COM O REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

1.Há quanto tempo você trabalha com a EJA digital?  

E1: “É o primeiro ano que eu atuo nessa parte mais de... de trabalhar com a 

plataforma, gerenciamento de tudo isso, mas, em 2012, eu fui tutora. Tanto é que foi 

por isso que eu fui convidada porque eu tinha a visão, né, de POIE; tinha a visão de 

tutor, então, conhecia bem a estrutura... Também já trabalhava com a plataforma 

em outro curso... Então, como a gente... Tivemos várias mudanças esse ano; então, 

eu fui a pessoa, assim, para entrar já de uma forma, porque as coisas já estavam 

acontecendo.” 

2.Qual a faixa etária que predominantemente caracteriza a modalidade?  

E1: “É bem heterogêneo, bem heterogêneo. Mas, em sua maioria, são os 

adolescentes? A gente tem vários adolescentes que completam seus 15 anos e vão 
pra EJA digital, até porque quando o aluno também já está desinteressado no 
período regular...” 
3.Há evasão ou desistência?  

E1: “É, a gente faz todo mês, um levantamento. Na realidade, a cada 15 dias, a 

gente levanta pelo [ininteligível]. E se a gente vê que ele tem frequência e notas 

baixas, a gente já faz todo um trabalho intensivo para recuperar essas notas.” 

4.Se sim, quais seriam os principais fatores que, em sua opinião, levariam à 

evasão ou desistência?  

E1: “É, trabalho, horário, eles também não aguentam, depende da idade. Por que 

tem muitos que voltam pra EJA? Como eu falei, tem aluna de 83 anos que volta 

para poder interagir com outras pessoas...” 

5.Você dispõe de recursos tecnológicos para utilização nas aulas? Quais? 

E1: “É, então. O que nós temos, hoje, nos laboratórios são equipamentos arcaicos. 

Então, a gente tem muito problema quanto à utilização desses recursos porque 

sempre dá algum tipo de problema. O celular, o que acontece? Eles utilizam, por 

exemplo, em Matemática, para fazer alguns cálculos, eles utilizam de forma a 

propiciar um melhor entendimento e também para burlar algumas coisas. Eles ficam 

passando mensagem no Whatsapp, tem tudo disso. Então, tem os dois lados. Ele 

também às vezes, por exemplo: tem escola que tem muito problema de conexão, de 

internet, então, eles também pesquisam na hora quem tem o 3G, aí, acaba 

compartilhando. É que o adolescente é difícil dele se desvincular do aparelho 

eletrônico, do celular. Acaba não conseguindo. E a gente tem que começar a dar um 

novo uso para isso. Tanto que a gente montou o manual do aluno, com várias 

orientações do que ele precisa fazer assim que chegar na sala e tudo o mais, e tem 

um item que fala do telefone, ele pode levar o telefone, mas ele só pode utilizar 

quando for solicitado durante atividade ou para um outro fim, né, de cunho 

pedagógico.” 

6. Você avalia que esses recursos são eficientes? Por que? 

E1: Respondeu esta pergunta na questão anterior. 
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7. Qual é o perfil do educando da EJA digital? 

E1: “Mais jovens, é. É que assim… Nós também temos, nós temos uma senhora de 

83 anos na EJA digital. É porque a escola, que fica perto da residência dela, não 

tem a modalidade convencional, presencial. Então, ela está na EJA digital. No início, 

tem aquela certa aversão: “Eu não vou conseguir”, “Não vou conseguir”, e ela está 

indo, já está no termo 2 do Ensino fundamental. Então, dois. É, tem o ciclo 1 e o 

ciclo 2. O ciclo 1, que é 1a à 4a série antiga. T1, T2, T3, T4, é o ciclo 2, que seria o 

antigo 6a série, 7o, 8o.” 

8.Você era professor na EJA presencial? Se sim, quais as diferenças para a 

EAD e como você avalia a EAD no EJA?  

E1: “Já fui. Olha, são vários pontos, né? Tem… todos os pontos, se você parar para 

verificar, depende da vertente. Então, pros alunos, eu tive experiências na digital,  

muito boas, como tutora, inclusive de alunos que não conseguiam permanecer na 

sala, até porque não conseguiam interagir com aqueles, eles conseguiram se formar 

na digital. A presencial, eles… você tem que ser muito dinâmico. Não pode ser 

aquela coisa, né, digamos que infantilizada que a gente usa do fundamental porque 

eles acabam se desmotivando e vão embora. E o engraçado é que, por exemplo, na 

EJA digital, na EJA… regular, daí já convencional, eu já atuei como professora de 

Informática. E os mais adultos, eles têm aversão à tecnologia. Então, você tinha que 

tentar fazer de uma forma que eles sentissem o significado daquilo. Porque você dá 

uma aula para ensinar ou formatar um texto, a maioria já é aposentado, então, para 

ele, aquilo já não tem nenhuma serventia. Não vai ser útil. Você trabalha com vários 

projetos de memórias, essas coisas para tentar trazer esse aluno. Porque eu já vi 

senhoras burlando aulas. “É Informática, eu vou embora.”;  “Ah, não vou aprender 

nada, já não aprendi até hoje…” Eles tem isso ainda na cabeça deles.” 

9.Qual a duração das aulas?   

E1: “É que a EJA para eles saírem mais cedo, eles fazem direto. Eles jantam antes 

das 19h. Então, 18h45, eles servem a janta. Aí, vários jantam, porque até vêm do 

serviço, jantam e vão para aula. E aí, ficam até às 22h45, 23h quando tem um 

intervalo no meio. Mas a maioria não faz isso… Pra sair mais cedo.” 

10. Qual o número de alunos em média por classe?  

E1: “Vamos dizer que 25% dos nossos alunos são da digital e os demais, 75 são da 

convencional. Porque, assim, pra você atender o aluno na digital, você precisa de 

equipamentos. Então, como tem várias escolas que têm o número reduzido, por 

conta são obsoletos, então, as matrículas até um número estipulado, que dá para 

atender com um mínimo de qualidade, e o restante fica na convencional.” 

11. Como acontece o planejamento pedagógico?  

E1: “É, a gente utiliza o plano de curso que todos já, convencional e digital, utilizam. 

A gente senta, toda aula, elas são autorais. Então, em cima dessa... por exemplo, 

esse bimestre, aqui, tem a temática turismo, então, os professores de matemática, 

eles já deixam o planejamento até do bimestre pronto. Porque tudo vai encadeando 

uma coisa na outra. Todos os professores, a gente tem uma planilha compartilhada 

que todos colocam os conteúdos. Então, eu sei o que cada um via dar até o final do 

bimestre já. Como a gente está trabalhando de forma interdisciplinar, uma coisa, 

acaba relacionando com outra. Os professores vão buscando materiais; vão 

produzindo, a gente tem vários materiais relacionados ao turismo, mesmo assim, 

eles estão produzindo. Até para estimular os alunos a produzirem. Isso. E a gente 
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tem reuniões como... na escola segundas e quartas. Pra discutir. Então, na 

segunda-feira, a gente tem reunião com todos os professores de todas as áreas... E 

na quarta, a gente já faz uma parte mais setorizada no período da tarde e no 

período da noite, porque, na plataforma, a gente oferta dois tipos de aulas. Aulas 

para os alunos, digamos assim, que não têm nenhuma deficiência... E os alunos 

que têm algum tipo de deficiência, a gente tem as adaptadas. Então, a gente coloca 

atividades adaptadas. Então, o pessoal da tarde, os professores da tarde, eles são 

responsáveis por essas adaptações das atividades. Então, a gente, às vezes, tem 

que separar porque são coisas distintas. É o mesmo conteúdo, só que trabalhado 

de outra maneira. Isso, a gente fez parceria com a Sedesp. Que é a Seção de 

Educação Especial, ela foi nas escolas conhecer esses alunos porque ela tem outro 

olhar, diferente, é especialista. Ela até fala, alguns alunos, a gente até tirou dessa 

adaptada porque tinham condições de fazer as atividades normais, regulares. 

Agora, outros, não. E ela também está fazendo esse trabalho de formação com os 

professores no período da tarde para que, realmente, a gente consiga atender esse 

aluno.” 

12. De que maneira ocorre o processo avaliativo?  

E1: “Então, todas as semanas, eles têm atividades avaliativas, são atividades, e a 

gente tem as provas também. A gente faz, por exemplo, nesse bimestre, a primeira 

prova, ela vai ser interdisciplinar, em dois dias, quatro blocos num dia, quatro blocos 

no outro, de disciplinas. Na plataforma. Tem algumas questões dissertativas, 

depende. É, porque é tudo na plataforma. Os tutores que estão lá, eles trabalham 

mais com as complementares. Que utilizam o livro. Entretanto, os professores 

daqui, os AVAs, quando eles vão em visita, eles também fazem o checklist, até para 

incentivar os alunos a realizarem todas as atividades propostas. A EJA é matrícula a 

qualquer momento. Eles são avaliados a partir do momento que eles entram. 

Acontece muito, de alunos serem transferidos. O maior índice não é de alunos que 

começaram a estudar, assim, em outubro. Agora, começaram no segundo 

semestre. Eles vêm de outra escola, ou então, são do regular, de alunos que 

completam 15 anos e vão pra noite. Tem muitos alunos assim. E mesmo assim a 

gente oferece porque fica tudo habilitado, se for da modalidade digital, ele tem 

acesso a todos os conteúdos anteriores. Então, ele tem como repor. A gente pede 

que faça. Pra que ele tenha, realmente, o conhecimento. Não adianta a gente 

avaliar aquele período, provavelmente, ele vai acabar se comprometendo, vai 

conseguir, mas ele fica com aquela lacuna. Então, a gente pede que ele vá repondo 

aos poucos. Para que ele consiga realmente, atingir os índices mínimos.” 

13. A internet é premissa para a aula?  Se sim, por quê?   

E1: “Na plataforma, sim. Se a gente pensar numa modalidade digital, a gente 

oferece vários recursos, aulas, trabalhando conteúdos super complexos de uma 

forma, mais simples, digamos assim… Vou puxar para a área de matemática, que é 

a minha área… Então, como você trabalhar, põe video, põe um desenho, um jogo, 

pra você entender aquele conceito… Então, preciso da internet. Porém, porém, a 

gente tem o plano B sempre. Então, os professores, eles têm outro espaço na 

plataforma que eles têm acesso uma semana antes… Os tutores, e aí, eles podem 

fazer download de todas as aulas, tá? Os professores postam em PDF esse 

material… E também está de forma interativa na plataforma.” 
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14.Gostaria ainda de fazer mais algum comentário sobre a utilização da EAD 

na EJA? 

E1: “É assim, eu vejo, por exemplo: eu estou tendo outro olhar que eu não tinha há 

alguns anos atrás, quando eu era tutora, porque a tutora, você já recebe tudo 

pronto. O material é muito rico. Eu mesmo utilizava várias coisas, nas minhas 

aulas… Porque não é aquela coisa que a gente encontra quadradinha no livro. É 

totalmente dinâmica, diferenciada, eles abordam de uma forma mais 

contextualizada, mais atual. Então, temas que você: “Ah, por que é que eu vou 

estudar isso?” Eles fazem os links, com coisas que os alunos conseguem abstrair, 

não fica aquela coisa sem nexo. Eu acho que esse é o diferencial são coisas, que 

são preparadas para eles… Não são coisas adaptadas. E esse conteúdo também, 

ele muda, a turma que viu agora esse conteúdo… Não vai ver o ano que vem a 

mesma aula assim. Não, normalmente não. O conteúdo, por exemplo, matemática 

não dá para fugir muito… Mas é tratado de outra forma.” 
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ENTREVISTA COM O COORDENADOR PEDAGÓGICO 
1.Há quanto tempo você trabalha com a EJA digital?  

E2: “Nessa escola, três anos. Mas, como professora, eu cheguei a dar aula pra 

EJA. Mas na época que eu lecionava, que eu já me aposentei, não tinha ainda EJA 
digital.” 
2.Qual a faixa etária que predominantemente caracteriza a modalidade?  

E2: “Digital aqui - na nossa escola - houve uma tendência, metade do grupo 

adolescente e a outra metade, adultos, mas com uma idade já com mais de 30. 

Porque é o retorno da necessidade de você ter uma graduação, uma escolaridade, 

que é exigido hoje. Então, tinha um grupo, até foi bom, porque os adultos 

conseguiam com que os adolescentes não ficassem tão dispersos.” 

3.Há evasão ou desistência?  

E2: “Muito pouca. E foi mesmo de adolescente, mesmo a gente fazendo um 

trabalho... porque é feito um trabalho assim, semanalmente, a gente vai buscar se 

está faltando, ausente. Há o contato com o responsável. Esse responsável, às 

vezes, justifica, pra ganhar um pouco de tempo, mas acaba, às vezes, não 

retornando. Mas, assim, foi mínima essa questão da gente ter o cancelamento com 

desistência.” 

4.Se sim, quais seriam os principais fatores, que na sua opinião, levariam à 

evasão ou desistência?  

E2: “No caso dos adolescentes, é que eles não querem estudar ou, às vezes, 

arrumam algum emprego e não conseguem articular o emprego com estudo, 

embora a gente tenha vários que são adolescentes que trabalham. Às vezes, 

chegam um pouquinho mais tarde, tem certa tolerância de dez minutos, porque eles 

entram às 19h. Mas eu acho que seria isso mesmo, a questão do trabalho e, às 

vezes, desmotivado porque está naquela fase de que não quer estudar. Contra tudo 

o que for para melhorar, eles não... mas os adultos não desistem... Os adultos 

permanecem, não tem desistência, só se for mudança de cidade.” 

5.Você dispõe de recursos tecnológicos para utilização nas aulas? Quais? 

E2: “É, nós temos um laboratório, que ele está com 30 computadores, mas há uns 

dois anos, a gente já vem reclamando muito porque essa manutenção e a 

organização desse material é todo feito pela prefeitura de Santos. Não é um 

investimento da escola, a escola investe em manutenção, mas em outras situações. 

Então, a gente já vem questionando isso. Eles colocam nas reuniões que vão 

melhorar esse laboratório, mas é bem precária a condição dos equipamentos. Eles 

funcionam, mas tem problema de internet; dois, três que quebram. A manutenção 

vem, mas acaba gerando um desconforto, porque eu tenho que colocar mais de um 

aluno no mesmo computador para poder fazer a atividade, porque é tudo online no 

caso da digital.” 

6.Você avalia que esses recursos são eficientes? Por que? 

E2: “Eu já te coloquei, eu acho ineficiente. Teriam que... se a proposta é ser digital, 

ela teria que ter uma qualidade no equipamento. Dos profissionais, eu não posso 

falar, nós temos excelentes profissionais, a forma como estava organizado, porque 

vai acontecer uma mudança na EJA digital aqui em Santos, pra esse ano de 2018, 

mas a forma como estava estruturada, estava boa, mas a condição ainda, técnica, 

da aparelhagem é que deixa a desejar mesmo.” 
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 7. Qual é o perfil do educando da EJA digital? 

E2: “São adolescentes que estão em busca de emprego. Alguns conseguem, já 

imediatamente que passam para a EJA, o emprego, mas nem todos, porque ainda 

estão naquela fase do aprendiz. Então, é difícil. Na nossa região, a gente não tem 

essa facilidade do aprendiz de 15, 16 anos. Então, eles acabam pegando 

subemprego. E os adultos, esse não, esses já são todos com posto já definido, mas 

variado. A gente tem porteiro, peixeiro, auxiliar de serviços gerais, então, assim, é 

bem variado e tem um retorno, considerável por causa da busca mesmo da 

escolaridade. É, mesmo entre os jovens. E a gente tem aqui, quatro inclusões de 

alunos que eram do Carmelita. E aí, acabou aquele período que eles podiam ser 

atendidos no Carmelita e eles têm condição de fazer, eles têm mediador. Que é um 

outro benefício, que a gente tem que dizer que, dentro da nossa rede, é uma 

valorização tanto pro profissional quanto pro aluno. E esses alunos, eles vieram do 

Carmelita, mas eles conseguem acompanhar, com as suas limitações, 

evidentemente.” 

8.Você era professor na EJA presencial? Se sim, quais as diferenças para a 

EAD e como você avalia a EAD no EJA?  

E2: “Atualmente, eu sou coordenadora aqui nessa escola, nunca trabalhei com a 

EJA digital, eu acompanho enquanto visão de coordenação. Mas com o outro 

registro, eu cheguei a ministrar aula para EJA vários anos e na questão que eu 

observo é facilitadora. É um ensino mais dinâmico. Dentro daquele padrão que a 

EJA era entendida como se fosse o ensino fundamental. Então, era complicado para 

quem vinha para o ensino da EJA e mesmo pro professor, que ele não tinha essa 

visão de que era diferente o aprendizado do fundamental para a EJA. Mas a gente 

acabava trabalhando da mesma forma. A gente não tinha o preparo. Hoje, é mais 

claro essa visão de que o EJA é diferente, é uma outra modalidade de ensino. 

Então, eu acho que mudou nesse sentido, ficou bem mais dinâmico para quem vem 

estudar e para o professor, ele entende mais, que é diferente... A modalidade EJA 

para o ensino fundamental.” 

9.Qual a duração das aulas?   

E2: “O período, ele inicia às 19h e o aluno, ele tem até 22h, 22h30 para fazer as 

atividades. Eles, na EJA, eles estavam dividindo por dia. Então, eles teriam: um dia, 

matemática, que era mais pesado, era só matemática. Então, nesse dia, eles 

desenvolviam todas as atividades que fossem necessárias para aquela semana. 

Português também. E nas outras mesclava um pouquinho. Um dia, artes com inglês 

e assim por diante, pra eles poderem ter todos os componentes curriculares da 

grade. Agora, para esse ano, a gente vai ter uma diferença, vai ter uma pré-aula, 

mas ainda é uma matéria que ainda não está muito bem definida. Mas, no geral, 

seria das 19h até às 22h30. Ele tem o tempo para fazer a atividade. Se ele terminar 

antes, não muito antes, porque a gente pede pra rever, pra refazer, a tutora orienta. 

Não conseguiu atingir o nível que seria aceitável. Então, ela pede para refazer, ele 

tem a oportunidade de refazer. Os adolescentes, às vezes, são um pouco mais, 

querem terminar mais rápido... E ir embora logo. Mas, mesmo assim, a gente tem 

essa postura na escola de mantê-lo até que ele consiga atingir o que é necessário. 

Os adultos já são mais tranquilos, desenvolvem com mais paciência as atividades e 

acabavam ficando mais tempo, até às vezes o limite. Que era às 22h30.” 
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10.Qual o número de alunos em média por classe?  

E2: “Aqui no Pedro, a gente só tinha uma classe. Uma classe do ciclo um, que era 

presencial. Com os quatro termos: T1, T2, T3, T4, multisseriado. E da EJA digital 

também. Porque nós tínhamos 30 vagas porque a gente só tem um laboratório, 

então, não teria como ter outro laboratório, outra classe... Porque a gente não tem 

como usar o laboratório. Se tiver mais de uma classe. Então, ela era multisseriada 

também, com... uma média, assim, de sete, oito, dependendo do termo que 

necessitar... Mais vagas, a gente podia fazer a mudança. Então, vamos supor: tem 

um que tivesse só cinco, a gente pode transferir as vagas pra onde tinha mais 

solicitação, porque, durante o semestre, acaba ingressando aluno... Não pode ser 

muito no final. Porque cada dia que ele não faz, são considerados cinco faltas 

naquela matéria. Então, a gente também tem um limite de matrícula. E você pode 

fazer essa mudança pedindo autorização lá na Seduc para adequar à necessidade. 

Mas não passa de 30, porque é o número de computadores que eu tenho para 

oferecer.” 

11.Como acontece o planejamento pedagógico?  

E2: “Bom, as diretrizes são todas da SEDUC. Então, o que a gente trabalha aqui 

mais é a questão dos projetos, que elas podem desenvolver permeando o que vem 

de lá. Porque assim, a programação, o conteúdo, as avaliações, tudo é a EJA digital 

da SEDUC que planeja. A gente tem, na escola, o tutor que orienta o aluno e que 

ele não tem que ser da matéria necessariamente, pode ser um professor P1, pode 

ser um professor P2, ele só vai ajudar o aluno a entrar no sistema, a fazer... A 

refazer se necessário. Essa é a função mais do tutor. Na SEDUC, funciona um 

suporte... Que eles chamam de AVA, que é o professor que produz as atividades. 

Todo o conteúdo de matemática é produzido por um AVA de matemática. O de 

ciências, português... Tem professor específico de área que vai produzir esse 

material para T1, para T2, para T3 e para T4. E eles corrigem as atividades. Na 

verdade, o tutor, ele só, ele está mesmo, na verdade, para colaborar no sentido de 

eles fazerem as atividades... Se tem alguma dificuldade do acesso, alguma 

orientação, porque sempre de português, de matemática, eles conseguem. Mesmo 

sendo professor P1, mas toda a parte burocrática de correção das atividades, 

produção é feito na SEDUC. Nós não temos nada... aqui, o que é que a gente 

desenvolve, quando das nossas reuniões: são os projetos. Se tem festa junina... A 

gente vai programar alguma coisa com eles para o evento da festa junina, palestras. 

Sobre a questão da defesa civil, incêndio. A gente traz a palestra. Em uma aula que 

elas vêm, elas conseguem, depois, ver o conteúdo no outro dia, a gente coloca meio 

periodozinho para eles das 19h às 20h30, mais ou menos, palestra. Depois, eles 

vão para o laboratório pra repor as aulas, porque não pode ficar sem fazer atividade, 

porque, diariamente, ele tem que fazer a postagem das atividades. E se, por 

exemplo, um aluno que teve um problema de saúde, faltou, ele pode fazer a 

reposição, mas tudo tem que ser documentado para ele poder repor aquelas faltas, 

porque cada dia que ele não entra, são cinco faltas. A gente tem que estar... 

Sempre de olho para eles não correrem o risco de ficarem por falta, porque, às 

vezes, eles têm nota e pode correr o risco de ficar por falta porque ele conseguiu, às 

vezes, nota na atividade, mas ele não repôs. Então, esse controle que a tutora tem 

que estar de acordo. E eles tiveram um bom envolvimento aqui na escola. Porque a 

gente teve bastante dessas, dos projetos, elas desenvolveram um projeto que, em 
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2016, eu já tinha pedido, mas a gente não conseguiu, que foi um projeto de 

trabalhar mais a questão leitora, que como já era... Uma questão que é pra minha 

pesquisa no fundamental, eu pedi em 16, não consegui... Em 17, a turma que veio 

abraçou a ideia... De fazer, durante o momento que... o ciclo um tinha que ter aula 

de informática... Eles não podem usar o laboratório... Porque é um laboratório só, 

nesses 45 minutos, elas desenvolviam um projeto relacionado à escrita e leitura. Um 

dia, elas passavam um filme, eles teriam que fazer uma produção. Na outra 

semana, a gente dava o mesmo livro, 30 livros iguais para todo mundo para eles 

fazerem a leitura e, depois, fazer um artigo de opinião, por exemplo. Foi um 

progresso que a gente viu na Prova Santos. Como resultado, eles passaram a 

escrever melhor porque tinham muitos que tinham medo até de fazer a redação, a 

produção textual. Que a gente fala redação, é produção textual. Eles tinham medo 

de fazer. Com esse trabalho que elas fizeram, nesses 45 minutos que não tem 

como usar o laboratório... Por que como é que eu coloco duas salas, no mesmo 

espaço. E a gente tem que pensar nisso também, essas são algumas ações que 

você consegue, fora o conteúdo, que esse a gente não tem como opinar. Mas, 

dentro da escola, seria nossas conversas. Semanalmente, a gente faz a reunião, 

nessas conversas, a gente ia tirando: "Olha, nós queremos fazer tal projeto". 

Algumas coisas, a gente não conseguiu, porque esse ano foi atípico também. Foi 

um ano bem tumultuado politicamente. Mas tudo o que foi possível dentro da 

escola, a gente conseguiu e teve. Até quando a gente começou a ver os resultados 

na prova, nossa, eu fiquei satisfeita. Porque aparece não dá pra mentir na produção 

textual. Não tem como.” 

12.De que maneira ocorre o processo avaliativo?  

E2: “O processo é todo feito online e quem avalia são os AVAs na SEDUC. A gente 

não tem como interferir... Nesse processo. O aluno faz a atividade, o AVA corrige e 

no final de todos, eles colocam lá, como se fosse no fundamental, eles têm uma 

média, uma síntese bimestral. Mas é tudo feito pelo AVA; a escola não tem 

interferência nessa questão das notas das avaliações.” 

13.A internet é premissa para a aula?  Se sim, por quê?   

E2: “Ela é premissa, mas nós temos aqueles problemas não adianta a gente ter a 

internet e não ter o computador, que funcione adequadamente. Sem dúvida 

nenhuma, se a gente não tiver os dois funcionando adequadamente, não vou ter 

como desenvolver uma aula de qualidade. Eles não deixaram de ter aula nenhum 

dia, mas sempre a gente tem problemas. Ou porque fica lento, às vezes, eles vão 

fazer atividade e não conseguem terminar, tem que terminar no dia seguinte. Às 

vezes, é a máquina que não está funcionando adequadamente, sempre tem alguma 

coisa. Mas não deixam de fazer todos.” 

14. Gostaria ainda de fazer mais algum comentário sobre a utilização da EAD 

na EJA? 

E2: “A gente vai passar mudanças agora, não posso te dizer se estava adequado. 

Ainda não, ainda tinha bastante coisa pra adequar. Mas é um caminho que está 

sendo traçado. Dentro dessa novidade da educação à distância, eu acho que foi um 

avanço num ponto que foi facilitador para quem busca o aprimoramento, mas a 

gente tem que acertar alguns detalhes que seria a questão de infraestrutura... 

Adequar a grade curricular, que ainda não está adequada, porque você olha a grade 

e a grade é a mesma grade do ensino fundamental e como é que você transforma 
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uma grade de um EJA que é convencional, para um EJA digital com a mesma grade 

curricular? Esses pontos até, a gente conversou aqui com a supervisão. E não sei 

se surte algum efeito, eu sei que vão acontecer algumas mudanças pra esse ano de 

2018, vai ser bem diferente do que eu estou te colocando na entrevista. Vai ser tudo 

novidade pra gente agora, no início. A gente ainda não está... você conversa com 

um, com outro, ainda fica uma dúvida de "Ah, como é que vai ser?", ainda está mais 

no papel do que na prática mesmo. Fevereiro, a gente vai ter que já saber, porque 

vai começar. Mas tudo assim acho que na busca de melhorar. Essa qualidade, 

dessa modalidade que é a EJA.” 
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ENTREVISTAS COM OS TUTORES AVA  
1.Há quanto tempo você trabalha com a EJA digital?  

E3: “Eu entrei no projeto em 2014 como tutora e [...] permaneci aquele ano. Quando 
foi 2015, eu parei e voltei ano passado, 2016, e estou até agora.” 

E4: “Eu entrei esse ano”. 
2. Qual a faixa etária que predominantemente caracteriza a modalidade?  

E3: “A gente percebe assim, que é mais adolescente, né. Com 15 anos, eles já 

podem … é… acessar, entrar na EJA, mas… a faixa, mais ou menos, está de 17, 
por aí. Tem os mais adultos … Mas uma boa parte tem 17, 18, até 20 assim 
[ininteligível].” 
E4: “A faixa etária é do [...] é mais dos mais novos mesmo, assim, os... de 15 anos 

em diante, que eu tenha notado, né? As escolas que eu vou, que são apenas duas 
nesse segundo semestre, a gente só tem a faixa etária dos mais novos mesmo. E o 
pessoal que trabalha à noite ... Aí, eles, geralmente, né, tem os mais velhos. Mas, 
para mim, só tem a faixa etária dos adolescentes mesmo, aqueles que passaram 
dos 15, que já podem passar para o EJA, né?” 
3.Há evasão ou desistência?  

E3: Sim, ainda tem, ainda tem um pouco de evasão e desistência. 

E4: “Também desistem. Tem uma, um certo número de alunos que desistem 

também do EJA digital. Fatores vários, né? É... é mais assim... eu não sei nem se 
eu devo comentar, mas enfim...  É, por exemplo, tinha dois alunos de um polo que 
eles saíram porque eram um ... eles iam para o sinal vender coisa, entendeu? Bala, 
essas coisas assim. Eu acho que é mais o fator, acho que só mesmo, que, né? 
Precisa trabalhar ...  Entendeu? Aí, acaba desistindo da escola. Porque o EJA, né? 
É uma... acredito que é uma última chance pra você poder concluir o seu estudo, 
né? E alguns acabam também até desistindo do EJA.” 

4.Se sim, quais seriam os principais fatores, que na sua opinião, levariam à 
evasão ou desistência?  

E3: “Aí, já fica mais difícil. Assim, é… muitas vezes, alguns, realmente, não querem, 
né?E acabam arranjando um trabalho, alguma coisa, acabam desistindo do estudo. 
É… outros acabam desanimando…Por outros fatores, mais social e acabam 
saindo.” 

E4: (pergunta foi respondida na questão 4) 

5. Você dispõe de recursos tecnológicos para utilização nas aulas? Quais? 

E3: “Todas as escolas, é… são, têm todos os recursos, né? Data show,tem 
computador, tem o som, enfim, a escola que tem o polo tem todos os Recursos 
tecnológicos. É claro que, às vezes, acaba de não ter internet, alguma coisa assim, 
mas todas as escolas da rede que têm a EJA digital, elas possuem recurso.” 
E4: “Sim, porque a gente usa a plataforma, assim, de vez em quando, a gente tem 
uma capacitação, né? Assim, acho que, uma vez por mês, a gente tem capacitação 
e é sempre apresentado para a gente alguma coisa nova...  Entendeu? Para nos 
auxiliar a... produzir cada vez mais e melhor, né? o material que é colocado na 
plataforma.”  

6.Você avalia que esses recursos são eficientes? Por que? 

E3: “Tem… olha, eu… de recurso tecnológico, não me vem agora assim não, 
porque eu acho que o que a gente consegue colocar na plataforma, com esses 
recursos…Eles conseguem ver. Assim, o problema é quando não tem…A internet 
na escola e… algumas escolas, a gente acredita que têm também uma dificuldade 
em relação a colocarem os recursos ali, dia a dia, em trabalhar com esses recursos. 
Mas, é… eu acredito que, se o tutor, né? A escola estiver…Querendo, realmente, 
que aquilo aconteça, acontece.” 
E4: “Sim, acredito que sim.” 
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 7.Qual é o perfil do educando da EJA digital? 

E3: “Então, da EJA digital, muitas vezes, acaba que o perfil são alunos… é… não 
digo que é, isso é no geral, tá? Mas, muitas vezes, são os adolescentes que deram 
muito trabalho lá no regular e acabam levando pra EJA digital, mas também nós 
temos muitos alunos que, por algum motivo, não fizeram no… no tempo hábil, né? 
Da idade e foram para a EJA digital.Tem uma clientela muito vasta aí, 
principalmente no noturno. No diurno, que é no período da tarde, são mais 
adolescentes, né?Com vários perfis, mas, é… no noturno, já tem… uma clientela 
um pouco mais diferenciada.” 
E4: “Um aluno que... teve problemas enquanto no, no seu ensino regular, né? 
Problema de disciplina, problemas de... é.... talvez, cognitivos, né? Não sei, não sei 
se não teve... é... porque a criança fica, não tem a atenção que ela precisa pra 
estudar e acaba repetindo, vai repetindo de ano e, aí, ela acaba ficando atrasada, 
entendeu? E vai ficando pra trás, os amigos vão passando e ele vai ficando pra trás 
e acaba desestimulando, né? Acredito que isso é um fator.”  

8.Você era professor na EJA presencial? Se sim, quais as diferenças para a 
EAD e como você avalia a EAD no EJA?  

E3: “Já. Então, eu… trabalhei só um ano na EJA presencial, foi na cidade de 
Santos, eu vou me basear por lá, né? Eu… diferença, eu não vejo tanto, eu tinha 
um, tinha muito aluno, principalmente no ciclo 1… Coisa que nós não temos, o ciclo 
1 esse ano, é… mais adultos, né? Mais senhores mesmo, senhoras, senhores, mas 
assim, a clientela, em si, tinha bastante jovem… E eu não vejo muita diferença, não, 
com relação à clientela não.” 
E4: “Eu fui quando eu entre na prefeitura. Eu fiquei pouco tempo, só fiz uma 
substituição de um mês, entendeu?  Foi pouco tempo, era... noturno, né? E lá, eu 
tinha, e lá, eu tinha um público diferenciado.  Né? Eu não tinha muitos adolescentes, 
eu tinha alunos com mais de 20 anos geralmente, né? Tinha gente com bem mais 
idade, tinha até gente mais velha do que eu, bem mais velha... E que estavam ali 
porque, né? Precisavam concluir, pro trabalho também... Que eles acabam exigindo 
pelo menos ensino fundamental completo, né? E aí, eles estavam tentando concluir, 
né? Mas eu notava que, no EJA presencial à noite, eram os mais velhos. Não tinha, 
assim, muitos... é... novinhos, né? Assim, com menos idade, eram mais velhos.” 

9.Qual a duração das aulas?   

E3: “Então, a carga é a mesma do regular, presencial. Tá? A carga é a mesma, não 
muda nada.” 
E4: “Então, a carga deles é... uma vez por semana, eles fazem uma disciplina. 
Matemática, por exemplo, eles fazem na quarta-feira. Entendeu? Então, cada dia da 
semana, eles fazem uma... E, por exemplo, na sexta, eles fazem, se não me 
engano, Inglês e informática educativa, entendeu? Então, matemática, português, é 
disciplina que eles fazem... naquele dia, é uma disciplina só, porque é muita coisa. 
Sim. Entendeu? “ 

10.Qual o número de alunos em média por classe?  

E3: “Por escola? Por escola ou que você mesma atende? Eu não vou ter um total, 
assim, mas a média são 20 alunos por polo. Tem polos que têm mais. 
Tá? São os polos que,por exemplo, 28 é um polo bem grande, tem 40 e poucos, 
temos o Edmea, ali no Gonzaga também, que tem bastante.”  
E4: “Então... é... os dois polos que eu tenho... À tarde, não tem muitos alunos não.  
Nós não temos muitos alunos. Acho que, no total, acho que são... uns 15 alunos em 
cada, se eu não me engano. Uma média de... entre 15 e 20...  
No total, entendeu? À tarde, né? Porque à noite, não, à noite, tem bastante.  
Mas à tarde, tem... não são muitos. E você, então, é responsável pelos alunos da 
tarde? À noite, já é outro... Isso. Sou responsável pelos alunos da tarde, né? Na 
matemática, tanto os alunos do comum, do regular... Né? Assim, não adaptados, 
pronto. Porque a minha parte é fazer a matemática adaptada. Pros alunos com... 
algumas necessidades especiais, entendeu?  
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A gente faz, o pessoal hoje da tarde... O que trabalha aqui, a gente, geralmente, faz 
os adaptados... Tá bom?”  

11. Como acontece o planejamento pedagógico?  

E3: “Então, é… nós somos em duas, né? Aí, nós fazemos um… porque, assim, o 
Inglês, este ano, ele está da seguinte forma: é um conteúdo para os quatro 
termos… T1, T2, T3, T4. E a gente senta e vê, né, como que a gente pode 
trabalhar…Um conteúdo só para todos esses alunos. Então, é feito uma conversa, 
pontua aquilo que… que é mais, né, naquele momento… Para que aquele aluno 
chegue lá na frente, ele consiga construir uma… uma frase, enfim.Mas sentado 
numa equipe e feito a escolha desse conteúdo e ver o que é melhor para cada aluno 
naquele momento ali. Mas é… é um pouco mais dificultoso por conta de ser um 
conteúdo só, a gente sabe que existem…Como eu posso dizer? Outras 
necessidades, mas a gente tem que escolher em relação a conteúdo porque 
também existe o aluno do 6o ano que não sabe, vamos dizer assim, nada em 
Inglês.E temos o do 9º que já tem uma noçãozinha, né?Então, pra que não fique, o 
do 9º, vamos dizer assim, não se desmotive…A gente tem que trabalhar de uma 
maneira que todos fiquem satisfeitos, né?” 
E4: “Então, geralmente, o pessoal... à noite, tem reunião, né? E faz a que... a gente 
segue o planejamento, o cronograma do plano de curso... Da prefeitura, né?  Mas... 
é... pra ver exatamente o que vai passar e a gente, eu sigo o que o pessoal do 
noturno utiliza, entendeu?  A gente já tem, geralmente, né? Já deixa mais ou menos 
esquematizado... E a gente, a cada semana, vai fazendo aquilo que está pré-
determinado... Entendeu? Mas a gente segue o plano de curso da prefeitura 
normal.”  

12. De que maneira ocorre o processo avaliativo?  

E3: “Então, nós postamos na plataforma…Uma atividade semanal, né? Essa 
atividade, ela vale oito pontos por semana…E temos o tutor no polo que avalia 
aquele bimestre inteiro, como que o aluno foi, se ele fez as atividades, se ele foi 
faltoso…Tal. E ele também, esses dois pontos que faltam é o tutor que dá.Tá? 
Então, é feito assim. Há atividades semanais e há uma avaliação… no final do… do 
bimestre.Além da avaliação, existe uma recuperação, existe revisão, é igual uma 
escola normal. É... mas a revisão, a gente acaba não pontuando, a recuperação, 
ela… ela tem uma pontuação menor, né?Que é só para aquele aluno que, 
realmente, está com uma nota muito baixa e a gente acaba atribuindo uma nota de 
recuperação na… na nota dele…Mas, no geral, se não tiver, a gente acaba 
descartando essa recuperação.Mas é feito as atividades semanais, que valem 
ponto, uma prova final, né?Recuperação e revisão.” 
E4: “É... ah, por exemplo, né? A gente está na semana... cinco, está indo para 
caminhar para a semana seis já, né? Aí, a gente, tudo o que a gente faz durante 
essas semanas, aí, na avaliação, né? Eles, a gente pega um... depende como 
você... eu, por exemplo, vou pegar um pouco de cada disciplina que foi dada a 
eles... Pra fazer as avaliações. Na verdade, é uma, né? A gente faz uma avaliação, 
a gente faz uma revisão... Faz uma recuperação também... Entendeu? Mas, 
geralmente, com... eu faço com todo o conteúdo... Que foi passado para eles.”  

13.A internet é premissa para a aula?  Se sim, por quê?   

E3: “Então, ela é, né? Precisa da… da internet o tempo todo, é… até porque, muitas 
vezes, a gente passa jogos, alguma coisa assim e é só online. Se não tiver, aí, o 
tutor, ele vai ter que, como eu disse… Imprime o PDF, e aí, ele, a gente sempre 
coloca uma atividade complementar, né? Que existe livro da EJA. E aí, eles fazem 
essas atividades do livro.Então, é feito… dessa forma.” 
E4: “É... é verdade, porque, se não tiver, apesar de que, né? A gente tem os PDFs. 
Que a gente, além de postar os exercícios, também faz o arquivo em PDF... Caso 
aconteça alguma coisa, né? Tem como eles fazerem atividade, não vai ficar sem 
fazer. Mas, realmente, é... é imprescindível, né, ter internet.”  
 



129 

 

14. Gostaria ainda de fazer mais algum comentário sobre a utilização da EAD 
na EJA? 

E3: “Não…” 
E4: (Essa pergunta não foi feita para este entrevistado) 
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ENTREVISTA COM O TUTOR PRESENCIAL 
1.Há quanto tempo você trabalha com a EJA digital?  

E5: “A digital, quatro anos.” 

2.Qual a faixa etária que predominantemente caracteriza a modalidade?  

E5: “Adolescência, final de adolescência. A maioria de 15 a 18, 19 é o que 

prevalece.” 

3.Há evasão ou desistência?  

E5: “Infelizmente, sim. Por gravidez, esse ano, eu tive uma que engravidou, eu 

ainda falei: "Poxa, você está no último ciclo. Vem, faz, te ajudo". Abandonou. Fiquei 

com muita pena. E é falta de estímulo mesmo. Abandonar porque acha que é 

incapaz. Não sei, tinha tudo para passar.” 

4.Se sim, quais seriam os principais fatores, que na sua opinião, levariam à 

evasão ou desistência?  

E5: “É, a evasão seria a falta de estímulo. De estímulo e apoio familiar. Sabe não 

tem... tipo se terminar no meio do ano: "Ah, o que que eu vou fazer durante o resto 

do semestre?" Faz um curso, alguma coisa. "Ah, não, aí, eu já cansei de estudar, 

tem que parar um pouco.” Sabe, é uma coisa que é difícil da gente entender, quem 

foi bem estimulado. É muito difícil.” 

5. Você dispõe de recursos tecnológicos para utilização nas aulas? Quais? 

E5: “Sim, a gente dispõe sempre de... bom, os computadores todos. Mas a gente 

sempre amplia, coloca numa parede projeção. Dá aula pra gente ir explicando, 

trocando ideia, se tiver vídeo, alguma coisa, a gente reproduz, conversa sobre o 

vídeo antes de fazer atividade. Eu acho que isso daí estimula bastante. E eles, eles 

conseguem acompanhar bem.” 

6.Você avalia que esses recursos são eficientes? Por que? 

E5: “Com certeza. Eu acho que é visual pela interação. Você força com que eles 

fiquem ligados no que você está falando. Porque está todo mundo focado num 

mesmo local. Você puxa por um, por outro, então, é uma participação coletiva. 

Depois, na hora de realizar, cada um digitar o seu, a sua resposta, nesse momento, 

eles podem copiar num caderno, eles vão colocando as respostas que eles acham 

cada um num caderno, a gente faz um círculo ou fileiras. Que a gente pôs cinco, 

cinco, cinco, do jeito que se sentir à vontade, longe do computador. Focado no que 

a gente está explicando, no que a gente está montando. Eu digo a gente porque sou 

eu e mais uma esse ano, eu não estava sozinha como tutora. E, pra 2018, eles 

mudaram o nome de tutora para PATE que vai ser o papel vai ser mais como POIE, 

como apoio.” 

 7.Qual é o perfil do educando da EJA digital? 

E5: “Bom, o perfil... olha, uma boa parte dos meninos, esse ano, eram criados por 

padrastos. Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção: mãe casada com 

outro, conheceu o pai? "Não, meu pai não me assumiu", "meu pai é meu padrasto". 

Então, eu percebi até que isso foi uma coisa, pra eles, quando um falou que era o 

padrasto, o outro também, o outro também, o outro também, eles começaram a se 

olhar de maneira diferente entre eles, tipo: "Pô, então, não sou só eu". Aquela coisa 

de ter... "Então, eu sou normal". Se um momento, por um momento, se achou 

diferente por causa disso, ou... "Caramba, eu não conheci meu pai", alguns 

comentaram. Como é que eu soube isso, como é que eu montei isso? Num dia que 

a gente tinha uma atividade e a gente estava sem internet, e não tinha como fazer a 
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atividade no computador, eu fiz uma roda e a gente começou a conversar: "Fala um 

pouco de você, você mora com quem?". E eu comecei a puxar. Eu comecei a puxar 

entre eles e, eles foram falando, falando, falando. E aí, um: "Ah, mas meu pai 

também é assim.", Mas é o teu... pra lá! "Mas teu pai é assim, tal?", "Ah, meu pai 

também é assim". Então, eles começaram a perceber que ele não era um 

coitadinho. Eu falei: "Não é porque você não teve um pai que não quis criar você, 

não pode estar junto ou não participa do teu dia a dia que você é o coitadinho do 

pedaço. Não! Eu não considero assim! Coitado dele, que ele não está tendo 

oportunidade de ver o teu crescimento, eu tenho pena é dele, porque de você, Deus 

não desampara". Ou dá uma mãe, tem um pai, uma tia, uma avó, um padrasto que 

entra no caminho, mas Deus não abandona ninguém, ele sempre está amparando. 

E foi muito importante aquela situação que... Não tinha internet, então: "Ah, então, 

vamos fazer o quê? Não vamos fazer nada? Vamos, vamos sim, vamos conversar." 

E aí, eu falei: "Vocês vão aprender a conversar", porque é outra coisa que não 

existe. É só no teclado e é na porrada, um tirando sarro do outro, um dando tapa no 

outro. Então, eles começaram aprender. Eu vi assim, o começo do ano como era, 

eu tinha que fotografar, eu tinha que ter filmado, e o final do ano, como eles se 

portavam, deles sentarem entre eles, mesmo antes de começar a aula... E ficar 

conversando, eles não faziam isso. Eles ficavam em pé ou um cutucando o outro, 

provocando. De repente, no final, eles tinham outra postura. Sabe assim, de adquirir 

o hábito da conversa mesmo, que eu acho que é importante. Tem, tem pessoas 

mais velhas. Tem uma que já é avó, tem um que tem três filhos, ele tem 45 anos e 

resolveu terminar, terminou agora o T4... Que é correspondente ao nono ano. 

Terminou agora no final do ano passado.” 

8.Você era professor na EJA presencial? Se sim, quais as diferenças para a 

EAD e como você avalia a EAD no EJA?  

E5: “A presencial, eu tive sim. A presencial é bem misturada, o número de alunos é 

bem maior. A gente chegou a ter, numa sala, 38, 40 alunos. E aí, tu pega um que 

tem 50 anos, o outro 45, e o que prevalece são aqueles de 17, 18, começa a zoar, o 

mais velho fica nervosa. Então, esse problema era muito forte. E o cumprimento do 

horário, que eram quatro aulas, quatro horas de aula. Então, era das 19h... era das 

19h às 23h. Então, adiantava, saia 22h30 porque não dava intervalo. Cortava o 

intervalo e eles chegavam antes. Então, ao invés de começar às 19h, começava 15 

pras 19h, os outros 15 minutos de intervalo não tinha, seguia reto as aulas e, 

quando dava 22h30, todo mundo estava indo embora, entendeu? E era complicado. 

Complicado, eles aprendiam até mais, no português claro. Quando os menores não 

atrapalhavam, entendeu? Nesse sentido. Agora, do EJA digital, eu acho assim, eu 

tenho pena, regrediu tudo agora, de novo como a gente estava fazendo esse 

trabalho. Estava fluindo, porque o aluno que vai pro EJA, ele não quer uma aula 

convencional. Ele quer aquela coisinha assim: "Olha, faz de conta que eu estou 

aqui. O que eu tenho que fazer rápido pra cair fora". Ele quer ir embora, ele já chega 

de costas porque ele quer ir embora. Então, não adianta tu querer fazer o cara 

cumprir três horas, quatro horas que ele não vai, os maiores de idade, ele fala: "Tô 

indo", joga o pisca e vai embora. Os menores de idade é que não podem, mas os 

maiores, eles também não aguentam, depois de trabalhar o dia inteiro, ficar lá 

quatro horas sentado. Eles cansam, não têm o hábito. Agora, no EJA digital, eles 

tinham a liberdade dos mais velhos, de fazer a atividade e ir embora. É uma 
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atividade, por exemplo, é português hoje. Fez atividade de português? Acabou? 

Acabou, beijo, tchau, vai embora. Se a aula começava às 19h, quando dava, vai 15 

pras 21h, terminou, vai embora. É maior de idade, vai embora. Os outros têm que 

cumprir horário. Então, é diferente... Porque tirava dúvida, fazia tudo digitado, só as 

respostas. As atividades já vêm prontas. Por isso que eu te falei, a gente vai, 

acompanha, explica tudo antes, depois, eles vão lá e só digitam a resposta. No 

começo, eu estranhei um pouquinho, mas depois, você vê que flui. Agora a 

ausência é bem menor do EJA digital, do que aquele que vai, o EJA tradicional. 

Penso que até a evasão é menor.” 

9. Qual a duração das aulas?   

E5: “45 minutos. Mas a duração da primeira à última aula. O horário, está marcado 

das 19h às 23h. Esse ano, vai alterar, vai ser das 18h30 às 22h30. Porque tem 

muitos pais que solicitam que termine antes por causa da segurança... De não sair 

muito tarde. Esse ano que nós estamos começando, 2018, vai ser assim: segunda-

feira, se é português, então, é só português. O professor que é T1, T2, T3 e T4, é 

sexto, sétimo, oitavo e nono. O professor tem que explicar, são assuntos diferentes. 

Ele não pode, ele não consegue explicar, em 45 minutos, para todas as salas, por 

isso que ele tem esse horário. Ele tem que ficar cinco aulas no dia dele, de 

português. No outro dia, é, por exemplo, geografia e inglês, geografia e artes era. 

Depois, no outro dia, matemática. No outro dia, história e artes. No outro, ciências e 

informática. Que não vai ter mais a área de informática, não tem educação física. 

Quer dizer, eles têm educação física, é pré, é antes da aula, eles fazem 45 minutos, 

mas não são obrigados a fazer. Mas até nisso, até os tiozinhos iam mais cedo, 

falavam assim: "O adolescente mais velho". E todos os passeios que tiveram, os de 

mais idade foram em todos, os de mais idade foram em todos.” 

10.Qual o número de alunos em média por classe?  

E5: “Do EJA digital é a média, este ano, T1, T2, T3, e T4, que é sexto, sétimo, 

oitavo e nono, T1 era um. No T2, três. No T3, 12. E no T4 eram 18. Mas tudo junto e 

misturado numa sala só. Multisseriada. Uma delícia. Todas elas agem assim, o 

esquema é esse, Multisseriada. E vai continuar sendo multisseriada este ano, só 

que presencial. Então, que nem, professor de matemática, se fosse optar em dar 

aula lá, hoje, como professora, então, eu teria que entrar para os alunos do T1 e 

explicar a matéria deles, do T2, do T3 e do T4. Eu, esse ano que terminou, eu fazia 

as atividades, que eram quatro de matemática... história, geografia, uma para todas 

as séries. Aí, é tranquilo. História, geografia, ciências, é uma para todas as séries, 

aí, é legal. Agora, matemática, não, é um assunto para T1, para T2, para T3, para 

T4. Então, eu imprima as atividades antes, fazia as atividades antes. Então, T4, 

como tinha mais aluno, eu ficava com eles... E aí, tinha um auxiliar que era... uma 

mediadora que ajudava a turminha do T2 e a do T1 junto, porque eu dava a folha do 

T1, ela via, se ela tinha alguma dúvida, ela ficava na mesma sala que eu. Se ela 

tinha dúvida, eu, enquanto eles estavam fazendo alguma coisa, eu parava e 

explicava pra ela... Então, era assim: eu com T3 e T4, porque era um número maior, 

explicava um exercício de um, um exercício do outro, um exercício de um, do outro. 

Imagina a loucura? Mesmo assim, eu acho que é um caminho que funciona, já que, 

eu falei, matemática tinha que escolher assuntos e dar igual para todos eles, para a 

gente poder dar uma atenção melhor.” 
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11.Como acontece o planejamento pedagógico?  

E5: “O planejamento... as aulas já vêm prontas pelos AVAs. Os AVAs são os que 

montam, que criam, você abre a plataforma e, aí, tem aula 1, aula 2, aula 3. Se tiver 

vídeo, alguma coisa, você entra, assiste e, depois, vai para a atividade propriamente 

dita, a teoria para depois ir para as questões de resposta. Isso vem pronto pra 

gente. Agora, como você vai abordar isso com os alunos... Vai de cada tutor. Nós 

optávamos sempre na projeção. Que eu acho que fica mil vezes mais fácil. Você 

projeta, você já, por exemplo, tem mapa, tem sobre ciências, mostra as doenças... 

Célula, uma coisa ou outra e ali, você está mostrando pra todo mundo, é mais fácil, 

mil vezes mais fácil... Eu penso assim, do que você ir falando e eles... 

acompanhando, cada um está no seu computador e você falando, olhando o seu 

computador também, fica muito individualizado e você não foca numa situação. 

Qual a pergunta: "O que você entendeu disso?" Um fala: "Ah, eu entendi assim". 

"Não, não é assim". Eles mesmos, entre eles, começam o assunto. No começo, foi 

um pouco difícil fazer eles participarem. Mas, depois, eles foram se soltando, se 

soltando, então, quando já sentava, ele já começava: "Ó, esse daí, eu já respondi tal 

coisa". Eu falava: "Mas espera, me espera". "Vamos ler juntos, vamos fazer juntos". 

"Tá bom, professora, eu vou esperar". Pra gente poder fazer e todo mundo ter uma 

nota dez. Uma nota ótima... Que não era dez, era oito. Cada atividade valendo oito. 

Avaliação valendo oito. Os dois pontos, nós, tutores, que dávamos de participação, 

frequência, postura, essas coisas. E atividades postadas.” 

12. De que maneira ocorre o processo avaliativo?  

E5: “Então, o avaliativo, assim, dos tutores, são dois pontos que a gente avalia 

assim: o aluno, a postura, participação, as postagens. Por quê eles têm que enviar 

as respostas. Tem aluno que fala: "Ah, eu já postei". Quando você vai ver, não 

postou nada, postou metade e enviou. Tu ainda tem que ir lá conferir isso. Meio 

sacanagem, mas é. Tu não podes acreditar no que ouve. E os outros oito pontos, os 

outros oito fica pros AVAs, que são os que montaram as atividades, tem a semana 

da avaliação, por exemplo, na quarta-feira, avaliação de matemática. Eles entram, 

todo mundo liga o computador, naquele dia, não tem troca de ideia. Não tem ajuda 

de nada, é se vira nos 30. Abre a plataforma, tenta fazer o melhor. Não tem como 

refazer, porque, aqui, ainda tem, nas atividades do dia a dia, eles fazem. Aparece 

onde eles erraram e eles podem refazer. Já na avaliação, não, é uma tentativa só. 

Então, "presta atenção, faz com calma, sem pressa.” 

13.A internet é premissa para a aula?  Se sim, por quê?   

E5: “Sim, com certeza. É necessária. Agora, para muitos, muitos polos, às vezes, 

eles não têm acesso. Então, a gente tem que baixar por PDF. Às vezes, em outro 

local de trabalho. Porque tem polo que passa o ano inteiro sem internet. Imagina, 

sem internet, EJA digital. E eles respondendo, fazendo tudo em folha. Sinistro, mas 

é.”  

14.Gostaria ainda de fazer mais algum comentário sobre a utilização da EAD 

na EJA? 

E5: “Olha, eu penso que, assim, uma coisa que nos prejudicou muito é aluno que... 

eu tive um esse ano, que ficou um ano e meio na... eu nem sei o termo que usa, 

porque, graças a Deus, eu desconheço, mas eu acho que eu deveria desconhecer 

para ter a informação, é, como é que era? Que antes era Febem, depois mudou o 

nome? Ficou preso lá um ano e meio. Fundação Casa. Ele sai e o juiz obriga a 
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escola, tem que aceitar o aluno. Tem que aceitar o aluno e... é difícil você colocar 

ele dentro do sistema. Porque os próprios alunos, quando veem um cara chegando 

assim... é estranho, gozado até. Alguns ficam até excitados na presença dele, tipo 

assim: "Chegou o top de linha", "Aquele que eu gostaria de ser". E tem outros que é 

o contrário: mantém distância, mantém distância, tipo: "Meus Deus", "o que é isso 

que eu estou vendo?" Pela postura, pela maneira de agir. Coisa assim, de ameaçar, 

de roubar. Coisas assim.” 
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ANEXO A 

EJA ampliará acesso à plataforma digital e qualificação profissional 

Reportagem publicada em  5 fev. 2018.Disponível em:  
http://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/eja-ampliara-acesso-a-plataforma-
digital-e-qualificacao-profissional 
 

 EDUCAÇÃO 

  

 EDUCAÇÃO 

  

 PLATAFORMA DIGITAL 

A EJA Regular e a EJA Digital irão se fundir. Todos os alunos, ciclos I e II, terão 
acesso à plataforma digital, sendo que a tecnologia será utilizada para todas as 
disciplinas. Na EJA regular eles já tinham aulas de informática uma vez por semana, 
mas agora as idas ao laboratório serão diárias. Os estudantes contarão com os 
professores regulares e também com os professores articuladores de tecnologia 
educacional.  

 
Para fazer as adequações, foi realizada pesquisa com 637 alunos no primeiro 
semestre de 2017. Os estudantes responderam a um questionário on-line, que serviu 
de parâmetro para as mudanças. Eles informaram que o horário de atendimento era 
muito extenso (19h às 23h) e também sugeriram a inserção de atividades que os 
aproximassem da realidade do trabalho. 
  
Será inserido no currículo a disciplina Qualificação para o Trabalho, com diversos 
cursos com certificação, como Scratch, Cri@pp - criação de aplicativos, Crescendo e 
Empreendendo, em parceria com o Sebrae, e Eletrônica – projeto box maker. Os 
alunos do ciclo II ainda terão acesso ao curso preparatório para o ensino médio 
chamado Reforce. Todo o conteúdo da plataforma digital utilizada na EJA é 
desenvolvido pelos professores AVA (Ambiente Virtual de Aprendizado). Essas aulas 
são optativas e serão realizadas das 18h às 18h45, horário já utilizado para a 
educação física e ensino religioso.   

Paralelamente à mudança da matriz, foi publicada a alteração do número máximo de 
alunos por sala, que diminuiu para 25, o que significará melhoria no atendimento. As 
alterações, que já serão iniciadas no ano letivo de 2018, foram publicadas em outubro 
(Comunicado 206/2017 e Portaria 96/2017), após reuniões com equipes de 
supervisores, diretores e representantes do funcionalismo. 

MATRÍCULA 

As matrículas para a educação de jovens e adultos estão sempre abertas nas 
unidades que atendem esta modalidade. Para a inscrição são necessários os 

http://www.santos.sp.gov.br/?q=portal/educacao
http://www.santos.sp.gov.br/?q=portal/educacao
http://www.santos.sp.gov.br/?q=portal/plataforma-digital
mailto:Cri@pp
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seguintes documentos (originais e cópias):  
Maior de 18 anos: RG, título de eleitor, comprovantes de residência e de escolaridade. 
Menor de 18 anos: RG e título de eleitor do responsável, certidão de nascimento ou 
RG do aluno, comprovantes de residência e de escolaridade.  
Serão permitidas as matrículas para maiores de 15 anos. 

Unidades que atendem EJA 2018 

 1.Barão do Rio Branco - R. Visconde de Cairu, 217, Campo Grande - Telefone 3237-
6960 
2.Cidade de Santos - Av. Senador Dantas, 410, Macuco - 3231-1212 
3.Dino Bueno, - R. Cunha Moreira, 134, Encruzilhada - 3232-9757 
4.Edméa Ladevig - R. Bahia, 49, Gonzaga - 3284-5905 
5.Esmeraldo Tarquínio - Rua. Alderico Monteiro Soares s/nº, - Bom Retiro - 3299-3836 
6.Gota de Leite - R. Xavier Pinheiro, 217, Encruzilhada - 3235-1695 
7.José Bonifácio - Av. Conselheiro Nébias, 219, Vila Nova - 3232-3425 
8.José Carlos de Azevedo Jr., R. Nicolau Moran, 21, São Manoel 
9.Leonardo Nunes- Av. Afonso Schmidt, 610, Castelo - 3203-2447- 
10.Mário de A. Alcântara - R. Mansueto Pierotti, 75, Valongo - 3219-3475 - 
11.Monte Cabrão, - Rod. Cônego Domênico Rangoni, Km 33, Monte Cabrão - 3352-
4991 
12.Pedro II - Av. Prof. Aristóteles de Menezes, 41 - Ponta da Praia - 3261-1181 - 
13.Ricardo S. Cardoso - R. Xavantes, 70, Caruara - 3268-1101 
14.Therezinha de J.S.Pimentel -  R. São Roque s/nº - Morro São Bento - 3258-7699- 
15.Vinte e Oito de Fevereiro - R.Flamínio Levy, 1051, Saboó -  3296-4606. 
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ANEXO B 

Portaria 96/2017 - Dispõe sobre a Organização das Unidades Municipais de 
Educação - UMEs que atenderão a Educação de Jovens e Adultos - EJA no 
ano letivo de 2018, p. 37-38. Disponível em: 
https://diariooficial.santos.sp.gov.br/edicoes/inicio/download/2017-10-25 
 

 

https://diariooficial.santos.sp.gov.br/edicoes/inicio/download/2017-10-25


139 

 

 
 



140 

 

ANEXO C 

Comunicado 206/2017. Matriz Curricular da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) para 2018. P. 40-41. Disponível em: 
https://diariooficial.santos.sp.gov.br/edicoes/inicio/download/2017-10-04 
 

 

 

 

https://diariooficial.santos.sp.gov.br/edicoes/inicio/download/2017-10-04
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ANEXO D 

Portaria 06/2010 - Dispõe sobre a implementação do curso EJA/EAD Teens. 
Diário Oficial de Santos, 02 fev. 2010, p. 14. Disponível em: 
https://diariooficial.santos.sp.gov.br/edicoes/leitura/mobile/2010-02-02/14 
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ANEXO E 

Portaria n. 46/2011 – SEDUC. Dispõe sobre a implementação do Programa de 
Educação de Jovens e Adultos – EJA Digital no ano de 2012. 
Diário Oficial de Santos, 5 nov. 2011, p. 24 e 25. Disponível em: 
https://diariooficial.santos.sp.gov.br/edicoes/leitura/mobile/2011-11-05 
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