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RESUMO 
 

 

A modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos requer reflexões, 
principalmente no aspecto histórico, que ressaltem sua importância enquanto dívida 
social histórica às pessoas excluídas do direito ao estudo. Diversos autores 
contribuem para a reflexão dessa temática, atentando para a especificidade do 
trabalho com os educandos, porque não se trata de trabalho de compensação, de 
suplência, mas de recuperação de humanidade, de conscientização, de educação 
ao longo da vida. Com a LDB 9394/96 e as políticas de formas de atendimento, 
desencadearam-se algumas ações, cujos resultados ainda não atendem a demanda, 
seja em número ou em investimentos financeiros e formativos. Embora os princípios 
estejam nos documentos oficiais e nos currículos, são teorias que necessitam de 
estudo e reflexão para transformarem-se em ação, pois a administração pública e os 
professores atuam nos moldes de atendimento do ensino regular. Este trabalho tem 
como objetivo analisar o atendimento dessa modalidade de ensino no município de 
Mauá, localizado na região metropolitana do Estado de São Paulo. Por meio de 
análise do município, sua população, demanda e forma de atendimento a essa 
modalidade, e a partir de documentos oficiais, dados estatísticos, entrevistas com 
educandos refletiremos sobre a “EJA que Mauá tem e a EJA que Mauá precisa”. 

 
Palavras Chave: Educação de Jovens e Adultos, Educação, Atendimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 

The modality of education involved on “young and adult education” (EJA) program 
demands reflections, mainly on historical aspect, that bounce its importance as 
historic social debt to people excluded of the right to study. Several authors 
contribute to a reflection on this theme, attending to the specificity of the work with 
learners, due to the fact that it isn’t a question of compensation work, or substitution, 
but a recovery of their humanity, a work of awareness, of lifetime education. With the 
LDB 9394/96 and the politics of treatment methods, some actions get triggered, but 
with results that still do not solve the demand, be this on number or on financial and 
formative investments. Although the principles are in official documents and curricula, 
they are theories that need study and reflection to becoming actions, due to the fact 
that the public administration and the teachers still act through regular education 
methods. The objective of this work is to make an analysis of the treatment of this 
modality of education in the city of Mauá, located in the metropolitan region of the 
state of São Paulo. By the analysis of this city, its population, demands and forms of 
treatment of this modality, and from official documents, statistic data, interviews with 
learners, we will reflect about the “EJA that the city of Mauá has and the EJA that the 
city of Mauá needs”. 

 

Keywords: Young and adults education; education; treatment. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A Educação é uma área humana complexa, desafiadora e, sobretudo, 

apaixonante. Enveredei por esse caminho de diversas formas: como docente na 

Educação Infantil, no Ensino Fundamental I e II, no Ensino Médio, na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) do 1º e do 2º segmento; como gestora (direção de escola) e 

como suporte técnico (orientação pedagógica e assistência à supervisão), no qual 

também atuei com formação de professores e gestores. 

Com relação à Educação de Jovens e Adultos, meu primeiro contato ocorreu 

no Serviço Social da Indústria (SESI), onde lecionei para educandos da Suplência II, 

o correspondente da 5ª à 8ª séries atuais, na área de Língua Portuguesa. No 

período de 1994 a 2000 ocorria a transição para a nova LDB 9394/96, por isso  

ainda não se tratava de Educação de Jovens e Adultos e, sim, de Suplência, no 

sentido compensatório de ensino. 

O segundo contato ocorreu entre os anos 2000 a 2004, época na qual  atuava 

na direção de uma escola na rede municipal de Mauá e passei a ser responsável 

também por um núcleo de Educação de Jovens e Adultos do 1º Segmento,  

correspondente das  1ª à 4ª séries atuais. Eu acompanhava esse núcleo 

administrativa e pedagogicamente. Como não havia ainda a função do Professor 

Coordenador Pedagógico (PCP), era minha responsabilidade a formação continuada 

das professoras. Semanalmente, no horário de trabalho pedagógico coletivo 

(HTPC), discutíamos a EJA, naquele tempo, ainda muito próxima da concepção do 

ensino regular. 

Sai da direção em meados de 2004, mas permaneci na mesma rede de 

ensino assumindo as aulas na Educação de Jovens e Adultos no 1º segmento. 

Naquela época, a característica desses  alunos me desafiava. O contato do dia-a-dia 

foi-me revelando que se tratava de homens e mulheres, a maioria deles pais e 

mães, alguns avôs e avós, cada um com seus sonhos, medos, vergonhas, culpas, 

expectativas. Pessoas que viveram e viviam histórias que passavam pelo trabalho 

escravo, à casa de detenção; mulheres que sofriam violência doméstica; alcoolismo; 

fracasso escolar; falta de oportunidade no mercado de trabalho; dificuldades 

financeiras, deficiência, preconceito e tantas outras histórias marcadas por “nãos na 

vida” que se cruzavam naquelas salas de aula. Uma dessas histórias foi significante 
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na minha carreira, pois, me fez refletir sobre o meu papel enquanto professora e o 

papel da escola na vida daquelas pessoas. O fato ocorreu quando um educando 

contou-me que durante três anos chegava até o portão da escola e ia embora. 

Segundo ele faltava-lhe coragem para entrar e efetuar a matrícula. Um dia ele 

enfrentou o medo e se tornou meu aluno. Tanto esse educando quanto outros 

sentiam vergonha por não saberem. Alguns tentavam disfarçar a dificuldade e uns 

acreditavam que não eram capazes de aprender. Assim eu me perguntava: Como 

acolher esses educandos? Como conciliar minha expectativa com a deles e ainda 

com a da Secretaria de Educação? Que conteúdos trabalhar? 

No decorrer dos semestres os educandos foram me ensinando o que é EJA: é 

trabalhar a partir da valorização de suas culturas, de seus saberes, das estratégias 

que eles utilizavam para sobreviver num mundo letrado. Assim, fui aprendendo 

como poderia propor desafios apropriados para cada um sem desconsiderar a 

característica de grupo, de forma que eles pudessem, além de ler e escrever, serem 

autores de sua história e não meros expectadores (FREIRE, 2009, p.52). 

Em 2010, fui convidada a compor a Equipe EJA, cujo objetivo era auxiliar a 

supervisão da Secretaria de Educação do Município de Mauá, no sentido de 

acompanhar o trabalho pedagógico e administrativo da EJA do 1º segmento, bem 

como atuar na formação de seus professores e gestores. Nessa época, a Secretaria 

de Educação nos incumbiu, além de outras questões, de ampliar o atendimento, 

melhorar a qualidade da educação, diminuir o analfabetismo e a evasão escolar. 

Diante desses desafios é importante acrescentar que, quando estava em sala 

de aula, desenvolvi com os educandos de EJA o Projeto Nossa Escola Pesquisa 

Sua Opinião (NEPSO)1. Esse projeto trabalha com desenvolvimento de pesquisa de 

opinião a partir de uma temática escolhida pelos alunos. Foi bastante produtivo e 

significativo para todos os envolvidos. Para conhecimento e apropriação dessa 

metodologia, e por ser uma parceria da Secretaria de Educação, a Equipe EJA 

utilizou-se desse tipo de pesquisa para conhecer a opinião dos gestores e 

professores a respeito dos motivos da evasão dos alunos da EJA, uma das tarefas 

do grupo. Feito isso, o resultado não foi diferente do senso comum colocando que o 
                                                            
1 Consiste num programa de disseminação do uso da pesquisa de opinião como instrumento 
pedagógico em escolas públicas de ensino regular fundamental e médio e em cursos de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). É fruto da parceria entre o Instituto Paulo Montenegro – instituição sem fins 
lucrativos vinculada ao IBOPE – e a ONG Ação Educativa. Disponível em: 
<http://www.nepso.net/sobre>. Acesso em: 15 de novembro de 2013. 
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educando se evade por motivos de horário de trabalho, de saúde, problemas 

familiares – questões essas todas externas à escola. 

No ano seguinte, desenvolvemos a continuidade da pesquisa, tendo como 

público-alvo os próprios educandos da EJA que deixaram de frequentar a escola. A 

partir da entrevista realizada, por meio de um questionário fechado, pode-se ler nas 

entrelinhas que, além das questões externas que fizeram os educandos 

abandonarem a EJA, há outras relacionadas à dificuldade de aprendizagem, ao 

educando não se identificar com a metodologia de ensino, à crença na incapacidade 

de aprendizagem, entre outras. Apesar disso, é importante destacar que a maioria 

dos entrevistados manifestou o desejo de retornar, pois, a Educação de Jovens e 

Adultos era para eles, de certa forma, sinônimo de crescimento pessoal e 

profissional. 

 A partir disso, senti necessidade de estudar e pesquisar mais sobre essa 

temática. Aproximei-me do Fórum EJA São Paulo, no qual se discutia, de maneira 

geral, políticas públicas em defesa da Educação de Jovens e Adultos, junto a 

educandos, educadores e representantes de Organização Não Governamental 

(ONG), de universidade, de movimentos sociais e também do poder público. Além 

das plenárias e dos seminários estaduais, participei como delegada de encontros 

regionais e nacionais do Fórum, que representam espaços de luta e de 

aprendizagem sobre a relevância social da Educação de Jovens e Adultos no 

cenário nacional. 

Relevância essa já dita por muitos autores, principalmente Paulo Freire, que 

trago para discorrer ao longo desse trabalho,  junto à contribuição de outros, sobre o 

nascimento da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, a dinâmica perversa que 

exclui um grupo de pessoas, a dívida social para com esse grupo, quem são os 

oprimidos, porque são oprimidos, até formas de superação dessa situação.  

Segundo Soares (2011, p. 8), fazem parte desse grupo:  

 
 

(...) os mais pobres, os estratos mais baixos da hierarquia social, os 
afrodescendentes, aqueles que vivem nas zonas rurais e nas periferias dos 
grandes centros urbanos, nas pequenas cidades do Norte e Nordeste 
brasileiro, aqueles excluídos dos direitos sociais básicos, aqueles que têm 
mais dificuldade em fazer valer seus direitos.  
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Essa relevância pode ser traduzida em números, visto que quase a metade 

da população brasileira, isto é, 49,25%, com 25 anos de idade ou mais, não concluiu 

o Ensino Fundamental, segundo dados do Censo de 2010. Incluídos a essa 

porcentagem estão os 14 milhões de brasileiros analfabetos. 

Há que se reconhecer que para resolver este problema há leis, 

financiamentos, programas, currículos, contribuições acadêmicas, experiências 

exitosas; mas que ainda há muito por fazer em termos de princípios estabelecidos a 

cumprir e, o mais importante, é ter ações, mediante análise da realidade local e de 

sua demanda, que garantam o direito à Educação de Jovens e Adultos. 

Esses conhecimentos são de grande relevância pessoal e profissional, pois 

me possibilitaria ter maior clareza para discutir junto aos pares sobre uma Educação 

de Jovens e Adultos de melhor qualidade, enquanto munícipe, educadora e membro 

da Equipe EJA, principalmente no município de Mauá. 

Mauá, embora cidade do ABC paulista, que abriga um dos maiores parques 

industriais do país, tem localização estratégica, devido a sua proximidade com o 

Aeroporto de Guarulhos e com o Porto de Santos interligados através do Rodoanel 

Mario Covas; é também caracterizada pelo aumento da desigualdade social: entre 

as pessoas com mais de 15 anos que não concluíram o Ensino Fundamental estão 

30%, incluindo 3,75% de analfabetos. 

O poder público local salienta que a vocação industrial gera a preocupação de 

“proporcionar qualidade de vida para os habitantes e implantar uma política 

avançada de gestão ambiental e urbanístico que supere os desafios estruturais”.2 

Para isso, a Educação de Jovens e Adultos é fundamental no sentido de trazer um 

“sim da EJA” para as pessoas que viveram tantos “nãos na vida”. E isso, não no 

sentido paliativo de formar mão-de-obra barata para essas indústrias, mas numa 

perspectiva de “Educação ao longo da vida” que, segundo Thymoty (2009) ocorre 

em três dimensões: não só no aspecto profissional, mas também no individual e no 

social, com a intencionalidade de as pessoas buscarem o seu potencial e terem 

acesso a informações para participar e avaliar criticamente sobre a sociedade em 

que vivem. 

                                                            
2 Apresentação. Disponível em: <http://www.maua.sp.gov.br/PerfilMunicipal/>. Acesso em: 26 de 
dezembro de 2013. 
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Corroborando com essa idéia, Piconez (2006, p. 16) coloca que “A reflexão 

sobre a relação entre educação, cidadania e necessidade de qualidade de vida, 

passa, necessariamente, pela questão do direito do homem à apropriação do 

conhecimento.” 

Diante do exposto, o propósito da presente pesquisa é levantar dados sobre a 

realidade da Educação de Jovens e Adultos do município de Mauá, contribuindo 

para uma reflexão sobre o atendimento da demandas. Em outras palavras: Que EJA 

Mauá tem? E que EJA Mauá precisa? 

Para conhecer o objeto de pesquisa, no caso, a Educação de Jovens e 

Adultos do município de Mauá, faremos um estudo anterior em nível nacional, 

passando pela linha do tempo, considerações gerais, o cenário atual, incluindo 

aspectos relacionados ao currículo e à formação de professores; estatística e 

financiamento, estrutura e organização das escolas; desenhando, um breve 

panorama da educação de jovens e adultos. Depois, passaremos ao estudo das 

singularidades da EJA no município de Mauá incluindo, além dos aspectos 

trabalhados no nível macro, o perfil da comunidade, breve estudo sobre a relação do 

grau de escolaridade e a empregabilidade no município e, por fim, a expectativa do 

educando mauaense em relação à EJA. 
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CAPÍTULO I 

 
 
1 BREVE PANORAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 
 
 
1.1 LINHA DO TEMPO 

 

 
A Educação Brasileira é um tema muito complexo. Para ter um repertório 

crítico é necessário compreender quais são as forças políticas, culturais e 

econômicas que perpassam e perpassaram pelo país. Quanto a isso, sabemos que 

ainda hoje há predominância da questão econômica, pelo fato de vivermos num país 

capitalista e, portanto, se faz necessário gerar competência para o mercado de 

trabalho e para o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento social parece 

ocupar o segundo plano como conseqüência do desenvolvimento econômico. 

É nesse contexto que devemos compreender a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), entendendo a sua história no contexto da história do Brasil e do 

mundo. Para contribuir nesse aspecto, trouxemos as autoras Soek, Hara e Stoltz 

(2009), a explicarem que a educação de adultos iniciou com os jesuítas. Naquela 

época, o objetivo estava voltado aos princípios religiosos e à economia colonial. Os 

ensinamentos eram transmitidos basicamente pela oralidade. Segundo Saviani 

(2010), como a educação brasileira é oriunda da Europa, ela possui matriz cristã, 

sendo os negros e índios discriminados pelos religiosos, colocando em dúvida se 

eles também possuíam alma. Para os religiosos, essas pessoas faziam parte de 

outra categoria. Isso prevaleceu até o decreto papal que determinava que o 

ensinamento fosse para todas as gentes, pois todos tinham que ser evangelizados 

para ir ao céu. 

Anos depois, foram organizadas as primeiras escolas para os colonizadores e 

seus filhos, e que traziam como princípio “o domínio da cultura branca, cristã, 

masculina e alfabetizada sobre a cultura dos índios, negros, mulheres e não 

alfabetizados (SOEK, HARA e STOLTZ 2009, p.7).” que prevaleceu durante séculos. 
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Com a Revolução de 1930, a nova Constituição de 1934 foi promulgada e, 

pela primeira vez, aparece a oferta da educação básica para jovens e adultos que 

não haviam frequentado a escola quando crianças. 

O recenseamento realizado em 1940 revelou que 55% dos brasileiros com 

mais de 18 anos não havia sido alfabetizado, o que proporcionou a implantação de 

rede de ensino primário supletivo. 

No cenário mundial, antes da 2ª Guerra Mundial, a Educação de Adultos 

estava vinculada às organizações não governamentais, fazendo parte da Educação 

Popular, não formal, que era concebida como extensão da educação formal. Após a 

Guerra, o Estado passou a ser responsável pela Educação de Adultos 

(NASCIMENTO, 2011). Os organismos internacionais, como a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO),  estimularam a 

criação de programas nacionais de adultos analfabetos, criando o conceito de 

educação funcional – que integra a formação técnica e profissional com a formação 

inicial –, com o objetivo econômico de criar condições para que os adultos 

passassem a trabalhar, produzir e consumir melhor, além do social voltado ao 

convívio do grupo (COSTA, [s.d.]). 

Com o fim da Ditadura de Vargas, em 1947, foi lançado o projeto nacional 

“Campanha de Educação de Adultos, idealizado por Lourenço Filho, inspirado no 

método Laubach, que se fundamentava nos estudos de psicologia experimental 

realizados nos Estados Unidos (SOEK, HARA e STOLTZ, 2009, p.8).” O processo 

dessa campanha contemplava a alfabetização intensiva, curso primário, capacitação 

profissional e desenvolvimento comunitário. “Nesse período foi criado, pela primeira 

vez, um material didático específico para o ensino da leitura e da escrita para os 

adultos.” A Campanha foi bem avaliada na primeira década, pois houve a elevação 

da taxa de alfabetização. Foram criadas outras campanhas que tiveram pouca 

duração, como A Campanha Nacional da Educação Rural (1952) e a Campanha 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo (1958). 

Em 1949, foi realizada a primeira Conferência Internacional de Educação e 

Adultos (Confitea), em Elsinore na Dinamarca, num contexto em busca da paz, 

devido ao pós-guerra. Nessa conferência foram recomendados que os conteúdos 

trabalhados na Educação de Jovens e Adultos respondessem às suas 

especificidades. 
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No final da década de 50 surgiram críticas, voltadas à Campanha da 

Educação de Adultos, relacionadas às questões administrativas e pedagógicas. Com 

isso, surgiu novo paradigma pedagógico tendo como referência Paulo Freire. 

Nesse período denominado Período da Luzes da Educação de Adultos foi 

realizado o Congresso de Educação de Adultos (EDA), em 1958, marco importante 

devido as reflexões “sobre o social no pensamento pedagógico brasileiro e nos 

esforços realizados pelos mais diversos grupos em favor da educação da população 

adulta (HADDAD, S. e DI PIERRO, [s.d.]).” Há nessa época forte atuação dos 

movimentos populares em favor de uma educação para transformação social. Esses 

movimentos pressionavam o governo federal solicitando apoio e coordenação 

nacional para as iniciativas da sociedade civil. Paulo Freire era a liderança que trazia 

proposta de pedagogia crítico-libertadora que incluía “elementos filosóficos 

fundamentais tais como a dialogicidade, a leitura da palavra não dissociada da 

leitura do mundo, a importância do saber e da cultura do educando, o educando 

enquanto sujeito de sua história (HADDAD, S. e DI PIERRO, [s.d.]).” 

A segunda Confitea foi realizada em 1960, na cidade de Montreal, Canadá, 

onde foram debatidos: o aumento populacional, as novas tecnologias, a 

industrialização, a cooperação dos países mais desenvolvidos para  menos 

desenvolvidos. Ali se deu a consolidação da Declaração da Conferência Mundial de 

Educação de Adultos. 

Em 20 de dezembro de 1961 foi aprovada a Lei nº 4.024, que fixava as 

diretrizes e bases da Educação Nacional, mas que não contemplava a Educação de 

Jovens e Adultos. 

Em 1962, foi elaborado o primeiro Plano Nacional de Educação, que continha 

um conjunto de metas quantitativas e qualitativas a serem alcançadas num prazo de 

oito anos. Não se tratava de um projeto de lei, mas de uma iniciativa aprovada pelo 

Conselho Federal de Educação. 

Em 1964, foi aprovado o Plano Nacional de Alfabetização, construído com a 

proposta de Paulo Freire, alfabetizadores populares, apoio de estudantes, sindicatos 

e diversos grupos da sociedade. Porém, o referido programa foi interrompido pelo 

Golpe Militar, que trouxe as seguintes mudanças, com o intuito de cuidar da ordem 

combatendo a ameaça comunista: repressão à educação popular, proibição de 

movimentos de alfabetização, confisco de materiais didáticos. Nessa época Paulo 

Freire foi exilado. Ele continuava sua luta por uma educação libertadora pelos países 
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onde esteve. No Brasil, nas décadas de 1960-80, os movimentos populares e 

inúmeros militantes continuaram seus trabalhos de alfabetização de adultos de 

forma clandestina. 

Em 1966, o governo militar pressionou o encerramento de programas de 

alfabetização, que tinham caráter assistencialista e conservador, e criou a partir de 

1967 o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). O programa consistia em 

ensinar a ler, a escrever e a contar, sem trabalho voltado à autonomia, à 

conscientização que propunha Paulo Freire. Dessa forma, não se houve, como 

essência do processo educativo, o diálogo, a realidade do aluno. Criou-se material 

próprio cujos alfabetizadores teriam somente que aplicá-lo, e adotou-se um modelo 

tecnicista. Os alfabetizadores eram pessoas da comunidade, sem formação, pois 

não havia recursos humanos qualificados para atender a demanda. 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 5692, de 

1971, foi criado o Ensino Supletivo. Com isso, foram criados os Centros de Estudos 

Supletivos (CES) cuja metodologia adotada é o estudo dirigido, a orientação 

individual, a orientação em pequenos grupos, a instrução programada e uso de 

rádio, televisão e multimeios. 

Em 1972, ocorreu a Terceira Confitea na cidade de Tóquio, Japão, na qual 

 
 

O relatório final concluiu que a educação de adultos é um fator crucial no 
processo de democratização e desenvolvimentos da educação, econômico, 
social e cultural das nações, sendo parte integral do sistema educacional na 
perspectiva da aprendizagem ao longo da vida (HISTÓRICO DA 
CONFITEAS, 2008). 
 
 

Na década de 1980, houve o processo de redemocratização da política 

nacional e o retorno de Paulo Freire ao Brasil. 

Em 1985, foi realizada a Quarta Confitea, em Paris, França, que tinha como 

temática “Aprender é a chave do mundo”. Esse encontro salientou a importância do 

reconhecimento ao direito de aprender como o maior desafio para a humanidade: 

 
 

Entendendo por direito o aprender a ler e escrever, o questionar e analisar, 
imaginar e criar, ler o próprio mundo e escrever a história, ter acesso aos 
recursos educacionais e desenvolver habilidades individuais e coletivas, a 
conferência incidiu sobre as lacunas das ações governamentais quanto ao 
cumprimento do direito de milhares de cidadãos terem suas passagens 
pelos bancos escolares com propostas adequadas e com qualidade 
(HISTÓRICO DA CONFITEAS, 2008). 
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A partir de 1985, com o fim da ditadura militar e o início da abertura política, 

foram retomadas as experiências de alfabetização e ampliação para trabalhos pós-

alfabetização pelos movimentos sociais e foi extinto o Mobral. Nesse mesmo ano, foi 

criada a Fundação Educar, movimento em que o Estado se distancia, delegando às 

organizações não governamentais a alfabetização de adultos, subsidiando apenas 

com apoio financeiro e técnico. 

Em 1988, a nova Constituição, caracterizada como cidadã, traz a 

obrigatoriedade da oferta pública da Educação de Jovens e Adultos em seu Artigo 

208: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 

de:ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria.” 

Em 1989, surgiu em São Paulo O Movimento de Alfabetização de Jovens e 

Adultos (MOVA) criado por Paulo Freire, que na época respondia pela Secretaria de 

Educação do Município de São Paulo. Tratava-se de uma proposta que reunia 

Estado e organizações da sociedade civil para combater o analfabetismo. O 

Movimento se espalhou por todo o Brasil e existe até hoje trazendo, além da 

alfabetização, a formação cidadã: 

 
 

Nesse contexto nacional, uma das grandes ações implementadas foi a 
parceria entre os Movimentos Sociais e as Administrações Populares 
municipais e estaduais na construção dos Movimentos de Alfabetização de 
Jovens e Adultos – MOVAs. Os MOVAs vêm promovendo uma ação 
alfabetizadora popular que extrapola a visão da alfabetização apenas como 
decodificação da escrita, pautando-a nos princípios da formação cidadã, 
envolvendo toda a sociedade civil em parcerias com os poderes públicos 
para a garantia da alfabetização enquanto ação política e cultural, 
rompendo com as práticas das antigas campanhas com vieses 
assistencialistas, descomprometidas com a continuidade da escolarização e 
com a transformação da sociedade brasileira (NASCIMENTO, 2011, p. 25). 
 
 

Em 1990 foi extinta a Fundação Educar e o MEC lançou o Programa Nacional 

de Alfabetização e Cidadania (PNAC), que não durou um ano, por causa de 

questões estruturais. A partir desse ano até 2002 não houve política pública para a 

Educação de Jovens e Adultos, que ficaram mais a cargo das entidades não 

governamentais. Nos governos de Fernando Henrique Cardoso, 1995-98 e 1999-

2002, a educação estava subordinada à doutrina dos organismos internacionais. A 

reforma ocorrida nessa época foi no sentido da lógica do custo-benefício, prioridade 
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ao ensino fundamental regular; descentralização de responsabilidades e 

municipalização; privatização de alguns setores de ensino; parceria com entidade da 

sociedade civil para ações que seriam do Estado (HADDAD, 2003 apud COSTA 

[s.d.]). Com isso, a educação de jovens e adultos “continuou marginalizada, relegada 

ao segundo plano, assumindo como característica principal o assistencialismo, visto 

que nesse período a EJA saiu do Ministério da Educação e se transformou em ação 

social da então primeira dama Ruth Cardoso (DI PIERRO, 2003 apud COSTA, s.d.).” 

Em 1990, na Conferência Mundial de Jonthien, na Tailândia, destacou-se a 

educação de jovens e adultos relacionada aos impactos sociais. 

Ainda na década de 1990, com o contexto de 20% de pessoas, com idade 

igual ou superior aos 15 anos, não alfabetizadas, foi promulgada a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, na qual a Educação de Jovens e Adultos 

tornou-se modalidade de ensino garantida pela LDB: 

 
 

Art. 4º - O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: [...] 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. 
 
 

Nessa Lei, há uma seção voltada a essa modalidade, na qual consta a 

preocupação com as características dos educandos da EJA: 

 
 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio 
na idade própria. § 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente 
aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade 
regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames. 
 
 

Com essa lei, foi rebaixada a idade mínima para certificação do Ensino 

Fundamental (de 18 para 15 anos), o que dá características de aceleração ao ensino 

regular, medida interessante para o governo na questão da correção de fluxo. 

Em 1996, foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) que não contemplava a EJA. 

Na segunda metade da década de 1990, foram criados os Fóruns da 

Educação de Jovens e Adultos, a partir da articulação de vários segmentos: 
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Organizações não Governamentais (ONG), Movimentos Sociais, Organizações 

Empresariais, Sistema “S”3, Universidades entre outros. Hoje os fóruns estão 

organizados por estado e distrito federal, e também há fóruns regionais, dependendo 

de cada estado. Os fóruns convocam militantes da educação de jovens e adultos 

para discutir, posicionar-se, defender e reivindicar os direitos à educação de 

qualidade a essa modalidade de ensino. Há as plenárias estaduais, com encontros 

mensais ou bimestrais dependendo de cada estado, os Encontros Regionais de 

Educação de Jovens e Adultos (EREJA), os Encontros Nacionais de Educação de 

Jovens e Adultos (ENEJA) e os Seminários Nacionais de Formação, todos 

realizados a cada biênio. 

Em 1997, foi realizada a Quinta Confitea, em Hamburgo, Alemanha. 

 
 

Esta conferência consta na história da EJA de maneira singular, por ter 
posto em marcha um intenso movimento de preparação mundial com certa 
antecedência. Ela acontece a partir de um amplo processo de consultas 
preparatórias (IRELAND, 2000:15) realizadas nas cinco grandes regiões 
mundiais consideradas pela UNESCO, acrescidas da Consulta Coletiva as 
ONGs, de onde foram consolidados relatórios para a Conferência 
Internacional (HISTÒRICO DAS CONFITEAS, 2008). 
 
 

Sob a coordenação do Conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury, foi aprovado o 

Parecer nº 11/2000 – CEB/CNE, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação de Jovens e Adultos. Também foi homologada a Resolução nº 01/00 – 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), sobre essas diretrizes. 

Em 2003, a população não alfabetizada era de 13,6%, época em que  inicia-

se o governo Lula. 

O Art. 214 da Constituição Federal traz o estabelecimento do plano nacional 

de educação: 

 
 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 
plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus 
diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam à: 
I - erradicação do analfabetismo; 

                                                            
3 Termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o 
treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica. Fazem parte 
do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); Serviço Social do Comércio 
(SESC); Serviço Social da Indústria (SESI); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio 
(SENAC). Existem ainda os seguintes: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR); Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP); e Serviço Social de Transporte (SEST). 
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II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 
 
 

Em 09 de janeiro de 2001 foi criada a Lei N 10.172, que aprovou o Plano 

Nacional de Educação, com vigência de 2001 a 2010. Nesse documento, a 

Educação de Jovens e Adultos está contemplada no item 5, no qual  apresentam-se  

diagnóstico, diretrizes e 26 objetivos e metas, somente para EJA, que tratam, entre 

outras questões, sobre a erradicação do analfabetismo até o final da década; de 

assegurar a oferta de cursos, equivalentes às quatro séries finais do ensino 

fundamental, para  pessoas com idade igual ou superior a de 15 anos  que 

concluíram as quatro séries iniciais; Estados e Municípios devem mapear, por meio 

de censo educacional, nos termos do art.5º, §1º da LDB, a população analfabeta, 

por bairro ou distrito, das residências e/ou locais de trabalho, articular as políticas de 

educação de jovens e adultos com as de proteção contra o desemprego e de 

geração de empregos, incluir a Educação de Jovens e Adultos nas formas de 

financiamento da Educação Básica. No geral, o documento possuía uma quantidade 

grande de metas, muitas  não eram mensuráveis e dificultavam o foco nas questões 

primordiais. 

Já o Plano Nacional de Educação de 2011 a 2020, no seu projeto de lei PL nº 

8035 de 2010, traz um documento mais sucinto e com metas mais quantificáveis. É 

organizado em 20 metas, sendo 3 delas voltadas diretamente a EJA: 

 
 

Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos de 
modo a alcançar mínimo de 12 anos de estudo para as populações do 
campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres, 
bem como igualar a escolaridade média entre negros e não negros, com 
vistas à redução da desigualdade educacional. 
Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais 
para 93,5% até 2015 e erradicar, até 2020, o analfabetismo absoluto e 
reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. 
Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens 
e adultos na forma integrada à educação profissional nos anos finais do 
ensino fundamental e no ensino médio. 
 
 

Em dezembro de 2009, realizou-se aqui no Brasil, em Belém do Pará, a VI 

Confitea, o que fez com que houvesse mobilização no país para discussão e 

organização. Dessa conferência, foi produzido um documento, em nível internacional 
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e nacional, com orientações, recomendações e diretrizes para educação de jovens e 

adultos, mais inclusiva e equitativa. Essa Confitea 

 
 

(...) frisou que a aprendizagem ao longo da vida constitui “uma filosofia, um 
marco conceitual e um princípio organizador de todas as formas de 
educação, baseada em valores inclusivos, emancipatórios, humanistas e 
democráticos, sendo abrangente e parte integrante da visão de uma 
sociedade do conhecimento”. Destacou a sua compreensão da natureza 
intersetorial e integrada da educação e aprendizagem de jovens e adultos, a 
relevância social dos processos formais, não formais e informais e a sua 
contribuição fundamental para o futuro sustentável do planeta (Marco de 
Ação de Belém, 2010). 
 
 

Ventura (2013) traz algumas ações realizadas, do período Lula e Dilma até o 

momento, em relação à Educação de Jovens e Adultos: 

 

- Criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade 

e Inclusão (SECADI), do Departamento da Educação de Jovens e Adultos 

(DEJA) e da Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e 

Adultos (CNAEJA); 

- Substituição do Programa de Alfabetização Solidária (PAS) pelo Programa 

Brasil Alfabetizado (PBA) - que traz as seguintes características: realizada em 

parceria com instituições que são responsáveis pela gestão de recursos, de 

seleção e acompanhamento dos alfabetizadores, que, por sua vez não 

necessitam de formação específica, mas com ensino médio, recebendo 

apenas bolsa, sem vínculo empregatício, responsável pela montagem das 

turmas, para ministrar curso anual com duração de sete meses. Há o controle 

com a prestação de conta e a centralização das informações, criando assim 

um mapa do analfabetismo no país. Esse Programa existe até os dias de hoje 

e está sendo avaliado pelo governo federal; 

- Substituindo Programa Recomeço pelo Programa Fazendo Escola – 

programa de apoio aos sistemas de ensino para atendimento à Educação de 

Jovens e Adultos; 

- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), onde o município 

passa a receber recursos ofertando EJA; 

- Diretrizes operacionais para EJA – marcos-legais; 
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- Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) passa a contemplar a modalidade 

EJA; 

- Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e EJA, 

Criação dos Centros de Referência de EJA; 

- Programa Nacional de Integração de Educação profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Jovens e Adultos na Formação Inicial e Continuada 

com Ensino Fundamental (PROEJA FIC); 

- Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). 

 

 Completando Ventura, podemos citar que, nesse momento, o Brasil está se 

preparando para a segunda edição da CONAE (Conferência Nacional de Educação) 

a ser realizada em fevereiro de 2014. A primeira foi realizada em 2010. A CONAE é 

precedida de etapas preparatórias, com conferências municipais, estaduais, 

realizadas por discussão a partir de documento-referência, organizado em 7 eixos 

(sistema nacional de educação, educação e diversidade, educação, trabalho e 

desenvolvimento sustentável, qualidade da educação,   gestão democrática, 

valorização dos profissionais da educação e financiamento), no qual estão 

pulverizadas as propostas referentes  à EJA.  

Na visão de Costa (s.d.), a linha do tempo da Educação de Jovens e Adultos 

tem cinco momentos. Num primeiro, o interesse das elites políticas pelos votos; num 

segundo, a “preocupação de educar para mudar as estruturas sociais, porém ainda 

predominava a relação de educação para o voto”; no terceiro, a relação da educação 

dos adultos com as mudanças nas estruturas sociais (ideologia da libertação); no 

quarto, a relação com a ditadura, mão de obra para o mercado de trabalho; e o 

quinto momento: 

 
 

(...) é caracterizado pelo processo de redemocratização do país, coloca no 
âmbito teórico a educação de jovens e adultos como um direito à cidadania, 
porém, na prática, a idéia permanece a mesma, ensinar o básico, gastando 
o mínimo, na perspectiva de atender as demandas do mercado globalizado; 
neste período é verificada uma forte influência dos organismos 
internacionais, em especial o Banco Mundial, que através de uma política 
neocolonialista impõe um modelo de educação voltado ao desenvolvimento 
da economia mundial (COSTA, s/d). 
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 Assim, se considerarmos os seguintes incisos dos princípios da educação 

contidos na LDB nº 9394/96: 

 
 

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
[...] 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extra-escolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
 
 

 Apesar dos avanços, podemos perceber que ainda há muita história de 

conquistas para escrevermos sobre a EJA para uma educação de fato 

emancipadora, uma história digna às pessoas que foram vítimas da sociedade 

capitalista, privando-as à educação. 

 

 

1.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 
 
A EJA é mais do que uma modalidade de ensino, é um conceito, é libertação, 

no sentido que Paulo Freire (2011b, p. 93) traz quando fala da transformação do 

mundo a partir da ação e reflexão do homem. 

A EJA acolhe educandos que de alguma forma receberam um “não” para os 

estudos ao longo da vida. Como explicam os autores Leite & Gazoli (2012, p. 84) é 

comum, no relato dos adultos, a apresentação dos seguintes motivos: que não foi 

possível estudar porque tinham que trabalhar; que não puderam continuar os 

estudos porque a escola era longe; que a escola não era um lugar agradável porque 

não aprendiam. As autoras Soek, Hara e Stoltz (2009, p. 22 e 23) completam que 

“os anos de estudo estão diretamente relacionados à renda familiar”. 

As pessoas que passaram por esse processo sempre trazem marca de 

incompletude, de cobrança interna e/ou externa, pois esses “nãos” continuam 

fazendo parte da vida e são comprovados por pesquisa nas falas dos alunos: 
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Quem não sabe ler é cego, não quero mais depender dos outros. Quero ler 
o ônibus na rua, quero poder ir a algum lugar com o endereço, hoje não 
consigo. [...] As respostas, como se pode observar, sinalizam para 
necessidades objetivas (ler o ônibus, a Bíblia, o jornal, escrever cartas) e 
para um desejo subjetivo, o de independência/autonomia (SCHWARTZ, 
2010, p. 65).  

 

 

Entre tantos nãos, quando uma pessoa  procura da Educação de Jovens e 

Adultos é em busca do “sim” e, para isso, a escola deveria ser organizada com 

prática capaz de minimizar as dificuldades dos educandos, respeitar a autonomia de 

aprendizagem e as diferenças individuais, assegurando acesso, permanência e 

sucesso dos jovens e adultos no processo educacional (SOEK, HARA e STOLTZ, 

2009, p. 24). 

Segundo crítica feita por Freire (2011b, p. 84), há necessidade de 

reconhecimento dessa característica de educandos da EJA, para que não sejam 

considerados marginalizados, patologias de uma sociedade que é boa, justa e 

organizada e, que por isso, é necessário mudar a mentalidade daquelas pessoas 

sem estudos que são ineptas e preguiçosas. 

Quanto a isso, Pinto (1994, p. 82) explica que há erro sociológico ao 

culpabilizar o adulto por sua ignorância, porque ele não é voluntariamente 

analfabeto, mas infelizmente, pelas situações criadas pela  sociedade. 

Sabemos que há controle da sociedade pelas classes dominantes e segundo 

seus interesses. A escola faz parte desse processo. Segundo Apple (2008, p. 86) 

“as raízes ideológicas da política educacional liberal demonstra que muitas das 

“reformas” propostas, mesmo no século XX, tanto nas escolas quanto em outros 

lugares, serviram latentemente aos interesses sociais e conservadores de 

estabilidade e de estratificação social.” 

Se, para a “ordem social e econômica”, é necessário que haja camadas, de 

controlador, assistente de controlador e controlados, a escola também realiza essa 

ação; em outras palavras, a educação não é para todos: 

 
 

As regras sociais e econômicas constitutivas e subjacentes fazem ser 
essencial que os currículos centrados em disciplinas sejam ensinados e que 
o status de alto nível seja dado ao conhecimento técnico. Isso ocorre em 
grande parte pela função seletiva do ensino. Embora isso seja mais 
complexo do que o espaço de que disponho aqui, á mais fácil estratificar os 
indivíduos de acordo com “critérios acadêmicos” quando se usa o 
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conhecimento técnico. Essa estratificação ou agrupamento é em grande 
parte importante porque nem todos os indivíduos são vistos como 
detentores da capacidade de contribuir para a geração de forma exigida de 
conhecimento. Assim, o conteúdo cultural (conhecimento legítimo ou de alto 
status) é utilizado como um mecanismo ou filtro para a estratificação 
econômica, aumentando, portanto, a expansão contínua de conhecimento 
técnico em uma economia como a nossa (APPLE, 2008, p. 73). 
 
 

Porém, se somos de fato educadores, temos que nos assumir como tal. A 

ação do educador tem que estar de acordo com a finalidade da educação, que não 

se limita à comunicação formal, mas também com a intenção de mudança de 

condição humana do indivíduo que adquire o saber (PINTO, 1994, p. 49). Mas, não 

podemos cair na armadilha do discurso político existente de que o Estado assegura 

os direitos sociais de educação, saúde entre outros, pois “se trata de um capitalismo 

denominado de bem-estar social, Estado previdenciário ou simplesmente modelo 

fordista (GENTILI, 1997, p. 32).” A classe dominante não se extinguiu e, para que 

ela exista, há  necessidade de que hajam os oprimidos, porque “para os opressores, 

o que vale é ter mais e cada vez mais, à custa, inclusive, do ter menos ou do nada 

ter dos oprimidos. Ser, para eles, é ter e ter como classe que tem” (FREIRE, 2011b, 

p. 63).” 

Dessa forma, Freire (2011b), Pinto (1994), Apple (2008) afirmam que existem 

duas classes de pessoas. Uma, que domina, é opressora e recebe educação de 

qualidade, segundo seus valores capitalistas, e comanda a sociedade. Outra que 

recebe a educação para pobre, para executar tarefas menos complexas, à qual 

impõem uma cultura, que, na visão da classe dominante é melhor. Nessas 

condições, muitas crianças e adolescentes não concluem a escolaridade.  

Lima (2007, p. 104) utiliza o conceito de redundância de Bauman, que 

significa aquilo que está a mais, torna-se desnecessário, sem uso, um problema 

financeiro. Assim, concluímos que a educação não é para todos e esse não é 

resultado presente na Educação de Jovens e Adultos. Há, aí, dívida social histórica 

a ser paga às pessoas excluídas do processo de educação pelo sistema e, portanto 

é necessário oferecermos educação de qualidade para os educandos da EJA. 

As conseqüências dessa política neoliberal refletem-se no abandono dos 

estudos apresentados por jovens, segundo Corti e Vóvio (2007, p. 33) e adultos, 

segundo Martins et al (2011, p. 618). Podemos citar como principais motivos: a) o 

trabalho ingresso precoce no mundo do trabalho, incompatibilidade de conciliar 
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horário de trabalho com horário das aulas, cansaço; b) questões familiares: falta de 

incentivo, doença, filhos pequenos, mudança de moradia; c) localização: escola 

distante de casa; falta de transporte escolar, escola localizada em local vulnerável; 

d) motivos intraescolares: sentir-se humilhado e desrespeitado, por colegas e 

professores; ter dificuldade de aprendizagem, ser reprovado várias vezes. 

Capucho (2012, p. 23) reivindica política afirmativa para essa população 

excluída do seu direito à educação que tenha como enfoque “medidas especiais e 

emergenciais com o objetivo de eliminar a desigualdade historicamente acumulada”. 

A autora denuncia que a pobreza e a ignorância são utilizadas na manutenção da 

ordem e, por isso a educação é negada aos filhos da classe trabalhadora nesse 

longo período. Dessa forma, a modalidade de EJA acaba sendo fruto de um país 

capitalista periférico na divisão mundial do trabalho. Ainda na defesa de políticas 

afirmativas para EJA, podemos citar Di Pierro (2013) que define como 

 
 

(...) ações reparatórias, compensatórias ou preventivas, que buscam corrigir 
uma situação de discriminação e desigualdade infringida a certos grupos no 
passado, presente ou futuro (MOEHLECKE,2002, p. 203). Ação afirmativa 
como políticas públicas ou privadas voltadas à neutralização dos efeitos da 
discriminação de raça, gênero, de idade, de origem nacional ou regional ou 
de compleição física (GOMES, 2006), entre outras, que buscam neutralizar 
aquilo que – de acordo com o status quo sociorracial – não se quer admitir e 
nem neutralizar (SANTOS, 2007). 
 
 

Por tudo isso, Freire (2000, p. 126) chama a atenção dizendo que “se a 

educação não é a chave das transformações sociais, não é simplesmente 

reprodutora da ideologia dominante”, de forma que, um educador democrático, 

consciente, não poderá ficar na neutralidade, reforçando o poder do opressor, a 

massificação, a destemporalização, para que o oprimido fique acomodado, se ajuste 

(Freire, 2011a); ao contrário, é necessário que a liderança revolucionária se 

convença da necessidade de lutar pela liberdade (Freire, 2011b). 

 

 



32 

 

1.3 O CENÁRIO ATUAL 

 
 

1.3.1 Os números na educação de jovens e adultos 

 
 

1.3.1.1 Dados estatísticos na educação de jovens e adultos 

 

 

Conforme dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população total do Brasil é 

de 190.755.799 habitantes. Desses, 9,7% das pessoas são consideradas 

analfabetas. Embora pareça porcentagem pequena, trata-se de 14,1 milhões de 

pessoas analfabetas com idade igual ou superior a 15 anos, de acordo com dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Essa taxa de 

analfabetismo é considerada alta se comparada a de outros países da América do 

Sul, Equador, Chile, Argentina.4  

Ao longo dos anos, nota-se que a queda da taxa de analfabetismo tem sido 

constante desde o começo da década de 1990. Entre 1992 e 2009, a taxa de 

analfabetismo foi reduzida em 7,5 pontos percentuais, com redução média de 0,44% 

ao ano. Se analisarmos por região, podemos verificar que há uma diferença muito 

grande entre elas quanto ao número de pessoas não alfabetizadas, sendo que a 

maior porcentagem se encontra na Região Nordeste com 16,9% e a menor, na 

Região Sudeste com 4,8%, como podemos observar na figura a seguir: 

                                                            
4 O analfabetismo. Disponível em: <http://arquivo.campanhaeducacao.org.br/Documentos/IPEA%20-
%20educacao%202010.pdf>. Acesso em: 22 de junho 2013. 
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Figura 1: Analfabetismo entre jovens e adultos. 

Fonte: IBGE, 2011. 
 

Com relação aos anos de escolaridade, segundo dados do IBGE, podemos 

observar que a média por região em 2011, era de: 

 
 

Região  Anos de Escolaridade 

Norte  6,7 

Nordeste  6,0 

Sudeste   8,1 

Sul  7,7 

Centro-Oeste  7,8 
 

Tabela 1: Média de anos de escolaridade por região 
Fonte: IBGE, 2008 
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Embora haja a obrigatoriedade da escolarização como previsto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a estatística é preocupante no Brasil, visto que um, a 

cada quatro alunos que inicia o Ensino Fundamental, abandona a escola antes de 

completar o último ano. É o que indica o Relatório de Desenvolvimento 2012, 

divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Temos a taxa de 24,3% de abandono, dando ao Brasil a terceira maior taxa de 

abandono escolar entre os países com maior IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano), apenas atrás da Bósnia Herzegovina (26,8%) e das ilhas de São 

Cristovam e Névis, no Caribe (26,5%).5 

Observe-se a tabela a seguir: 

 

 

Média de anos de estudo da população de 15 anos ou mais de 
idade por categorias selecionadas, 2009 

Categoria Anos de estudo 

40 anos ou mais 6,2 

25 a 29 anos  9,4 

Negra 6,7 

Branco 8,4 

Rural 4,8 

Urbano Metropolitano 8,7 

Nordeste 6,2 

Sudeste 8,2 
 

Tabela 2: Média de anos de estudo da população de 15 anos ou mais de idade por categorias 
selecionadas, 2009 

Fonte: PNAD/IBGE, 2011. 
 

 

                                                            
5 Disponível em: <http://www.ufjf.br/ladem/2013/03/15/brasil-tem-3%C2%AA-maior-taxa-de-evasao-
escolar-entre-100-paises-diz-pnud/>. Acesso em: 22 de junho de 2013. 
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E os seguintes dados: 

 

 

Gênero  Anos de estudo 

Mulheres na área urbana  9,2 

Homens na área urbana  8,2 

Mulheres na área rural  5,2 

Homens na área rural  4,4 
 

Tabela 3: Anos de estudo por gênero e área rural e urbana. 
Fonte: IBGE, 2008. 

 

 

Grau de Instrução Rendimento Médio 
(R$) 

Sem instrução 540,28 

Fundamental incompleto ou equivalente 698,79 

Fundamental completo ou equivalente 938,55 

Médio incompleto ou equivalente 802,41 

Médio completo ou equivalente 1202,74 

Superior incompleto ou equivalente 1577,85 

Superior completo ou equivalente 3510,44 
 

Tabela 4: Rendimento Médio por grau de instrução. 
Fonte IBGE, 2011. 

 

 

Com todos esses dados, podemos concluir que a demanda de EJA tem, na 

maioria, as seguintes características: 



36 

 

 

Situação Financeira Com menor renda 

Cor  Negra 

Gênero  Masculino 

Região  Nordeste 

Zona  Rural 

Faixa etária  Mais de 40 anos 
 

Tabela 5: Característica da demanda da EJA 
Fonte: A autora. 

 

 

Em alguns casos a demanda é uma, mas o atendimento ocorre de outra, 

como observamos, por exemplo, na faixa etária. em Embora a maior demanda seja 

de pessoas com 40 anos ou mais, em 2010, no Brasil, 51% dos matriculados na EJA 

tinham entre 18 e 24 anos; 60,7% dos matriculados nos anos finais do ensino 

fundamental tinham entre 15 e 24 anos; e  65% dos matriculados no ensino médio 

tinham entre 18 e 29 anos.  

Em relação às matrículas na Educação de Jovens e Adultos, as pesquisas 

mostram queda contínua. Essa redução vem acompanhada, desde 2007, do 

fechamento de turmas quando, no país somavam-se 166.254 turmas de EJA e, em 

2011, 147.361, o que representa queda de 18,9%, como podemos observar na 

tabela abaixo: 
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Ano Matrículas na Educação de Jovens e Adultos 
Por Etapa de Ensino 6 

Total Geral Ensino Fundamental 
 

Ensino 
Médio 

Total Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

2007 4.975 3.367.032 1.160.879 2.206.153 1.608.559 

2008 4.926 3.291.264 1.127.077 2.164.187 1.635.245 

2009 4.638 3.090.896 1.035.610 2.055.286 1.547.275 

2010 4.234 2.846.104 923.197 1.922.907 1.388.852 

2011 3.980 2.657.781 935.084 1.722.697 1.322.422 
 

Tabela 6: Matrículas na Educação de Jovens e Adultos por etapa de ensino. 
Fonte: MEC/Inep/DEED, 2011 

 

 

Coincidentemente, no ano em que começamos detectar queda de matrículas 

na EJA, 2007, em abril foi lançado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), que podemos explicar da seguinte forma: 

 
 
O IDEB integra informações de fluxo escolar (aprovação, reprovação e 
evasão), dados do Censo Escolar da Educação Básica e os resultados da 
Prova Brasil, que é aplicada pelo Inep aos estudantes ao final de cada 
etapa da Educação Básica. A fórmula do Ideb daria um bom assunto para 
uma aula de Matemática, mas, basicamente, pode ser resumida assim: 
quanto menos tempo os alunos de uma escola levam para completar 
determinada etapa do ensino, e quanto mais altas são as notas deles 
na Prova Brasil, melhor será o IDEB dessa escola. A escala vai de zero a 
dez. (Disponível em: <http://www.educacional.com.br/reportagens/ideb/>).7  
 
 

                                                            
6 Notas: 
1) Inclusive 231.213 matrículas de EJA presencial da 1ª a 8ª série em 2007. 
2) O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. 
3) Não inclui matrículas em turmas de atendimento complementar. 
4) Não inclui matrículas na EJA integrada à Educação Profissional de nível fundamental e médio. 
7 Diponível em: <http://www.educacional.com.br/reportagens/ideb/>. Acesso em: 13 de agosto de. 
2013. 
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Na Educação de Jovens e Adultos, há grande taxa de evasão que influi 

negativamente nos índices do IDEB da escola, o que pode ter provocado o 

fechamento das turmas. 

Com relação à desistência dos educandos, podemos contabilizar cerca de 

30% no Ensino Fundamental e 24% no Ensino Médio. 

Enfim, o resultado de todos esses dados se traduzem nos 65 milhões de 

brasileiros com 15 anos de idade ou mais que não concluíram o Ensino 

Fundamental, de acordo com o Censo de 2010 e, que são, potencialmente, 

demandas da Educação de Jovens e Adultos.  

Dessa demanda foram atendidos: 

 

 

Brasil Fundamental Médio 

Parcial Integral Parcial Integral 

Estadual Urbano 846.397 112 1.029.720 73

Estadual Rural 48.812 92 19.149 14

Municipal Urbano 1.253.294 595 24.787 0

Municipal Rural 416.413 468 2.587 0

Estadual e Municipal  2.564.916 1.267 1.076.243 87

Total 2.566.183 1.076.330 
 

Tabela 7: Total de atendimento do da Educação de Jovens e Adultos – Ensino Fundamental e Médio 
– por estados e municípios. 
Fonte: INEP, Censo 2010 

 

 

Com esses dados, podemos calcular os números de atendimento na EJA: 

 

- Se, da demanda de 65 milhões de pessoas que não terminaram o Ensino 

Fundamental com 15 anos de idade ou mais, 2.566.183 pessoas estavam 

matriculadas na EJA, conseguimos atender apenas 3,9%; 

- Se considerarmos a média de evasão de 30% no Ensino Fundamental, 

provavelmente apenas 1.795.441 pessoas chegaram ao final do curso 

naquele ano, sendo atendidas, 2,7% da demanda total; 
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- Pelos dados do PNAD 2009, 20,2 milhões de pessoas não completaram o 

Ensino Médio, cerca de 3 milhões (15%) cursavam o ensino médio e 395 mil 

cursavam a EJA–EM, isto é, 2,2% da demanda restante (DI PIERRO, 2013); 

- Se considerarmos a média de evasão de 24% no Ensino Médio, 

provavelmente, apenas 296.250 pessoas chegaram ao final do curso naquele 

ano, sendo atendidas, então, 1,7% da demanda total; 

- No ano 2010, 62.433.084 pessoas que tinham direito à Educação de Jovens 

e Adultos no Ensino Fundamental não estudaram; 

- No ano 2009, 16.805.000 pessoas que tinham direito à Educação de Jovens 

e Adultos no Ensino Médio não estudaram; 

- No ano 2010, provavelmente, cerca de 770.000 pessoas matricularam-se na 

EJA do Ensino Fundamental e desistiram; 

- No ano 2009, provavelmente, cerca de 94.000 pessoas matricularam-se na 

EJA – Ensino Médio e desistiram.  

 

Existe preocupação com a questão do analfabetismo funcional, constante, 

inclusive, na Meta 9 do Plano Nacional de Educação, que propõe “Elevar a taxa de 

alfabetização da população com quinze anos ou mais para noventa e três vírgula 

cinco por cento até 2015 e erradicar, até 2020, o analfabetismo absoluto e reduzir 

em cinquenta por cento a taxa de analfabetismo funcional”.  

O termo analfabetismo funcional surgiu nos Estados Unidos na década de 

1930 e referia-se à capacidade do indivíduo decifrar códigos de tarefas militares. 

São considerados analfabetos funcionais aqueles que, mesmo sabendo ler e 

escrever frases simples, não possuem habilidades necessárias para satisfazer as 

demandas do seu dia a dia e se desenvolver pessoal e profissionalmente. Isso inclui, 

por exemplo, entender um bilhete ou uma notícia de jornal. O IBGE considera 

analfabetos-funcionais pessoas que têm menos de quatro anos de estudos 

completos, o que contabilizou em 2011, 20% da população com 15 anos ou mais de 

idade.8 

                                                            
8  C.f.: Anuário Brasileiro de Educação Básica, 2012. 
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No Brasil, foi criado o Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF)9, que 

classifica os níveis de alfabetismo funcional da seguinte forma: 

 
 

• Analfabeto: não domina as habilidades medidas. 
• Nível Rudimentar: localiza uma informação simples em enunciados de 
uma só frase, um anúncio ou chamada de capa de revista, por exemplo. 
• Nível Básico: localiza uma informação em textos curtos ou médios, mesmo 
que seja necessário realizar inferências simples. 
• Nível Pleno: localiza mais de um item de informação em textos mais 
longos, compara informação contida em diferentes textos, estabelece 
relações entre as informações (causa/efeito, regra geral/caso, opinião/fato). 
Reconhece a informação textual mesmo que contradiga o senso comum. 
 
 
 

Em 2011, foi apresentado o seguinte quadro: 

 

 

Nível de alfabetismo funcional da população de 15 a 64 anos por 
escolaridade da população – 2011 

 

Níveis Escolaridade 

Nenhum

a 

Fundamental I Fundamental II Médio Superior

Analfabeto 54% 8% 1% 0% 0% 

Rudimentar 41% 45% 25% 8% 4% 

Básico 6% 43% 59% 57% 34% 

Pleno 0% 5% 15% 35% 62% 
 

Tabela 8: Nível de alfabetismo funcional da população de 15 a 64 anos por escolaridade da 
população – 2011 

Fonte: INAF Brasil, 2011. 
 

 

A pesquisa mostrou que dos 82% alfabetizados funcionalmente 50% estão no 

nível básico. 

 

                                                            
9 O que é INAF. Disponível em: 
<http://www.ipm.org.br/ipmb_pagina.php?mpg=4.02.00.00.00&ver=por>. Acesso em: 22 de outubro 
de 2013. 
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1.3.1.2 Financiamento na educação de jovens e adultos 
 

 

Outros números que são importantes para o atendimento da demanda são os  

do financiamento. Pode-se analisar o grau de importância dado à EJA pelo Estado a 

partir do valor do financiamento que lhe é destinado: o menor dentre todas as 

modalidades de ensino. Há que reconhecer avanço, uma vez que já está 

contemplada na legislação, mas ainda não é suficiente se almejamos cumprir a Meta 

8 e 9 do PNE e suas estratégias, incluindo a demanda potencial que vimos no item 

anterior. 

Isso é possível observar no Art. 10 da Lei Federal Nº 11.494/2007, que 

regulamentou o FUNDEB, onde consta a EJA da seguinte forma: 

 
 

XVI - educação de jovens e adultos com avaliação no processo; 
XVII - educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de 
nível médio, com avaliação no processo.10 
 
 
 

Também nesse artigo, consta: 

 
 

§ 2o A ponderação entre demais etapas, modalidades e tipos de 
estabelecimento será resultado da multiplicação do fator de referência por 
um fator específico fixado entre 0,70 (setenta centésimos) e 1,30 (um inteiro 
e trinta centésimos), observando-se, em qualquer hipótese, o limite previsto 
no art. 11 desta Lei.  
 
 

Sendo que no Art. 36, o menor fator de referência é o destinado à EJA. 

Assim, utilizando as palavras de Costa ([s.d.]), essa lei oficializa 

 
 

[...] a histórica discriminação sofrida pela EJA. Isso se explica porque o valor 
aluno/ano destinado a EJA em 2007 era de R$ 662,40, inferior 42,86% em 
relação ao aluno de ensino fundamental e 71,43% em relação ao aluno de 
ensino médio. Para sacramentar a injustiça oficial, a mesma lei estabeleceu 
ainda que a apropriação dos recursos do FUNDEB, em cada estado para a 
EJA, será de apenas 15% do total de recursos, que são explicitamente 
insuficientes para garantir um ensino de qualidade.  

                                                            
10 Lei Nº 11.949, de 20 de junho de 2007. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm>. Acesso em: 10 de 
outubro de 2013. 
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Ainda que seja pouco, há outro agravante denunciado pela pesquisa de Di 

Pierro (2013) que constatou que há a 

 
 

(...) subdeclaração do gasto público com a educação de jovens e adultos, o 
que restringe o controle e a avaliação das políticas públicas, e foram 
encontradas evidências de que o gasto público na modalidade está aquém 
do teto e dos valores estabelecidos no FUNDEB. 
 
 

Os municípios recebem mandados de segurança solicitando vagas em 

creches; recebem cobrança em relação à qualidade de ensino, tendo como 

termômetro as avaliações externas no Ensino Fundamental que é obrigatória, de 

forma que os gestores tendem a canalizar seus investimentos nessas modalidades 

de ensino. 

Assim, a EJA fica a cargo de programas, como temos visto ao longo da 

história, sendo que atualmente há o Programa Brasil Alfabetizado, voltado para a 

alfabetização de jovens, adultos e idosos, desenvolvido em todo território com 

prioridade em municípios que apresentem taxa de analfabetismo superior a 25%.  

Na Resolução Nº 44 de 5 de setembro de 2012, que estabelece orientações, 

critérios e procedimentos para a transferência automática de recursos desse 

programa aos Estados, Distrito Federal e Municípios, pode-se verificar que os 

critérios mínimos para atuar como educador, que receberá uma bolsa de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), é ter formação em nível médio completo. Para atuar como 

alfabetizador-coordenador exige-se formação superior em educação, não sendo, 

necessariamente em Pedagogia, cargo que receberá bolsa de R$ 600,00 

(seiscentos reais).  

Na Lei Nº 11.738, de 16 de julho de 2008, consta que o piso salarial 

profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica 

será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em 

nível médio, na modalidade Normal, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) 

horas semanais; na composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite 

máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de 

interação com os educandos.  
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A pergunta que fazemos com isso é: por que as pessoas que foram excluídas 

do seu processo de escolarização, não por sua culpa, mas do sistema, merecem 

menos qualidade, menos investimentos, professores menos qualificados, enfim, 

valem menos?  

O resultado disso pode ser verificado no quadro a seguir sobre os dados 

gerais de atendimento do Programa Brasil Alfabetizado até 2010:  

 

- os números e porcentagens do resultado não são referentes ao total de 

atendimentos, têm como base a última coluna do total; 

 - a porcentagem de pessoas que foram alfabetizadas no Programa, 

considerando o total de atendidos, vem caindo a cada ano, chegando a 8% 

em 2010; 

 - a porcentagem de pessoas que dão continuidade aos estudos, 

considerando o total de atendimento, contabilizou, nesses três anos, a média 

de 2,5%. 

 

 

Tabela – Resultados do Programa Brasil Alfabetizado 

 

Tabela 9: Sobre resultados do Programa Brasil Alfabetizado 
Fonte: ENEJA 201111 

 

                                                            
11  Slide apresentado pelo representante da SECADI no Encontro Nacional de EJA 2011, em 
Salvador. 

Ciclo Adesã
o 

Atendimento Reinscritos  

Não 
alfabetiza 

do 

Alfabetizad
o e não 

matriculad
o na EJA 

Alfabetizad
o e 

matriculad
o na EJA 

Total 

200
8 

1.115
  

1.322.765  ____ 274.32  
(46%) 

286.223  
(48%) 

35.904  
(6%) 

596.450 
(45%)  

200
9 

1.469
  

1.872.807  153.008 
(8%) 

439.452 
(51%)  

357.687  
(42%) 

57.859  
(7%) 

854.998 
(46%)  

201
0 

1.443 1.551.295  260.321 
(17%) 

145.888 
(48%) 

128.173  
(42%)  

28.694 
(10%) 

302.755 
(20%)  



44 

 

Podemos verificar outros avanços, como a Resolução/CD/FNDE nº 48, de 2 

de outubro de 2012,  que estabelece orientações, critérios e procedimentos para a 

transferência automática de recursos financeiros, aos estados, municípios e Distrito 

Federal, para a manutenção de novas turmas de Educação de Jovens e Adultos, isto 

é, recebe-se a verba no mesmo ano da abertura de turmas, o que não ocorria, pois o 

órgão público somente recebia a verba no ano seguinte, mediante os dados 

constantes no Censo Escolar. 
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1.3.2 O currículo e a formação de professores 
 
 
 
1.3.2.1 Currículo da educação de jovens e adultos 
 

 

Quando conseguimos, a partir da vontade política, chamada pública e do 

financiamento, levar os educandos para as escolas é comum, nas entrevistas com 

eles educandos, que se pergunte o porquê voltaram a estudar. E é comum a 

resposta estar relacionada, entre outras questões, ao fato de aprenderem mais. O 

que seria aprender mais? Que conteúdos? Com relação a isso, há uma preocupação 

com a quantidade de conteúdos a serem trabalhadas na EJA numa visão 

equivocada de compensação por parte de alguns sistemas de ensino. Fato esse que 

faz com que, muitas vezes, o ensino ocorra de forma mecânica, não levando os 

educandos a se apropriarem do que estudaram, mas  apenas memorizarem. , o que, 

como salienta Freire (2000, p. 90), não significa que conheceram o objeto, pois o 

conhecimento ocorre quando se apreende a razão de ser do que se está estudando. 

Para tratar dessa temática é preciso definir o que é currículo e quem é o 

sujeito da Educação de Jovens e Adultos. 

Quando se fala em currículo, conforme Padilha (2004), logo vem à memória a 

grade curricular, os planos de aulas, os objetivos e conteúdos de uma determinada 

série, de uma forma prescritiva, ou conjunto de experiências de aprendizagens, e 

ainda pode significar caminho a seguir; assim, currículo, dependendo da orientação 

filosófica e político-pedagógica, pode ter várias definições. 

Posto isso, que concepção de currículo poderia se aproximar mais da 

concepção de EJA? Para refletir sobre essa questão, temos que definir quem é o 

aluno da EJA. A Proposta Curricular para o 1º segmento da EJA do MEC define: 

 
 
Em países como o Brasil, marcados por graves desníveis sociais, pela 
situação de pobreza de uma grande parcela da população e por uma 
tradição política pouco democrática, baixos níveis de escolarização estão 
fortemente associados a outras formas de exclusão econômica e política. 
Famílias que vivem em situação econômica precária enfrentam grandes 
dificuldades em manter as crianças na escola [...] É também cada vez mais 
dominante a presença de adolescentes e jovens recém-saídos do ensino 
regular, por onde tiveram passagens acidentadas (BRASIL, 2001, p. 35 e 
36). 
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Podemos, dizer que o público da EJA é aquele que, de alguma forma, está 

marcado com a exclusão econômica, social, e por isso não teve oportunidade de 

concluir os estudos. Se levantássemos a causa geradora dessa consequência na 

vida de cada educando precisaríamos entender a dinâmica da sociedade que é de 

uma ordem injusta (FREIRE, 2011b, p. 44). 

A justificativa para isso está na relação de poder de controle, sendo que 

alguns parecem pré-destinados a serem excluídos da escola e outros a tornarem-se 

acadêmicos de alto nível. Partindo da lógica da organização da sociedade, a 

economia depende de conhecimento de alto status, mas não se tem a intenção de 

distribuí-la para a população em geral (APPLE, 2008, p. 71). Parece já haver um 

combinado entre aqueles que dominam a sociedade para fazer a seleção de quem 

deve ficar no poder, de quem deve manter esse poder, de quem domina e de quem 

é dominado. A escola e sua organização curricular, o conteúdo cultural, colabora 

com esse filtro (APPLE, 2008, p. 73). 

Sem o poder do rei, como na época feudal, houve necessidade de se criar um 

mecanismo de controle social, em que cada qual cumpre seu papel, pois deve haver 

situação de desigualdade para que alguns fiquem numa condição melhor que outros, 

para manutenção dessa organização. Esse controle é reproduzido na escola, que 

ensina o conhecimento legítimo numa lógica natural de desequilíbrio cultural e 

econômico (APPLE, 2008, p.75). 

Dessa forma, como na época feudal em que os vassalos acreditavam não 

serem agraciados pelo dom divino, também o educando passa a entender que 

aquilo que se ensina na escola não é para ele. Ele não consegue se apropriar do 

conhecimento devido, muitas vezes, há grande diferença cultural, pois se valoriza e 

engrandece o conhecimento que não é seu, a forma de ser que não é a sua, a 

cultura que não é a sua, o que se tem que ele não tem; dessa forma o aluno passa a 

acreditar que não é capaz “De tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que 

não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não 

produzem em virtude de tudo isto, terminam por se convencer de sua “incapacidade” 

(FREIRE, 2011b, p. 69).” 

Dessa forma, o poder dominante os trata, como doentes, até pelo uso da 

expressão “erradicação do analfabetismo” que consta no PNE, “os oprimidos são 

patologia da sociedade sã, que precisa, por isto mesmo, ajustá-los a ela, mudando-
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lhes a mentalidade de homens ineptos e preguiçosos (FREIRE, 2011b, p. 84).” 

Criam-se formas de assistencialismo para tratar dessa enfermidade com falsa 

generosidade. 

Para combatermos esse formato de reprodução é necessário perceber como 

se dá o controle do conhecimento. Nesse sentido, Apple (2008, p.96) chama a 

atenção para “o papel da escola na seleção, preservação e transmissão de 

concepções, normas ideológicas e valores” presentes tanto nos currículos abertos 

quanto nos ocultos. Se não se percebe parte dessa organização perversa, o 

professor acaba colaborando com ela sem nenhuma crítica. Freire (2011b, p.88), 

alerta sobre o educador de concepção “bancária”, pois 

 
 

Seu trabalho será, também, o de imitar o mundo. O de ordenar o que já se 
faz espontaneamente. O de “encher” os educandos de conteúdos. É fazer 
depósitos de “comunicados” – falso saber – que ele considera como 
verdadeiro saber (FREIRE, 2011b, p. 88). 
 
 

O professor acredita fazer o melhor trabalho com seus alunos para que eles 

fiquem bem ajustados, pois é o que se espera deles, longe de se tornarem sujeitos 

de transformação (FREIRE, 2011b, p. 83). Nesse sentido, como se avalia o bom 

aluno? Aquele que tem uma história de vida vazia, vazia de ideia, de criatividade, de 

autonomia, de criticidade, de alegria; mas que tenha boa memória para depositar os 

conteúdos sem fazer relação entre eles e a realidade, pois o importante é memorizar 

(FREIRE, 2011b, p. 80). 

Os professores costumam colocar em seu discurso que a educação é um 

trampolim para alcançar uma vida melhor, pois haverá mais conhecimento, 

autonomia, emprego melhor; mas, se a sua prática reflete uma “educação bancária”, 

ele, de fato não contribui para isso. 

 
 

O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, 
invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre 
os que não sabem. A rigidez destas posições nega a educação e o 
conhecimento como processos de busca (FREIRE, 2011b, p. 81). 
 
 

Dessa forma, não estamos falando de um currículo adequado nem para EJA 

ou para quaisquer outras modalidades. Quanto a isso temos a contribuição de Apple 

(2008, p. 22) que ressalta a importância do processo de desalienação a partir da 
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conscientização da forma como está estruturada a educação: “inserida no mundo 

real das relações de poder cambiantes e desiguais” 
Para isso, Freire (2011b, p. 66) propõe uma mudança revolucionária a partir 

da crença no povo. Quando se crê no povo, passa a dar importância à sua cultura, à 

sua história e não mais enaltecer os heróis como, por exemplo, quando se estuda a 

mão divina da Princesa Isabel que fez a “caridade” de assinar a Lei Áurea para os 

negros. Isso depende do ponto de vista der quem é contada a história, cada um tem 

sua história que faz parte da história do mundo 
 
 

Mulheres e homens, somos únicos seres que, social e historicamente, nos 
tornamos capazes de aprender. Por isso, somos os únicos em que aprender 
é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que 
meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, 
constatar para mudar, o que não se faz sem a abertura ao risco e à 
aventura do espírito (FREIRE, 2000, p. 77). 
 
 

Pensando num currículo do e para o povo, sem uma única cultura a ser 

valorizada, uma única história a ser contada, uma única forma de ser, trazemos a 

contribuição de Freire (2011b, 72) que fala da importância do diálogo, crítico e 

libertador, que “tem que ser feito com os oprimidos, qualquer que seja o grau em 

que esteja a luta por sua libertação.”  

 
 

Não há outro caminho senão o da prática de uma pedagogia humanizadora, 
em que a liderança revolucionária, em lugar de sobrepor aos oprimidos e 
continuar mantendo-os como quase “coisas”, com eles estabelece uma 
relação dialógica permanente. (FREIRE, 2011b, p. 77) 
 
 

Corroborando essa idéia Abramowicz (2006) ressalta que na perspectiva 

crítica a criação do currículo ocorre em conjunto, negociação, participação, oposição 

ao currículo alienante e fabricador de coisas e não de pessoas. 

Entendemos como deve ser o currículo para EJA, com esperança para 

superar a condição de “fracasso” e de “culpado”, para se conscientizar, libertar. 

Contudo, a mudança sempre traz insegurança ao professor, que confia em seu 

programa, em suas atividades.  

 
 

(...) que ensinar não se esgota no tratamento do objeto ou do conteúdo, 
superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que 
aprender criticamente é possível. E essas condições implicam ou exigem a 
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presença de educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos, 
rigorosamente curiosos, humildes e persistentes (FREIRE, 2000, p. 29). 
 
 

Para o autor (2011b), a diferença entre a educação dominadora é o ato de 

pura transferência, enquanto que a educação libertadora é o ato de conhecer. Para 

isso não é possível desunir os conteúdos da formação ética dos educandos “prática 

da teoria, autoridade da liberdade, ignorância de sabedoria, respeito ao professor de 

respeito aos alunos (FREIRE, 2000, p.106).” Dessa forma, caminha-se para o que 

Freire (2011b, p. 93) chamou de práxis, a ação e reflexão dos homens sobre o 

mundo para transformá-lo,  a libertação autêntica. 

Arroyo (2011a, p. 104) destaca sua preocupação com as políticas curriculares 

por elas estarem vinculadas ao movimento do mercado. Para ele, há retrocesso 

quando deixamos de reconhecer cada criança, jovem e adulto não como sujeito de 

direitos, mas como mercadorias. O autor (2012, p. 30) fala que não se podem 

provocar mudanças apenas criticando e desestabilizando as bases da pedagogia 

hegemônica. A mudança se dá na construção do que ele chama de “Outras 

Pedagogias” – relacionadas aos movimentos de resistência à subalternidade –, 

realizadas nas oficinas da Universidade Popular dos Movimentos Sociais12 e de 

outros centros e escolas de formação. 

A ampla participação não é tarefa simples. Envolve vários pontos de vista que 

devem ser equilibrados para que sejam considerados “os interesses específicos com 

o bem-comum mais abrangente da comunidade democrática (APPLE, 1997, p. 22).” 

 
 

Essas alterações e tendências verdadeiramente esclarecem muito bem, 
contudo, o fato de que as discussões sobre o que acontece, pode acontecer 
e deveria acontecer nas salas de aula não são o equivalente lógico de 
conversas sobre as condições de tempo. Trata-se, isto sim, de esperanças, 
sonhos, medos e realidades – das próprias vidas - de milhões de crianças, 
pais e professores. Se isso não vale nossa máxima dedicação – intelectual 
e prática -, então nada vale (APPLE, 2008, pág. 22). 
 
 

                                                            
12  A Universidade Popular dos Movimentos Sociais (UPMS) nasce no Fórum Social Mundial (FSM) 
de 2003, espaço de encontro e intercâmbio dos movimentos sociais. A UPMS surge para articular os 
conhecimentos diversos, fortalecendo novas formas de resistência e contribuindo para a reinvenção 
da emancipação social, entendida aqui como a base em que projetos plurais transformam relações de 
poder em relações de autoridade partilhada. Disponível em: 
<http://www.universidadepopular.org/site/pages/pt/sobre-a-upms.php>. Acesso em: 07 de julho de 
2013. 
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Ainda com relação ao currículo, é importante analisar o documento no qual  

se baseia o trabalho pedagógico das escolas, em que está contida a concepção 

curricular, isto é, nas propostas curriculares. No presente trabalho não nos 

dedicaremos a realizar a análise documental destas propostas que, com certeza 

traria dados importantes, mas por o foco ser de natureza mais abrangente, em 

relação ao panorama geral da EJA, apenas trouxemos observação superficial de 

algumas propostas, nas quais se encontra, no formato ou na elaboração, 

aproximação em relação às reflexões que apresentamos: 

 

1) Proposta Curricular – 1º segmento – Ensino Fundamental – MEC, 

2001. 

O documento referência traz essas orientações filosóficas sobre a concepção, 

numa abordagem crítica, pois trata de participação, de diálogo, mas sem 

muito aprofundamento;  

2) Diretrizes Curriculares de São Bernardo do Campo 

Foi elaborado em diálogo com a rede e traz dimensões relacionadas à 

ciência, cultura e trabalho, com os seguintes eixos temáticos: memória e 

territorialidade, linguagens, meio ambiente e EJA e o mundo do trabalho; 

3) Princípios curriculares orientadores para a EJA – de Osasco 

Traz toda uma orientação com base em Paulo Freire; 

4) Proposta Curricular de EJA 1º segmento de Mauá 

Embora elaborada de forma compartilhada, em diálogo com os professores e 

gestores numa construção coletiva, ainda é prescritiva e organizativa. Divide-

se em 3 módulos, conforme a organização do 1º segmento  na rede municipal 

de Mauá. Segue o formato da Proposta Curricular do MEC: há objetivos, 

conteúdos e orientações didáticas para cada uma das áreas de 

conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática e Estudos da Sociedade e da 

Natureza. As concepções voltadas a uma visão progressista13 encontram-se, 

de alguma forma, nas orientações pedagógicas. 

                                                            
13 “Nas Teorias Progressistas, a educação é imaginada à semelhança de um processo de 
humanização dos homens, ao considerar de caráter fundamental a ambiência social onde se 
encontram, [...] onde as funções sócio-políticas da escola são organizadas segundo as necessidades 
dos segmentos populares.” Disponível em: <(http://pt.scribd.com/doc/24040317/teorias-
progrEssistas>. Acesso em: 15 de dezembro de 2013. 
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Apesar das propostas curriculares da EJA apresentarem concepções da 

teoria crítica14, elas aparecem de forma muito tímida ou somente no campo das 

concepções, sem reflexão para a práxis. As propostas, por si só, acabam por não 

subsidiar o trabalho do professor numa visão mais progressista. 

Se voltarmos o olhar para a realidade na escola, na sala de aula, 

perceberemos que essa reflexão ainda não chegou a maioria dos sistemas 

educacionais. Segundo Possani (2007, p. 67), os conteúdos são compartimentados 

e não têm relação com a realidade tornando-se, muitas vezes, inúteis aos alunos; e 

o conhecimento trazido por eles não são considerados. O livro didático tem, por 

vezes, sido indicador de roteiro do trabalho do professor. E há casos discrepantes 

nos quais os educandos apresentam-se bem sucedidos profissionalmente, contudo 

não conseguem ser bem avaliados na escola. 

 
 
1.3.2.2 Formação do professor  
 
 

De nada serve ter boa proposta curricular, princípios que respeitem as 

características dos educandos de EJA, se não houver investimento na formação dos 

educadores. 

Os educadores, no geral, têm formação e experiência por trabalharem com o 

ensino regular e levam essa bagagem para a EJA, que exige uma especificidade de 

atendimento. Gadotti e Romão (2008, p.55) falam da importância da EJA ser 

constituinte da educação básica, porque deve ser alvo de prioridade, e alertam que 

“ela não pode ser colocada paralelamente ao sistema, nem como forma 

compensatória, nem como forma complementar, mas como modalidade de ensino 

voltado para uma clientela específica.” Há a concepção da educação permanente ou 

ao longo da vida que, segundo Lima (2007, p. 102) está relacionada à aprendizagem 

ao longo da vida: educação para a cidadania democrática, a participação livre e 

                                                            
14  “Teoria Crítica visa analisar, interpretar e entender as relações sociais com o objetivo de 
contextualizar os fenômenos que ocorrem na sociedade, não bastaria somente colher, por meio de 
pesquisas, dados sociais, mas buscar um esclarecimento. Tem a meta de criar uma sociedade e 
organizações livres de qualquer tipo de dominação.” Disponível em: 
<http://www.infoescola.com/filosofia/teoria-critica/>. Acesso em: 26 de dezembro de 2013. 
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responsável para o desenvolvimento e transformação, para esclarecimento e 

autonomia dos cidadãos. Segundo o autor, essa é a bandeira de políticas públicas 

que, porém, na prática ocorre de forma “escolarizantes, mais pragmáticas e bem 

menos democráticas.” 

Gadotti e Romão (2008, p.55) destacam problemas de concepção pedagógica 

e metodológicos quando se trata da alfabetização de adultos. A alfabetização, por si 

só, não torna as pessoas autônomas. Ela tem de estar aliada a outros fatores “o 

alfabetizando que aprende a ler e escrever, mas não tem como exercitar-se na 

leitura e na escrita, regride ao analfabetismo.” Outra questão acentuada pelos 

autores é a necessidade do “profundo respeito pelo senso comum que trazem os 

setores populares em sua prática cotidiana (p.30)”. E não é apenas isso, há de se 

problematizar esse senso comum com os educandos para descobrir a teoria 

presente na prática popular e incorporar-lhe um saber mais científico, rigoroso e 

unitário. Esse é o princípio da educação popular que difere da educação do sistema 

por valorizar e reproduzir a cultura dominante.  

Educação envolve negociação de significado. Ressignificar conhecimentos 

que um adulto construiu em seu grupo cultural, com base na ciência, não é tarefa 

simples, mas é o que cria “possibilidade de a pessoa fazer outras leituras da 

realidade com base nos conhecimentos que lhe são apresentados. Esta é a tarefa 

do alfabetizador (SOEK, HARACEMIC; STOLTZ, 2009, p. 31).” 

Segundo Freire (2011a, p.81), para ensinar na linha progressista, o educador 

precisa apropriar-se da significação profunda do conteúdo a ser ensinado “refazer a 

sua cognoscitividade na cognoscitividade dos educandos (...). A curiosidade do(a) 

professor(a) e dos alunos, em ação, se encontra na base do ensinar-aprender.” Em 

outra obra, Freire (2000, p.90), destaca que a educação se dá numa perspectiva 

dialética. Mundo e consciência se dão simultaneamente e a partir daí ocorre a 

consciência do mundo que amplia para a consciência de si e do outro. Há inserção 

no mundo, não uma adaptação, e nos tornamos seres éticos e históricos, com 

postura crítica da consciência. Chega-se à apreensão da substantividade do objeto 

no processo de conhecer, que não é mecânica, memorizada. Para isso, é preciso 

romper com a questão, típica da sociedade de classes, na qual a classe dominante 

ensina o que é importante para a classe dominada, negando-se a aprender com o 

povo, tornando-se prescritiva (FREIRE, 2011a, p. 232). 
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Os alfabetizandos, ao dialogarem com seus pares e com o educador sobre 
o meio e a sua realidade, têm a oportunidade de desvelar aspectos dessa 
realidade que até então podiam não ser perceptíveis. A percepção decorre 
da análise das condições reais observadas. Uma re-admiração da 
realidade, inicialmente discutida em seus aspectos superficiais, será 
realizada, porém, com uma visão mais crítica e mais generalizada. Em nova 
visão, não mais ingênua, mas crítica, instrumentaliza os educandos e 
educandas para a ação transformadora (FEITOSA, 2008, p. 68). 

 
 

De acordo com Pinto (1994, p. 82), o educador deve ter o cuidado de “admitir 

sempre que os indivíduos com os quais atua são homens normais e realmente 

cidadãos úteis”, caso contrário, vai tratá-los como seres marginalizados, culpados 

por não terem estudado, quando na verdade são produtos da sociedade em que 

vivemos 

Para Apple e Beane (1997, p. 18), os educadores profissionais têm o direito 

de ter uma participação crítica na criação de políticas e programas para as escolas 

democráticas, e, para isso, precisam estar bem informados. A esse respeito Lima 

(2002, p. 32), ressalta a importância da participação do educador, para transitar da 

consciência ingênua para a conscientização, e tece críticas à participação silenciosa, 

alienante, passiva, subordinada ou meramente instrumental, à atitude de expectador 

do educador, e completa que a participação deve ser um ato de ingerência. Nesse 

sentido, Freire (2000, p. 90) sublinha a “importância da educação no processo de 

denúncia da realidade perversa como o anúncio da realidade diferente a nascer da 

transformação da realidade denunciada.” 

Para o processo educativo de novo cidadão na visão de Buffa, Arroyo e 

Nosella (1987, p. 88) é necessário romper com a pedagogia burguesa. Os autores 

ressaltam que a educação essencialmente prática e historicista, se desenvolve 

dentro das lutas, porque o homem não se encontra isolado, ele faz parte de uma 

classe. 

Por outro lado, há preocupação dos professores com relação ao exercício da 

docência com os adultos, pois lhe é cobrado: 

 
 
[...] conhecimento do aluno, seleção de conteúdos e capacidade de 
compreender e interagir com a reorganização de conhecimentos, assim 
como o compromisso com a qualidade desse processo de escolarização 
inserido em contexto sociopolítico historicamente mais amplo e, ainda, a 
experiência e o desenvolvimento do hábito de reflexão continuada 
(PICONEZ, 2006, p. 28). 
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Com tudo isso é importante que o educador receba em sua formação inicial 

os princípios presentes na EJA; estude os autores que dela tratam para que, além 

das questões pedagógicas, entenda a luta, a política para atuar com essa 

modalidade e para que não dê um valor menor como o que a história tem contado. 

Pesquisando as universidades públicas e privadas de grande influência no 

Estado de São Paulo, percebemos que a modalidade não é contemplada ou 

priorizada na formação de licenciatura do curso de Pedagogia: 

 

 

Universidade Disciplinas sobre EJA no curso 
de Pedagogia 

Pontifícia Universidade Catótilca Não há 

UNESP (Marília) Não há 

UNICAMP Não há 

USP Há disciplina optativa eletiva: 
Paulo Freire – Teoria, Método e 
Práxis 

 

Tabela 10: Disciplinas sobre EJA nas universidades 
Fonte: A autora. 

 

 

Por outro lado, em algumas particulares universidades menores, pode-se 

verificar que a EJA está contemplada na grade curricular, porém com pouca carga 

horária: 
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Universidade Disciplinas sobre EJA no curso de 
Pedagogia 

UNIESP Fundamentos e Metodologia de Educação de 
Jovens e Adultos 

Anhanguera Educação de Jovens e Adultos 

Cruzeiro do Sul Educação de Jovens e Adultos: 
Fundamentos e Práticas 

Metodista Contemplada na ementa apenas na disciplina 
de Leitura e Escrita 

 

Tabela 11: Discipina de EJA nas universidades 
Fonte: A autora. 

 
 

Em relação à formação continuada em serviço, na maioria das vezes, a 

temática está relacionada à ação pedagógica do professor, aos objetivos, 

conteúdos, planejamentos, sejam eles semanais, bimestrais, semestrais. Por ter 

outras prioridades, somente em alguns casos o poder público investe em formação 

especifica para essa modalidade. 

 

 

1.3.3 Organização e estrutura das escolas de EJA 
 

 

Após refletimos a respeito do que e do como trabalhar com os educandos da 

EJA. Agora trataremos de onde e quando esse trabalho ocorre, ou seja, da 

organização e da estrutura das escolas de EJA. Quanto a essa questão Leite e 

Gazoli (2012, p.84) demonstram preocupação com a acolhida dos educandos dessa 

modalidade de ensino que, no geral, apresentam características comuns “quase 

todos são marcados por uma história de fracasso e de exclusão vivenciada em uma 

escola convencional, durante a infância ou adolescência.” Portanto, o desafio é a 

organização de uma escola com tempos e espaços que atendam às necessidades 

dessa modalidade de ensino 
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[...] é visível a discrepância existente entre a forma como a escola se 
organiza e o trabalho pedagógico desenvolvido, produzindo impactos 
afetivos negativos que acabam gerando nos alunos um sentimento de 
incapacidade e baixa autoestima (LEITE & GAZOLI, 2012, p. 84). 
 
 

As escolas de Educação de Jovens e Adultos normalmente funcionam à noite, 

em prédios nos quais durante o dia estudam crianças. Isso gera prejuízo nos 

seguintes aspectos: imobiliário inadequado, sanitários inadequados, decoração 

voltada apenas ao público infantil – o espaço parece não pertencer ao público da 

EJA, está apenas emprestado e, muitas vezes, não há espaço para exposição de 

seus trabalhos, porque na maioria das vezes trata-se de turmas pequenas na 

escola. 

Em alguns sistemas de ensino não são oferecidas merendas escolares de 

qualidade, contrariando a Lei Nº 11.947 de 16/06/09, que amplia o atendimento da 

merenda para os educandos da EJA.  

Em alguns municípios, o atendimento da EJA é oferecido em polos. A 

distância dificulta tanto o acesso quanto a permanência dos educandos. É garantido 

por lei, o direito do educando ao transporte escolar, falta ser disponibilizado pela 

administração pública. 

Além da organização física da escola, deve ser observada a interna, que 

poderá ser mais excludente do que a física se houver rigidez, relações 

hierarquizadas, falta de comunicação, de espaço para resolver conflitos tanto em 

relação ao professor / aluno, quanto entre alunos. Segundo Arroyo (2011b, p. 193), o 

tempo e o espaço na escola já estão organizados numa lógica transmissiva, tanto 

para o professor quanto para o aluno, em torno dos conteúdos a serem transmitidos.  

Possani (2007, p. 45), ressalta que a escola deve ser “espaço educativo, onde 

se dão as relações e os eventos significativos que educam e proporcionam aos 

alunos uma interação entre teoria e prática, reflexão e ação”, e completa que é 

necessário haver projeto pedagógico com construção coletiva. A autora defende a 

ampliação dos espaços, em parceira com entidades civis, sem tirar a 

responsabilidade do Estado. A Valorização do espaço educacional, no qual acontece 

a construção do conhecimento e o exercício da cidadania, não só para o futuro e, 

sim na prática do dia a dia da escola e com decisões tomadas pelo coletivo para a 

organização desse espaço educacional. 
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Outra questão em relação à estrutura da escola é a organização do tempo no 

qual onde o tempo de trabalho é diferente e mais importante que o tempo da escola, 

porque o sustento do educando depende disso. Possani (2007, p. 51) diz que o 

tempo do aluno adulto não é o mesmo daquele planejado para as crianças que 

podem ficar quatro horas ou mais na escola. Outra questão que a autora acentua é 

em relação ao tempo da casa, principalmente para as mulheres que necessitam 

conciliar a casa, o trabalho externo, os filhos e a escola sem, muitas vezes, 

receberem apoio dos familiares. De acordo com Possani (2007, p. 42) a questão da 

situação socioeconômica dos jovens e adultos que estão no mundo de trabalho 

“nem sempre lhes permite frequentar a escola, dentro das normas estabelecidas 

para o funcionamento destes cursos”. Arroyo (2011b, p. 193) destaca a lógica 

temporal da escola que está organizada numa média de ritmo de aprendizagem dos 

educandos, independentemente da suas diversidades culturais e de seus processos 

de socialização. Isso exclui os que não conseguem acompanhar esse ritmo. O autor 

não traz apenas proposta em relação ao tempo, faz um desafio: 

 
 

(...) as grandes tensões vividas pelos educandos populares passam pela 
incompatibilidade entre a imprevisibilidade de seus tempos de vida, de 
sobrevivência e trabalho com os tempos rígidos, previsíveis do 
ordenamento escolar. O que se espera desde os primórdios da pedagogia e 
das escolas modernas? Que as crianças, adolescentes e jovens (adultos, 
por nossa conta), e até mestres, aprendam a nova cultura e valor do tempo. 
Este será o grande aprendizado esperado (ARROYO, 2011b, p.193). 
 
 
 

Questão relevante é o fato de que muitas mulheres não prosseguem seus 

estudos porque não têm com quem deixar os filhos menores, principalmente à noite. 

Várias adolescentes, que se tornaram mães durante o processo de escolarização, 

abandonam os estudos e o retomam na EJA depois dos filhos terem crescido. 
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1.3.3.1 Outras pedagogias  

 
 
 Emprestando o termo utilizado por Arroyo (2012, p. 27) – se considerarmos a 

importância de uma escola com organização de tempo e espaço que respeite e 

atenda as necessidades do educando, de currículo que valorize seus saberes, sua 

cultura sem ter como referência apenas a da classe dominante, o educando como 

ser histórico, inconcluso (portanto, pensando na Educação ao Longo da Vida), – a 

escola, como espaço de dialogicidade, práxis, transformação do estado de oprimido 

para o desenvolvimento de conscientização para participação ativa na sociedade, 

parece que realmente nos referimos a “Outra Pedagogia”. Arroyo (2012, p. 317) fala 

da ressignificação de princípios, a partir dos movimentos sociais, para superar 

processos históricos de segregação, inferiorização, inexistência e subcidadania. 

Se pensarmos numa escola para a Educação de Jovens e Adultos, como 

seria? Possani (2007, p. 74) diz  

 
 

Trata-se, sim, de dar-lhes um novo sentido e isto só será possível numa 
nova estrutura de escola, onde o eixo sejam os temas significativos para a 
vida dos alunos, construídos com e para eles, considerando a sua idade e a 
sua realidade com vistas aos problemas presentes na realidade atual. 
 
 

Gadotti e Romão (2009, p. 55) comentam sobre a importância de participação 

e responsabilidade da comunidade na Educação de Jovens e Adultos. Para os 

autores isso não desresponsabiliza as autoridades de fornecerem a estrutura 

necessária. Lima (2002, p. 32) ressalta a verdadeira participação para que haja o 

trânsito  da consciência ingênua ao processo de conscientização ao exercício da 

conscientização crítica. Schwartz (2010, p. 69) destaca a clareza dos objetivos, da 

aprendizagem aliada ao prazer com atribuição de significado, da necessidade de 

desmistificar para o adulto que não se aprende somente com aula cansativa e sem 

atrativo de cópias.  
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Freire (2011a, p. 232) enfatiza a questão cultural: 

 
 

A investigação dos temas geradores ou da temática investigativa do povo, 
tendo como objetivo fundamental a captação dos seus temas básicos, só a 
partir de cujo conhecimento é possível a organização do conteúdo 
programático para qualquer ação com ele, se instaura como ponto de 
partida do processo da ação, como síntese cultural. 
 
 

Em consonância com Arroyo, Possani, Gadotti e Romão, Lima, Schwartz, 

Freire autores como Apple, Saviani, Di Pierro, Haddad, Pinto dentre outros refletem 

sobre a necessidade de se repensar a escola para que pessoas, que tiveram seu 

processo de escolarização interrompido, possuam a garantia de seu direito à 

educação de qualidade. 

Não podemos dizer que não há boas experiências em relação à Educação de 

Jovens e Adultos. Às vezes, pequenas ações, como acolhimento caloroso, que 

valorize saberes dos educandos e trabalhe a partir deles numa sequência que 

envolva suas participações causam impactos que diminuem o abandono escolar. 

Numa escola com duas turmas em que exista essa prática em uma e, na outra, 

trabalho semelhante ao do ensino fundamental regular, a diferença em relação à 

freqüência e ao abandono são visíveis.  

Exemplo que podemos citar é do Centro Integrado de Educação de Jovens e 

Adultos (CIEJA) de Campo Limpo, em São Paulo. Trata-se de uma escola pública 

municipal que trabalha com tempos e espaços organizados para a Educação de 

Jovens e Adultos. D. Eda, diretora, coloca que é uma escola de todo mundo. Estão 

matriculados cerca de 1300 alunos, 300 têm algum tipo de deficiência. O CIEJA 

oferece seis turnos distintos. Cada um tem duas horas e meia de duração (a carga 

horária é baseada na legislação que permite o cumprimento de parte delaem 

atividades fora da escola). O curso é organizado em quatro módulos - (alfabetização, 

pós-alfabetização, intermediário e final), oferecidos nos seis turnos. Os conteúdos 

são organizados em quatro áreas de conhecimento: linguagens e códigos (português 

e inglês), ciências humanas (história e geografia), ciências do pensamento (ciências 

e filosofia) e ensaios lógicos e artísticos (matemática e artes). Cada área é 

trabalhada por quatro semanas, com método inquisitivo, propondo problemas para 

que os educandos pensem em soluções. A cada semestre a escola decide o tema 
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que fará parte da sequência dessas áreas. Ao final é apresentado um trabalho de 

intervenção na comunidade.15 

Podemos citar os Fóruns de EJA, compostos por representantes dos 

educandos, educadores, movimentos sociais, ONGs, sindicato, universidade, poder 

público, cujo objetivo é discutir, reivindicar e apoiar políticas públicas para a 

Educação de Jovens e Adultos. Os Fóruns procuram dialogar com o Estado e os 

municípios em busca de cooperação entre educação pública oficial e núcleos 

populares de educação de jovens e adultos, e daa construção de escola pública de 

qualidade que promova a valorização das diferentes expressões culturais no âmbito 

escolar. Os Fóruns são organizados por unidade federal e distrito federal. Há agenda 

comum com encontros estaduais, regionais e nacionais, seminários de formação, 

para estudar, discutir e definir a bandeira de luta nos diversos eixos que se 

relacionam com a EJA, como: educação e o mundo do trabalho, educação prisional, 

alfabetização, financiamento, formação, Conferência Nacional de Educação 

(CONAE), entre outros. 

 

  

                                                            
15 Dona Eda e a escola de todo mundo. Disponível em: <http://porvir.org/porpessoas/dona-eda-
escola-de-todo-mundo>. Acesso em: 3 de setembro de 2013. 
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CAPÍTULO II  
 
 
1 UM OLHAR SOBRE A REALIDADE DO MUNICÍPIO DE MAUÁ  
 

 

1.1 UM POUCO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ 

 

 

1.1.1 Localização  

 

 

Mauá é um município situado na Região Metropolitana de São Paulo, a cerca 

de 30 km do Centro da Capital Paulista, faz parte da Região do Grande ABC, 

juntamente com os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São 

Caetano, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O município está 

localizado em região de Mata Atlântica com diversas áreas de proteção permanente 

e uma extensão territorial de 61,886 km², das quais  um terço é de área industrial e 

10% pertencem à área rural e ao Parque Estadual da Serra do Mar. Mauá foi 

beneficiada com a abertura do Rodoanel que corta o município e facilita o acesso às 

principais estradas do Estado, ao Porto de Santos e aos Aeroportos de Congonhas e 

Guarulhos, o que privilegia as empresas locais no escoamento de suas produções. 

 

 

1.1.2 População 
 
 

Mauá possui população de 417.064 habitantes. É o 11º município de maior 

população do Estado e situa-se entre as 50 cidades mais populosas do Brasil. A 

população está distribuída em 125.369 domicílios. Sua densidade demográfica é de 

6.463,7 hab/km², a densidade urbana é maior. Há equilíbrio entre o número de 

homens e o de mulheres que representam, respectivamente, 49 e 50%. Mais da 

metade 71% tem entre 15 e 64 anos (23% até 15 anos, e 5% acima de 65 anos). 
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Segundo dado do IBGE, Mauá tinha, em 1990, 294.998 habitantes; em 2000 

363.392 e em 2010, 417.281, aumento da população em 41 % nos últimos 20 anos. 

Esse aumento pode ter sido provocado pela facilidade de acesso do transporte 

ferroviário, há 3 estações no município. É interessante colocar que, em horários de 

maior movimentação, por exemplo, no final da tarde, o trem que sai da estação Brás 

inicia a viagem cheia de passageiros e permanece assim durante o percurso, 

desafogando na estação de Mauá.  

Outro aspecto, relacionado tanto ao crescimento demográfico quanto à 

formação da população é que 1/4 quarto de moradores do Grande ABC não nasceu 

na região. A maior parte é  da região nordeste e em segundo lugar dos estados do 

sudeste. O motivo da migração de muitas pessoas que vieram do Nordeste foi a 

seca e  a busca de emprego e educação. A industrialização, nas décadas de 1960-

80 movimentou a migração. Hoje, essa movimentação ocorre por causa dos 

canteiros de obras na construção civil.16 

 A renda per capta, comparada com outros municípios da região, está 

em antepenúltimo lugar, com R$ 607,00; aumento de 46,46% nas últimas décadas, 

mas que vem acompanhado do aumento da desigualdade social. Está em penúltimo 

no IDH, com 0,781, comparado aos demais índices alcançados pela região.  

A frota de 121.881 veículos de passeio representa 3,4 moradores por 

automóvel. No município 70% da população depende do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e 12 mil famílias, que correspondem a 37.811 pessoas, recebem o benefício 

de transferência da renda do Governo Federal do Programa, o Bolsa Família, 

destinado a pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza. 

Mauá sofre com problemas sociais causados, principalmente, pela ocupação 

desordenada, a falta de planejamento urbano e ausência de investimentos em 

infraestrutura, como consta no sítio da prefeitura: 

 
 

Devido ao rápido e desordenado crescimento de Mauá, entre a década 
1960 e 1980, sem planejamento adequado da parte do poder público, a 
população de baixa renda passou a construir e ocupar áreas periféricas no 
município. As com moradias ficaram cada vez mais distantes, 
principalmente, em áreas de risco, de proteção ambiental, encostas de 

                                                            
16 Um quarto da população do Grande ABC é migrante. Disponível em: 
<http://www2.dgabc.com.br/Noticia/66768/um-quarto-da-populacao-do-grande-abc-e-migrante>. 
Acesso em: 23 de dezembro de 2013. 
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morros e próximos às margens de rios e córregos. Houve a instalação de 
loteamentos irregulares em 78 áreas.17 

 
 

O censo apontou que 3,75 % da população (15.639 pessoas) é analfabeta, 

cerca de 30% (cerca de 125.184 pessoas) da população com mais de 15 anos que 

não concluiu o Ensino Fundamental. .  
 

 

1.1.3 Trabalho, Emprego e Economia 

 
 

Mauá ainda é conhecida como a “Capital da Louça e da Cerâmica”, porque 

teve importantes indústrias nessa área. Hoje, 1/3 o município possui área industrial. 

São aproximadamente 328 indústrias de vários setores, logística, metalúrgica, 

químicas, materiais elétrico e petroquímico; distribuídas em dois polos industriais 

(Capuava e Sertãozinho) e um grande Pólo Petroquímico, onde está localizada a 

refinaria da Petrobrás, a RECAP. Mauá é dos maiores parques industriais do país. 

A cidade pode crescer ainda, pois é a única da região a conter grandes áreas, 

disponíveis para a instalação de novas indústrias, e próximas do Rodoanel Mario 

Covas, um dos maiores eixos viários do país. É uma cidade com vocação 

eminentemente industrial. 

Mauá possui 7.010 empresas atuantes locais, e média salarial de 3,6 salários 

mínimos. Possui o 62º maior Produto Interno Bruto (PIB) entre os municípios 

brasileiros, cuja composição ocorre da seguinte forma: o setor de serviços responde 

por 50,77%, a indústria por 35,72% e os impostos por 13,50%. Mesmo com toda 

essa situação, Mauá é a 10ª cidade mais pobre em orçamento per capta do Estado. 

 A mão de obra para movimentar essa economia é distribuída da seguinte 

forma, com relação à escolaridade dos ocupados:  

 

                                                            
17 Perfil Municipal. Disponível em: <http://www.maua.sp.gov.br/Informacoes/PerfilAtual.aspx.> 
Acesso em: 21 de dezembro de /2013. 
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Escolaridade 2011 2012 

Analfabeto 0,15% 0,14%
Até 5ª Incompleto 1,60% 1,45%
5ª Completo Fundamental 4,55% 4,66%
6ª a 9ª Fundamental 5,84% 5,76%
Fundamental Completo 10,45% 9,79%
Médio Incompleto 7,80% 7,75%
Médio Completo 55,22% 54,95%
Superior Incompleto 3,48% 3,38%
Superior Completo 10,74% 11,94%
Mestrado 0,14% 0,13%
Doutorado 0,03% 0,04%
Total 100,00% 100,00%

 

Tabela 12: Empregos formais por nível escolaridade no município de Mauá 
Fonte: Secretaria de Trabalho e Renda. 

  
 

Segundo informações da Secretaria de Planejamento 75% dos empregos 

formais são ocupados por munícipes. 

 Do total de 439 postos de trabalho oferecidos no município (Ver Apêndice (A)) 

apenas 39 são destinados a pessoas que não completaram o Ensino Fundamental, 

ou seja, 10% da população mauaense se encontra nesse perfil e não se encaixaria 

para ocupar as outras 400 vagas. 

Analisando ainda os sítios de emprego da região, incluindo Mauá, a exigência 

de escolaridade para a mesma função pode variar de uma empresa para outra, e 

algumas funções possuem exigências elevadas como podemos observar no 

Apêndice (B). 

Há preocupação, por parte do poder público, em incentivar a educação e a 

formação da mão de obra, em parcerias com empresas e sociedade civil e buscar a 

instalação de novos empreendimentos. 
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1.1.4 Serviços públicos  

 
 
Mauá, na área da educação, possui 36 escolas municipais, 61 estaduais e 

uma faculdade de Tecnologia (FATEC). 

Na área da saúde e assistência social, Mauá possui 21 unidades de saúde, 

três unidades de pronto atendimento médico, um hospital municipal, cinco Centros 

de Referência em Assistência Social (CRAS), um Centro de Referência 

Especializada em Assistência Social (CREAS) e cinco Centros de Ações Sócio-

educativas, esses para famílias em risco social. 

 

 

1.1.5 Curiosidades 

 

 

Há no município um bairro chamado Jardim Zaira, o mais populoso, que 

abriga cerca de 20% dos moradores. A extensão o dividiu  em Zaira II, Zaira III até o 

VIII. Hoje é difícil imaginar que, no iniciar do loteamento, na década de 1960, havia 

dificuldades, por isso quem comprasse terreno ganhava 5.000 tijolos, 300 telhas, um 

vitrô, uma porta e uma janela. A partir dos anos  1970, o crescimento começou a 

ocupar os morros. Nos anos 1990 começou a migração, o preço dos terrenos nessa 

área comparados aos da região eram muito mais baratos. O crescimento deu-se de 

forma desordenada. Pelo menos 80% dos moradores não têm regularização das 

residências, há problemas com deslizamentos de terra. O bairro também é 

conhecido por ter sido a moradia, por seis anos, da dupla Chitãozinho e Xororó, 

antes do sucesso, no início da década de 1970. E  moradia clandestina de Herbert 

de Sousa, o Betinho, na época do regime militar.18 Em sua homenagem, hoje há no 

Jardim Zaira escola municipal com seu nome.  

 

 

                                                            
18 Zaira abriga 20% da população de Mauá. Disponível em: 
<http://www.dgabc.com.br/Noticia/151842/zaira-abriga-20-da-populacao-de-
maua?referencia=navegacao-lateral-detalhe-noticia>. Acesso em: 15 de dezembro de 2013.  
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 
MUNICÍPIO DE MAUÁ 
 

 

2.1 LINHA DO TEMPO 

 
 

Mauá é município novo. Foi emancipado em 22 de novembro de 1953 e seu 

aniversário é comemorado a partir de 8 de dezembro de 1954. Em seus 59 anos, a 

história da educação foi escrita de acordo com propostas educativas de diferentes 

épocas; governos de todas as esferas (federal, estadual e municipal) e suas 

ideologias que propuseram e colocaram em prática, gerando reformas que afetaram 

a sociedade. 

Segundo Santomé, (2013, p. 179), no âmbito legislativo há dificuldade para 

que os partidos políticos entrem em acordo quanto a elaboração e aprovação das 

reformas educativas, por causa das divergências ideológicas; no âmbito executivo 

são implementadas ações, na medida do possível, a partir dos projetos políticos 

apresentados na época da campanha eleitoral.  

Para resgatarmos a história da Educação de Jovens e Adultos do município 

de Mauá, recorremos aos documentos oficiais e relatos das pessoas que 

trabalharam com essa modalidade em diversas épocas. Não foram encontrados 

documentos que contem a história de forma completa. Conforme as mudanças de 

gestões, alguns documentos e materiais produzidos são descartados. Optamos por 

fazer recorte considerando apenas o 1º Segmento, referente à primeira etapa do 

Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos 

A partir de documentos oficiais e dados, obtidos por meio de pesquisa 

realizada com pessoas que fizeram parte dessa história,19 organizamos uma tabela 

em ordem cronológica por gestão pública que consta no Apêndice (C). 

                                                            
19 1 - Neusa Maria Basse Strufald (assessora técnica), 2 – Cátia Solange Grossi Santos (professora), 
3 – Elisabeth Rosa dos Santos (assessora Pedagógica), 4 – Claudete Alves Domingos (supervisora 
de ensino), 5 - Débora Sibil Costa (assessora técnica), 6 – Cecília Aparecida Alves (assessora 
pedagógica), 6 – Leonor Chunque Moreira (assistente de direção), 7 – Gessy de Oliviera Souza 
(supervisora de ensino) 
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2.2 O CENÁRIO ATUAL (A EJA QUE MAUÁ TEM) 

 

 

Mauá possui 36 escolas municipais que atendem a Educação Infantil de 4 a 5 

anos. Algumas atendem também o período integral de 0 a 3 anos e o 1º ano do 

Ensino Fundamental. O município possui apenas uma escola de Ensino 

Fundamental regular do 1º ao 9º ano, que atende no período noturno, a EJA 1º e 2º 

segmentos. Há uma escola que atende somente a EJA em todos os níveis 

(Fundamental I e II e Médio), nos três períodos e um centro de educação inclusiva. 

No primeiro semestre de 2013, havia, no total, 22 escolas atendendo a EJA 1º 

Segmento: 38 salas de aula e cerca de 600 alunos. Dessas, 11 possuem apenas 1 

sala por escola; somando-se 8 escolas com 2 salas, a maioria delas multisseriadas. 

Levantamento feito em 2010i realizou a caracterização do total de alunos. A 

maioria é do sexo feminino com idade entre 41 e 51 anos. Entre os homens a 

maioria tem de 31 a 40 anos.  Metade do grupo é casada; praticamente há a mesma 

quantidade de brancos e pardos; mais da metade mora com cônjuge e filhos, têm, 

na maioria, 2 a 4 filhos; 50% são católicos; e 50% trabalham. Entre os que não 

trabalham a maioria é aposentada, e dos que trabalham a metade é em Mauá 

diarista, ajudante geral, na área de construção civil. Quanto aos estados em que 

nasceram, foram apontados nesta ordem: Bahia, Alagoas e Pernambuco. A maioria 

não paga aluguel, não possui convênio médico e sobre questões de saúde 

apresenta, principalmente, problemas relacionados à visão e à hipertensão. A 

maioria ficou de 15 a 20 anos sem estudar, está na EJA há um ano e nunca desistiu, 

mas os que já o fizeram, apontam motivo de trabalho, escola distante, saúde, 

preconceito, problemas pessoais, desmotivação. Quanto aos motivos relacionados 

ao retorno, os educandos mencionam a aprendizagem referente à leitura e escrita e 

ao trabalho. Com relação às atividades no final de semana são: ir à igreja e ficar em 

casa com a família. 

Com relação aos professores, o levantamento feito em 2010, identificou que 

referente ao tempo de rede o grupo se divide praticamente em três: um são os mais 

novos; dois, os que têm de 4 a 7 anos; e três os que têm mais de 10 anos. Quanto 

ao tempo de EJA, a maioria tem de 1 a 3 anos, metade é contratada e metade 

estatutária. A maioria diz que escolheu trabalhar na EJA por identificarem-se com a 
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modalidade e pela compatibilidade de horário. Metade cursou pedagogia. Alguns 

professores têm agrupamento misto de formação, chamados de Horário de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (HTPC), não só de EJA, mas com infantil, cuja pauta, por ser 

maioria, predomina; nesses espaços são trabalhadas as necessidades formativas, 

informes e estudo de textos. 

A cada ano diminui o número de turmas. Em 2010, na rede de Mauá 

somavam-se 76 turmas. No ano 2013, são 38. Houve diminuição de 20% de turmas 

por ano. 
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CAPÍTULO III 
 

 

1 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

 

Este capítulo apresentará o processo de realização da pesquisa: justificativa 

da opção metodológica, o contexto da pesquisa, no qual explicitaremos os critérios 

elaborados, a realidade local em relação ao problema da pesquisa e a coleta de 

dados. 

 

 

1.1 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi realizada com base nos dados levantados com os educandos 

do 1º segmento da EJA da rede municipal de Mauá, considerados desistentes no 

final do primeiro semestre de 2013. Optamos por realizar a pesquisa com educandos 

desistentes, porque tiveram contato com a escola, o curso e, a partir do momento 

em que desistiram, têm olhar externo e contribuem com sua expectativa em relação 

ao curso. 

Quanto à escolha por realizar a pesquisa num período de acontecimento 

recente, foi devida à experiência em dois outros trabalhos cujos sujeitos eram 

educandos egressos da EJA (Nós também estudamos no Clarice20 e Por que os 

alunos da EJA evadem? (MARTINS et al, 2012, p. 618). Houve muita dificuldade 

para realizar o primeiro contato por telefone e marcar a entrevista, por causa da  

mudança de números telefônicos, principalmente de celulares, e mudança de 

residência, especialmente das pessoas que residiam em casas alugadas ou cedidas. 

Como a porcentagem referente ao número de educandos desistentes está dentro da 

média, se comparada aos anos anteriores a 2010, entendemos que a escolha do 

período de desistência dos educandos referente ao primeiro semestre de 2013, não 

prejudique  pesquisa. 

                                                            
20 Projeto de Pesquisa realizado com a metodologia NEPSO em 2009. Disponível em: 
<http://www.nepso.net/projeto/1222/nos_tambem_estudamos_no_clarice>. Acesso em: 27 de outubro 
de 2013 
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Quanto ao local foram dois os critérios utilizados de escolha. O primeiro, 

garantir que os sujeitos da pesquisa representassem diferentes bairros no Município 

de Mauá, que não fossem educandos de uma única escola e não pertencessem a 

uma única comunidade, pois, somente assim, poderíamos levantar dados referentes 

em nível de rede municipal. O segundo, que essas escolas fossem de minha 

responsabilidade de acompanhamento pedagógico referente à EJA, pois facilitaria 

suas caracterizações. As  cinco escolas pesquisadas receberão o nome fictício de A, 

B, C, D e E. 

A partir de 2012, a Secretaria de Educação assinou acordo no qual 

estabeleceu convênio com o Centro de Educação Estudo e Pesquisa (CEEP), 

visando elevar a escolaridade, por meio de curso integrado de orientação 

profissional nas áreas de imagem pessoal, alimentação e construção civil. No 

primeiro semestre de 2012 houve atendimento de 10 escolas, ampliado para 17 no 

segundo semestre e no ano 2013 atendendo todas as turmas de EJA do primeiro 

segmento. Os cursos ocorriam no mesmo período da aula, com a presença de um 

educador técnico duas vezes por semana, com teoria e aula prática do curso 

escolhido pelo aluno. 

Em relação a todos esses dados, apresentamos a seguir a situação de cada 

uma das unidades escolares relacionadas a esta pesquisa. Na primeira tabela e na 

segunda, de cada escola, a movimentação dos alunos entre 2010 e 2013, no que se 

refere a número de matriculados, promovidos, retidos (permanecem) e desistentes: 
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Escola A - Tabela 1 

Turmas que atende 11 turmas de Educação Infantil de 3 a 5 

anos em 3 períodos e 4 turmas de 1º 

ano do Ensino Fundamental e no 

momento apenas uma sala multisseriada 

de EJA no período noturno 

Composição da gestão diretora e assistente de direção 

Formação continuada (HTPC) da 

professora de EJA 

Realiza junto com professores de 

Educação Infantil 

EJAOP Iniciou no 2º semestre do ano passado, 

com o curso de pintura, no ano de 2013 

com alimentação e elétrica 

Percentual de desistência dos alunos 23% 
 

Tabela 13: Características da Escola A 
Fonte: A autora. 

 

 

Escola A - Tabela 2 
Ano Semestre Módulo21 Matrículas Promovidos Permanecem Desistentes Porcentagem 

de 

desistência 

2010 1º I 15 4 10 1 6 

II 18 2 9 7 38 

III 26 4 14 7 26 

Total 59 10 33 15 

Porcentagem 100 16 55 25 

2011 1º I 12 2 7 3 25 

III 16 3 10 3 18 

2º I 16 3 10 3 18 

Total 44 8 27 9 

Porcentagem 100 18 61 20 

 

2012 

1º II 11 2 7 2 18 

III 10 0 6 3 30 

2º I* 7 0 6 1 14 

II* 10 2 4 4 40 

III* 8 0 7 1 12 

       

                                                            
21 A partir de 2010, o Módulo I passou a ter duração de 1 ano, de forma que as escolas apresentam 
ata de resultado final somente no segundo semestre. 
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Total 46 4 30 11 

Porcentagem 100 8,6 65 25 

2013 1º I* 12 1 8 3 25 

II* 5 0 3 2 40 

III* 14 0 11 3 28 

Total 31 1 22 8 

Porcentagem 100 3 70 25 

 
Obs.: * classes multisseriadas 

Tabela 14: Resultados finais de avaliação e indicativos de desistência da Escola A. 
Fonte: A autora (a partir dos dados da Secretaria de Educação). 

 

 

Escola B – Tabela 1 

Turmas que atende 12 turmas de Educação Infantil: 6 turmas 

de período integral de 0 a 3 e 6 turmas 

de parcial de 4 a 5 anos em dois turnos 

e, no momento há apenas uma sala 

multisseriada de EJA no período noturno 

Composição da gestão diretor e professor coordenador 

pedagógico 

Formação continuada (HTPC) da 

professora de EJA 

Devido a sua carga horária ser 

suplementar, a professora de EJA não 

participa do HTPC para essa modalidade

EJAOP Iniciou em 2013 com o curso na área de 

construção civil 

Percentual de desistência dos alunos 38% 
 

Tabela 15: Características da Escola B 
Fonte: A autora. 
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Escola B – Tabela 2 
Ano Semestre Módulo Matrículas Promovidos Permanecem Desistentes Porcentagem 

de 

desistência 

2010 1º I 28 10 10 7 25 

II e III 26 14 5 7 26 

2º I 14 3 9 3 14 

II 14 6 3 5 35 

III 24 3 6 15 62 

Total 106 36 33 37 

Porcentagem 100 33 31 34 

2011 1º I 17 1 11 5 29 

II 13 1 7 5 38 

III 16 0 12 4 25 

2º I 14 3 9 2 14 

II 9 0 8 1 11 

III 16 0 12 4 25 

Total 85 5 59 21 

Porcentagem 100 5 69 24 

2012 1º I 15 2 3 10 66 

II 20 2 12 6 30 

III 27 0 15 12 40 

2º II 20 2 9 9 45 

III 29 5 9 15 51 

Total 111 11 48 52 

Porcentagem 100 10 43 46 

2013 1º I* 5 0 2 1 20 

II* 16 4 4 7 43 

III* 17 0 6 11 64 

Total 38 4 12 19 

Porcentagem 100 10 31 50 

 

Obs.: * classes multisseriadas 
Tabela 16: Resultados finais de avaliação e indicativos de desistência da Escola B. 

Fonte: A autora (a partir dos dados da Secretaria de Educação) 
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Escola C – Tabela 1 

Turmas que atende 22 turmas de Educação Infantil: 4 turmas 

de creche (0 a 3 anos) em período 

integral, 18 turmas de 3 a 5 anos em 3 

períodos; além de 10 turmas do 1º ano 

do Ensino Fundamental. Atualmente 

atende 2 turmas de EJA no período 

noturno 

Composição da gestão A escola tem um horário específico de 

HTPC somente para as professoras da 

EJA 

Formação continuada (HTPC) da 

professora de EJA 

diretor, assistente de direção e 2 

professores coordenadores pedagógicos 

EJAOP Foi contemplada desde o início do 

projeto, com cursos de alimentação, 

elétrica e maquiagem 

Percentual de desistência dos alunos 44% 
 

Tabela 17: Características da Escola C 
Fonte: A autora. 

 

 

Escola C – Tabela 2 
Ano Semestre Módulo Matrículas Promovidos Permanecem Desistentes Porcentagem 

de 

desistência 

2011 1º II 32 6 7 18 56 

III 34 12 9 12 35 

2º I* 17 2 6 9 52 

II* 10 4 3 3 30 

III 23 6 11 6 26 

Total 116 30 36 48 

Porcentagem 100 25 31 41 

2012 1º II* 19 6 9 3 15 

III 25 7 12 6 14 

III 20 5 6 9 45 

2º I* 32 6 4 19 59 

II* 16 10 1 3 18 

III 36 5 9 22 61 



75 

 

Total 148 39 41 62 

Porcentagem 100 26 27 41 

2013 1º II 22 7 5 10 45 

III 28 3 9 15 53 

III 26 2 9 14 55 

Total 76 12 23 39 

Porcentagem 100 15 30 51 

 
Obs.: * classes multisseriadas 

Tabela 18: Resultados finais de avaliação e indicativos de desistência da Escola C 
Fonte: A autora (a partir dos dados da Secretaria de Educação) 

 

 

Escola D – Tabela 1 

Turmas que atende  21 turmas de Educação Infantil: 7 

turmas de creche, 14 turmas de 

Educação Infantil parcial de 3 a 5 ; 7 

turmas de 1º ano do Ensino 

Fundamental e possui 2 classes de EJA, 

uma delas multisseriada. 

Composição da gestão diretora, assistente de direção  e 2 

professores coordenadores pedagógicos 

Formação continuada (HTPC) da 

professora de EJA 

HTPC é realizado somente com as 

professoras dessa modalidade de ensino

EJAOP Foi contemplada desde o início do 

projeto, com cursos de alimentação, 

elétrica e maquiagem 

Percentual de desistência dos alunos 40% 
  

Tabela 19: Características da Escola D. 
Fonte: A autora. 
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Escola D – Tabela 2 
Ano Semestre Módulo Matrículas Promovidos Permanecem Desistentes Porcentagem 

de 

desistência 

2010 1º I 20 4 9 6 30 

II 17 3 8 6 35 

III 30 7 10 13 53 

Total 67 14 27 25 

Porcentagem 100 20 40 37 

2011 1º II 17 2 9 6 35 

III 18 1 6 10 55 

2º I 23 7 3 13 56 

II 12 4 5 3 25 

III 11 7 1 3 27 

Total 81 21 24 35 

Porcentagem 100 25 29 43 

2012 1º II 17 2 5 10 58 

III 15 4 6 5 33 

2º I 21 3 3 14 66 

II* 9 2 4 3 33 

III* 18 12 3 3 16 

Total 80 23 21 35 

Porcentagem 100 28 26 43 

2013 1º I* 18 0 11 1 0,2 

II* 12 4 1 7 58 

III 16 1 6 9 46 

Total 46 5 18 17 

Porcentagem 100 10 39 36 

 

Obs.: * classes multisseriadas 
Tabela 20: Resultados finais de avaliação e indicativos de desistência da Escola D. 

Fonte: A autora (a partir dos dados da Secretaria de Educação) 
 

 

Escola E – Tabela 1 

Turmas que atende 11 turmas de Educação Infantil parcial 

de 3 a 5 e uma turma de EJA 

Composição da gestão Diretor e professor coordenador 

pedagógico 

Formação continuada (HTPC) da 

professora de EJA 

Apesar de ser uma única professora de 

EJA, há o momento de HTPC somente 

com ela 

EJAOP Os cursos de EJAOP vieram para essa 
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escola somente no início de 2013, com o 

curso de elétrica 

Percentual de desistência dos alunos 35% 
 

Tabela 21: Características da Escola E 
Fonte: A autora. 

 

 

Escola E – Tabela 2 
Ano Semestre Módulo Matrículas Promovidos Permanecem Desistentes Porcentagem 

de 

desistência 

2010 1º I 21 2 12 7 33 

II 25 2 14 9 36 

III 21 1 11 9 42 

2º I 13 2 11 0 0 

II 17 7 4 6 35 

III 15 2 7 6 40 

Total 112 16 59 37 

Porcentagem 100 14 52 33 

2011 2º II* 12 3 2 7 58 

III* 19 4 4 9 47 

Total 31 7 6 16 

Porcentagem 100 22 19 51 

2012 1º II* 2 1 1 0 0 

III* 16 5 9 2 12 

2º I* 7 4 1 2 28 

II* 1 1 0 0 0 

III* 13 5 2 6 46 

Total 39 16 13 10 

Porcentagem 100 41 33 25 

2013 1º I* 9 0 3 3 33 

II* 10 0 3 5 50 

III* 16 2 11 3 18 

Total 35 2 17 11 

Porcentagem 100 5 48 31 

 
Obs.: * classes multisseriadas 

Tabela 22: Resultados finais de avaliação e indicativos de desistência da Escola E. 
Fonte: A autora (a partir dos dados da Secretaria de Educação) 
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1.2 ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 
 

Optamos pela realização de pesquisa qualitativa por duas razões: a primeira, 

pela natureza do assunto, pois se trata de investigar sobre a realidade da Educação 

de Jovens e Adultos no município de Mauá a partir da visão dos educandos. Suas 

perspectivas em relação ao curso envolvem questões subjetivas, trata de aspectos 

sócio-histórico-culturais, de histórias de vidas, sentimentos dos sujeitos da pesquisa, 

que devem ser considerados, enquanto sujeitos de direito, munícipes “A pesquisa 

qualitativa concentra-se no processo que está ocorrendo e também no produto ou no 

resultado. Os pesquisadores estão particularmente interessados em entender como 

as coisas ocorrem. (FRAENKEL; WALLEN,1990; MERRIAM, 1988 apud 

CRESWELL, 2007, p.202).” 

Segundo Chizzotti (2001, p. 79), a abordagem qualitativa considera a relação 

existente entre o mundo real e o sujeito “uma interdependência viva entre o sujeito e 

o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito”. Entendemos que  nessa pesquisa essa é a abordagem adequada ao 

propósito. Não se pode desconsiderar a relação que existe entre o sujeito e a 

escola, a representação e o significado dessa escola, no passado, no presente e as 

expectativas desse sujeito junto à instituição. Conforme Chizzotti (2001, p. 80) “é 

necessário ir além das manifestações imediatas para captá-los e desvelar o sentido 

oculto das impressões imediatas.”  

A segunda razão que explica essa escolha relaciona-se com o fato de os 

sujeitos da pesquisa serem ex-educandos da EJA do 1º segmento. São pessoas que 

não têm proximidade com a escrita. Pela experiência de alguns anos em contato 

com educandos dessa modalidade de ensino, e a pesquisa realizada anteriormente 

(MARTINS, 2012, p. 618), nota-se que, no geral, são pessoas que têm receio de se 

colocarem, vergonha de expor suas dificuldades, medo de falar, medo de 

culpabilizar o professor e a escola, trazendo para si a culpa do fracasso escolar. 

Optamos por utilizar a técnica da entrevista semi-estruturada para provocar o 

diálogo sem desfocar do objetivo da pesquisa e, para criar um clima de escuta 

sensível. 

Considerando que a pesquisa qualitativa envolve ciências humanas e sociais 

e os métodos de investigação são utilizados para o “estudo de um fenômeno situado 
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no local em que ocorre, e, enfim, procurando tanto encontrar o sentido desse 

fenômeno quanto interpretar os significados que as pessoas dão a eles” 

(CHIZZOTTI, 2011), reforçam a escolha do sujeito da pesquisa, os próprios 

educandos da EJA. 

 

 

1.3 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS 
 
 
 

Para a compreensão do objeto dessa pesquisa – a realidade da Educação de 

Jovens e Adultos do Município de Mauá – inicialmente utilizamos o procedimento de 

coleta de dados e estudo de vários textos disponíveis nos sites oficiais da prefeitura, 

do IBGE, de jornais regionais. Documentos de registro de ata de reuniões com os 

professores de Educação de Jovens e Adultos; de visita técnica da supervisão de 

ensino. Documentos legais: publicações do Conselho Municipal de Educação, 

decretos e leis municipais. Tudo isso com o objetivo, primeiramente, de apresentar a 

cidade de Mauá, localização, população, economia, serviços públicos existentes, a 

história de gestões anteriores e a atual da Educação de Jovens e Adultos. O 

material produzido pode ser conferido no capítulo anterior. 

Depois, partirmos para a análise do documento chamado Ata do Conselho da 

EJA, referente ao 1º semestre de 2013, no qual consta a avaliação final de cada 

semestre de todos os educandos matriculados para aquele período, e são 

caracterizadas as seguintes situações finais de cada um desses educandos: 

promovidos, permanecem (no mesmo módulo), transferidos, desistentes, 

remanejados e outros. No caso, os educandos considerados desistentes são os 

sujeitos dessa pesquisa. 

Um educando da EJA no 1º segmento, para ser caracterizado como 

desistente, deve passar pelas seguintes situações: 1 – o educando realizou a 

matrícula inicial e não frequentou, 2 - educando realizou a rematrícula no semestre 

anterior e não frequentou e 3 – o educando iniciou o semestre letivo e deixou de 

freqüentar, somando 30 dias consecutivos de falta. 



80 

 

Segundo o glossário do INEP22, a evasão escolar é conceituada como 

“condição do aluno que, matriculado em determinada série, em determinado ano 

letivo, não se matricula na escola no ano seguinte independentemente de sua 

condição de rendimento escolar ter sido de aprovado ou de reprovado” e o 

abandono ocorre quando o educando deixa de freqüentar durante o período letivo. 

Consideramos como educandos desistentes tanto os que estão na situação de 

abandono, como os de evasão. Para a seleção do sujeito da pesquisa é necessário 

que e tenha um período de frequência nos cursos da EJA, sendo assim, não 

poderão ser educandos da situação 1.  

Com esses critérios para selecionar os sujeitos da pesquisa, acrescentamos o 

fator quantidade. Optamos por 2 sujeitos de cada umas das 5 escolas selecionadas. 

A partir da listagem dos educandos considerados desistentes, selecionamos pela 

diversidade em relação à faixa etária e ao gênero. 

No primeiro contato, realizado por telefone, marcamos entrevista com as 

pessoas selecionadas. Com relação a isso, houve dificuldade por não constarem 

números telefônicos na ficha cadastral de alguns; muitos números não pertenciam 

mais a pessoa; outros estavam com o telefone desativado. Algumas pessoas 

recusaram por insegurança, desconfiança e outras constavam na ficha apenas 

telefone de recado. Por outro lado, o que de certa forma facilitou, foi o conhecimento 

que alguns educandos tinham de minha pessoa por trabalhar na Equipe EJA da 

Secretaria de Educação que periodicamente visitava escolas para acompanhamento 

pedagógico. Porém, por toda a dificuldade citada, conseguimos realizar apenas 

cinco entrevistas. 

Antes da pesquisa foi realizado o devido esclarecimento sobre o objetivo do 

encontro, bem como quem eu estava representando naquele momento. Eu não era 

um componente da Equipe EJA da Secretaria da Educação, mas uma estudante de 

mestrado da PUC. Também foi assinado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

Optamos por utilizar estratégias da entrevista a partir de um roteiro, por ser 

considerado “como uma solução para o estudo de significados subjetivos e de 

tópicos complexos demais para serem investigados por instrumentos fechados num 

formato padronizado (BANISTER et al, 1994 apud SZYMANSKI, 2011).” 
                                                            
22 Disponível em: <http://www.inep.gov.br/pesquisa/publicacoes/ultimas.htm>. Acesso em: 12 de 
outubro de 2013. 
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Na entrevista, por estarem estão envolvidas circunstâncias de interação face 

a face, procuramos criar situação de confiabilidade, levando em consideração o que 

Szymanski (2011, p. 12 e 17) coloca sobre o envolvimento das “expectativas, 

sentimentos, preconceitos e interpretações”, e conduzir esse momento com cautela 

para não parecer ameaça, cobrança porque a pessoa deixou de estudar. Ainda 

citando Szymanski (2011, p. 74) “considerar a subjetividade envolvida no processo 

de coleta de dados significa cuidado com o rigor.” 

O roteiro utilizado continha 15 questões, divididas conforme os objetivos a 

seguir:   

 

a) Questões de 1 a 4 para levantamento da identificação, perfil e, ao mesmo 

tempo, de aquecimento: 

1 – Nome 

2 – Idade 

3 – Local de nascimento 

4 – Grau de instrução dos pais 

b) Questão 5 – para identificar a profissão e a relação com a escolaridade  

5 – Qual a sua profissão? 

 

c) Questão para identificação temporal: 

6 – Em que período freqüentou a Educação de Jovens e Adultos?  

 

d) Questões para identificação de problemas estruturais, trazendo a questão 

para aprofundamento quando se solicita sugestão de mudança: 

7 - Como era o espaço físico onde eram dadas as aulas? Que mudanças você 

faria? 

8 - Como era o horário de aula para você? Que mudanças você faria? 

 

e) Questões para identificação de problemas de aprendizagem: 

09 - O que facilitava você aprender na escola? 

10 - O que dificultava você aprender na escola? 
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f) Questão para o levantamento de expectativa do educando em relação à 

escola, no que foi atendido ou não durante o tempo em que estudava: 

11 - Se você retornasse hoje à escola, o que gostaria de aprender? Por quê? 

 

g) Questões para investigação da relação que o sujeito com a instituição escolar, 

a partir das sensações, lembranças: 

12 - Conte uma boa lembrança que você tem da escola. 

13 - Conte uma lembrança ruim que você tem da escola. 

 

h) Questão para o desenvolvimento de um olhar comparativo para consigo, a 

partir do olhar reflexivo para o outro, que segundo Szymanski (2011, p. 53), 

tem o objetivo de compreender outras perspectivas do fenômeno: 

14- Por muita gente desiste de estudar na EJA? Você conhece alguém que 

desistiu? 

 

i) Com o objetivo de levantar expectativa do educando em relação à escola: 

15 - O que não pode faltar numa boa escola de EJA? 

 

As questões acima serviram como foco, visto que, dependendo do contexto 

da entrevista, foram acrescentadas outras para aprofundamento ou modificadas 

para melhor compreensão do entrevistado. 

 

 

1.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 
 

Considerando o problema da pesquisa, o estudo realizado no Capítulo I, e as 

informações contidas no contexto da pesquisa, realizamos análise e interpretação 

dos dados levantados, buscando compreender a realidade da Educação de Jovens 

e Adultos na visão dos próprios educandos e suas expectativas. Quanto a isso, 

Buzzi (2012, p. 175), coloca que  

 
 

A tentativa na pesquisa qualitativa é construir uma história sobre pessoas 
que compartilham circunstâncias comuns (...), que também compartilham 
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padrões de práticas e significados. Esses padrões são a substância de uma 
grounded theory research (“teoria a partir do chão da pesquisa”), ou seja, 
uma pesquisa que se direciona à posição de que a teoria deve estar de 
acordo com os dados (GLASER; STRAUSS, 1967, p. 261 apud BUZZI, 
2012, p. 175) 

 
 

Creswell (2007, p. 194) orienta proceder com os dados coletados da seguinte 

forma: “preparar para análise, conduzir análises diferentes, aprofundar cada vez 

mais no entendimento dos dados, fazer representação dos dados e fazer uma 

interpretação do significado mais amplo dos dados.” 

Szymanski (2011, p. 69) faz um detalhamento em relação à interpretação: 

 
 

(...) volta ao começo do texto uma vez mais e passa a pôr em evidência os 
significados, em função do fenômeno que está investigando; esses 
significados existem para o pesquisador que está interrogando e não são 
unidades rigidamente prescritas – são respostas para suas interrogações. 
 
 

Seguindo essas orientações, realizamos o tratamento dos dados coletados, 

buscando compor um texto descritivo, destacando palavras, termos ou frases dos 

trechos da mensagem que correspondem a uma ideia, significando-as. Depois, 

realizamos o processo de categorização conforme Buzzi (2012, p. 168) aponta, com 

a classificação dos dados de acordo com características semelhantes, que é parte 

da técnica de análise de dados. Nesse procedimento foi importante identificar as 

convergências das idéias centrais que aparecem na pesquisa para definir as 

categorias. A partir disso, foi realizada a comparação entre elas, verificando as 

possíveis conexões. 

Segundo Szymanski (2011, p. 85), quando há aprofundamento, compreensão 

do fenômeno, estabelece-se a conexão dele com os contextos maiores.   

O passo seguinte ao da análise de dados, conforme orienta Creswell (2007, p. 

198 e 203), é a interpretação ou significação de dados, mostrando “perspectivas 

múltiplas das pessoas e ser fundamentados por citações diversas e evidências 

específicas.” Nessa etapa, verificamos as lições aprendidas, tendo a preocupação 

de validar os resultados da pesquisa, procurando “credibilidade baseada em 

coerência, percepção e utilidade instrumental (EISNER, 1991 apud CRESWELL, 

2007, p. 203) e integridade (LINCOLN; GUBA, 1985 apud CRESWELL, 2007, p. 

203).”
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CAPÍTULO IV 
 
 

1 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 
 

 

Este capítulo apresentará a análise dos dados recolhidos nas entrevistas 

cruzando-os aos dados do estudo da realidade da cidade de Mauá e apresentará a 

EJA que Mauá tem e a EJA que Mauá precisa. 

Conforme explicitado anteriormente, essa pesquisa teve entrevista realizada 

com roteiro sobre os seguintes aspectos: 

 

a) Identificação e perfil; 

b) Relação escolaridade e profissão; 

c) Espaço físico e organização da escola; 

d) Processo de aprendizagem; 

e) Expectativas em relação ao curso de EJA. 

 

1 – A caracterização dos educandos em relação à cidade de origem: 

Todos os entrevistados tinham entre 30 a 60 anos e, conforme visto na 

característica da população de Mauá, são migrantes, nascidos em outros estados, a 

maioria do Nordeste e um do Sudeste. A maioria filhos de pais analfabetos “Não, 

nunca estudaram. Nem o pai, nem a mãe (E5.).” 

 
 

2 – Relação escolaridade e profissão: 

  Pessoas que não possuem escolaridade, geralmente, são empregadas em 

trabalhos manuais, como no caso dos entrevistados: limpeza, operador e auxiliar de 

cozinha. E são prejudicadas de várias maneiras: 

- Para conseguir um emprego, pois, como vimos o número de ofertas para as 

pessoas de pouca escolaridade:  

 
 

Eu estava 3 meses desempregada, tentando e você sabe que quando a 
gente não tem um estudo, fica tudo mais difícil. Voltei a estudar. Quando 
levava o currículo nas empresas, eles me falavam que eu não tinha o 
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Ensino Fundamental completo. Até que fui à Verzani e uma pessoa me 
ajudou a preencher a ficha e me indicou (E2). 

 
 

- Há medo de sofrer preconceito, discriminação, de “ser diferente” no emprego 

por não saber, o que gera insegurança: 

 
 

Mas, qualquer um que trabalha comigo, ninguém percebe a minha 
dificuldade 
Como a senhora faz 
Eu me informo tudo o que eu tenho para fazer... eu leio do meu jeito e 
pergunto se esta certo , se é isso mesmo.(E3) 

 
 

- Outra questão é ficar estagnado com relação a promoção na profissão, por 

falta de escolaridade: 

 
 
Não adianta nada ter emprego e não ter estudo. Que nem lá na firma 
mesmo, eles só me colocaram como operador de máquina porque eu não 
tenho estudo. Quer dizer, eu faço as coisas que os outros fazem, mexo com 
instalação, maquinário. Mas eles não podem aumentar o salário mais do 
que isso. Na regra do governo não pode. Só para quem tem estudo. 
Porque, na verdade, se eu tivesse estudo era para eu estar ganhando 
quase dois mil e quinhentos, mas como não tenho é só ganho mil e 
trezentos. Eles pagam um pouco por fora, mas não pode. Na carteira não 
pode colocar. É regra do sindicato lá. Não pode. Porque eu não tenho 
histórico escolar 

 
 

Se 30% da população mauaense não concluiu o Ensino Fundamental, 

também não está apta a ser empregada nos vários cargos que estão à disposição, 

ofertadas por quase 7000 empresas na cidade, o que torna necessário o 

deslocamento para outra cidade. 

Quanto aos cursos de orientação profissional oferecidos em horário de aula, 

os educando divergiram, uns apontaram que não acrescentaram nada profissional 

ou pessoalmente; alguns não receberam o curso ou ficaram pouco tempo. Há o caso 

de um entrevistado que cita o espaço que havia que se discutissem os 

conhecimentos que os educandos levavam, nesse caso, manifestou-se favorável ao 

curso. 

 

 



86 

 

2  ESPAÇO FÍSICO E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA 
 

 

No geral, os educandos de EJA não têm olhar mais crítico em relação aos 

seus direitos. Não costumam reclamar ou achar que as coisas podem ser diferentes 

para atendê-los melhor. Parece, muitas vezes, que a escola está lhes fazendo favor, 

a professora, a diretora. A escola também tem que fazer o seu papel, para que o 

educando olhe para seu espaço, compreenda como ele está organizado e possa 

participar, não apenas receber. Muitos alunos ressaltaram que desistiram por causa 

do horário de trabalho, contudo  respondem que o horário de aula deve ser esse 

mesmo:  

 
 

O horário para mim estava bom. É que, tipo assim, a gente quando é do 
Norte, a gente não gosta de pegar as coisas pela metade. Vai no começo 
do que pegar as coisas pela metade. Quando você chega ao fim do ano, 
você acha que fez alguma coisa e está pela metade (E5). 

 
 

Alguns ainda sugeriram que houvesse menos horário de aula, como ocorria 

antigamente. 

Com relação ao espaço físico, os entrevistados apontaram que a escola era 

um lugar agradável, limpo e organizado. Apenas uma aluna apontou o inconveniente 

das carteiras serem um pouco menores. 

Segundo Feitosa (2008, p. 47), é necessário superar a condição da 

consciência intransitiva ou ingênua “ concepção freireana de sujeito é, nessa 

perspectiva, a do sujeito histórico e crítico, capaz de olhar para si mesmo e para a 

realidade, distanciando-se dela para, ”dmirá-la” (mirando à distância), compreendê-

la melhor”. 
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3 PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
 

 

Como vimos, os educandos de EJA são pessoas que, de alguma forma, já 

sofreram ou sofrem exclusão social. No caso, os entrevistados apontaram que ou 

não conseguiram estudar no local em que nasceram, ou estudaram pouco, ou 

tinham muita dificuldade ou foram reprovados diversas vezes. Essas pessoas 

receberam os “nãos” da vida, da organização da saciedade capitalista que os exclui. 

A Educação de Jovens e Adultos deve recebê-los com o “sim”, do direito de 

aprender, de participar do grupo, da satisfação pessoal, mas também o “sim” 

relacionado a sua história e à participação da história de Mauá,  onde moram agora, 

para que possam exercer a cidadania em prol do bem comum. É extremamente 

necessário que a escola não seja reprodutora do sistema de exclusão. 

É necessário trabalhar com a formação dos professores, para que possam 

acolher os educandos da EJA, com suas características, seus modos de aprender, 

pois muitas vezes eles sentem vergonha de se colocar e, principalmente, de dizer 

que não sabem.  A entrevistada E4 colocou que ficou três anos na escola, foi muito 

tempo, mas ela pouco aprendeu: “Porque tem umas professoras que só escrevia lá 

e mandava a gente responder. E a gente quando não sabe ler, não dá para 

responder. E aí a gente ficava só copiando das outras amigas. No começo era 

assim. Não aprendi quase por causa disso.” 

Os educandos de EJA, muitas vezes, necessitam de mais atenção do que os 

das demais modalidades. É preciso que o professor pesquise, estude, conheça o 

educando, eleve para a sala de aula o que lhe é significativo, como, por exemplo, o 

mundo do trabalho, no qual vivenciam saberes, organizações, experiências, 

relações, entre outras questões. O professor não pode se utilizar de esquemas 

rígidos, pois, isso os transformaria em objetos passivos (FREIRE, 2011b, p.140) “Se 

fosse para ler junto com alguém, ou explicar três a quatro palavras, eu ainda lia, mas 

depois esquecia novamente. Peço para o meu pequeno me ensinar, mas depois não 

lembro (E1)”. 

 
 
A Língua Portuguesa eu achava difícil. Porque ela passava texto na lousa e 
trazia xerocada, como eu não sei muito, quando ela dava, eu não entendia. 
Você sabe como é que é? Tinha coisa que eu entendia, mas tinha alguma 
coisa que eu não entendia (E2). 
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A partir da fala dessa educanda, Piconez (2006, p. 25), alerta sobre a 

necessidade de “Desenvolver conteúdos que despertem as habilidades de 

pesquisar, de ler, de experimentar, de criar alternativas próprias, de questionar, de 

conviver com idéias diferentes, de analisar contradições. 

Se quisermos, de fato, não só alfabetizar os educandos da EJA, mas 

trabalhar para que superem a condição de oprimido, para que se tornem munícipes 

mauaenses atuantes, conscientes, apropriando-se de Mauá, os educadores 

necessitam assumir outra postura, há que se romper “com os esquemas verticais 

característicos de educação bancária”, superar “a contradição entre o educador e os 

educandos (FREIRE, 2011b, p.95).” O entrevistado E5 fez o seguinte comentário em 

relação à troca de conhecimentos que era realizada com o médico sobre  plantas 

medicinais, e com a educadora técnica de alimentação em relação ao preparo do 

pão: “Era legal. Por que ela pensava que estava ensinando e a gente ensinava para 

ela um pouco. Na verdade, ela ajudava a gente e a gente ajudava ela.” 

Nesse sentido, o educando sentia-se valorizado por poder compartilhar seus 

conhecimentos ao mesmo tempo em que recebe, pois houve  troca, diálogo. 
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4 EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO À EJA 
 
 

As expectativas relacionadas aos cursos de EJA foram todas voltadas, de 

certa forma, ao que é de direito dos educandos: o aprender, o ler e o escrever. De 

fato, é o que eles buscam na Educação de Jovens e Adultos. Isso é sinônimo de 

autonomia, segurança, cultura, mobilidade, exercício de direitos, orgulho e 

satisfação pessoal. Os entrevistados, muito sábios, colocaram que, para 

aprenderem, necessitam de mais atenção, de atenção individualizada, de respeito 

ao tempo de cada um. Respondendo sobre o que não pode faltar nos cursos de 

EJA: 

 
 
Mais atenção. Lá na escola F tinha estagiária para ajudar (E1). 
 
 
E tinha que ter o professor para aquele que sabe mais e aquele que sabe 
menos (E2). 
 
 
Um bom professor.  O professor tem que se dedicar ao aluno e o aluno ao 
professor [...] Eu fui para escola para aprender, de tudo um pouco, um 
pouco Matemática, um pouco Português, cada coisa eu queria aprender um 
pouco. As professoras trabalham com todos, tinham uns que não 
conheciam como estudavam , tinham uns que não sabiam como faziam os 
números, tinha aquele mais para frente (E3). 
 
 
Com um professor bom, que ajuda a gente, que explica tudo direitinho para 
gente, ajuda a gente, as dificuldades que a gente tem, que ajude a gente a 
ler (E4). 
 
 
Eu acho que é a comunicação das pessoas. Cada um tem uma mente 
diferente, eu posso pensar numa mente diferente dos outros. Eu posso 
pensar em aprender mais (E5). 

 

 

Para os educandos de EJA, apesar da dificuldade de aprendizagem de alguns 

e das repetidas reprovas, a escola é um local agradável, valorizada por eles. A 

escola é local de encontro de pessoas, diálogo, saberes, realização pessoal. Sobre 

uma boa lembrança da escola, os entrevistados citaram duas situações: a de 

aprendizagem e sucesso e de um local social. 
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Na fala dos educandos, é possível identificar satisfação pela mudança interna 

que a aprendizagem lhes provoca, de autoafirmação 

 
 

 Para mim, todo dia era uma sensação boa porque você chegava lá, já dava 
dor de cabeça, parece que ia rasgar a cabeça. Mas também quando saía, 
saía aliviado porque já tinha aprendido um pouquinho mais.  É a mesma 
coisa que você aprender andar, a começar numa firma e não saber 
trabalhar em umas coisas direito, quando você aprende, você sai mais 
alegre. Você está vendo que você está fazendo as coisas certas, não está 
fazendo mais as coisas erradas que fazia antes (E5). 
 
 
Todas, para começar do ensino que eu aprendi muito bem, que eu não 
sabia nada. Se perguntassem qual é o “n” para mim, eu não sabia. A 
primeira foi alegria quando fiz a lição e a professora disse estava certa, fiz a 
primeira conta e ela disse que estava certa (E3). 

  
 

A reunião de pessoas, a conversa sobre coisas comuns, o paladar, a amizade 

também fazem parte da escola. A EJA em Mauá é um lugar de encontros 

  
 
Todo mundo ia na hora daquele lanche, conversando, dando risadas e 
quando tinha janta, de vez em quando, a gente fazia para todos. Era muito 
bom. Gostei muito (E2). 
 
 
De festa de encerramento da escola no final do ano. A gente ficava alegre 
com todos da turma lá, com as professoras (E4). 
 
 
É maravilhoso, importante na vida de quem só trabalhou e não teve tempo e 
condição de estudar, como eu e meu esposo (E2). 
 
 
É que a maioria do pessoal que estudava era tudo do Norte. Aí quando era 
na hora do intervalo, a gente ia comentar as coisas que passavam no Norte: 
que era do tempo dos avôs da gente, história do trancoso. Aí era legal. 
Conversava sobre comida, do Norte, de doença, essas coisas aí (E5). 

 

 

Por fim, os dados evidenciam que os cursos de Educação de Jovens e 

Adultos em Mauá são importantes tanto para a elevação de escolaridade, a vida 

profissional (melhor atuação, mais oportunidade de empregos), como para o 

convívio social e realização pessoal. Contudo, a EJA não acolhe os educandos que 

não conseguem conciliar horário de trabalho com o da escola, alguns educandos 

estão demorando para concluir o curso, ou acabam desistindo. Assim, para termos 
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uma EJA em Mauá com resultados mais satisfatórios, é necessário investir na 

formação de professores.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A EJA QUE MAUÁ TEM E A EJA QUE 
MAUÁ PRECISA 
   

 

Como são vistos os analfabetos mauaenses? Como sujeitos de direito? Com 

visão assistencialista? 

Depende do ponto de vista: para as políticas públicas como um número, os 

professores de EJA como emprego, as empresas como o auxiliar de limpeza ou de 

pedreiro, os políticos como voto, “massa de manobra” (conduzida pela ideologia 

dominante), para uns, ignorantes, pessoas de menos valor para outros. 

Essas pessoas são a demanda da EJA, que está relacionada à dívida 

historicamente acumulada a quem a organização social capitalista tirou o direito, não 

só de aprender a ler e a escrever, mas da participação mais atuante na sociedade. 

Porém, em Mauá, pagamos pouco por essa dívida, pois, tendo um recorte ao 

final do 1º semestre do ano de 2012, tínhamos a seguinte situação em relação ao 

atendimento do 1º segmento da EJA em Mauá:  

 

 

Matriculados 932 

Frequentes 625 

Promovidos  144 

Retidos  486 

 
Tabela 23: Atendimento da EJA em Mauá. 

Fonte: A autora. 
 

 

Se considerarmos as pessoas analfabetas no município, matriculamos cerca 

de 6%. Porém, se analisarmos a tabela, apenas 16% do total de matriculados foram 

promovidos. Em relação à população não alfabetizada, não chega a 1%, mais da 

metade dos matriculados ficaram retidos e quase 30% desistiram. O fato de 



93 

 

concluírem o 1º segmento não significa que terminaram o Ensino Fundamental, 

completaram a metade do caminho. Nesse caso, no 1º semestre de 2012, se 

considerarmos as pessoas que não terminaram o Ensino Fundamental 0,11% foram 

encaminhadas para prosseguirem os estudos. 

Analisando esses dados, podemos dizer que não garantimos o acesso, a 

permanência e nem o sucesso dessa população. 

Para o acesso, há que se realizar a chamada pública, numa ação 

intersecretarial, além da parceria com as lideranças comunitárias, pois, 

provavelmente, são os moradores de baixa renda, que utilizam a saúde publica, 

cujos filhos estudam nas escolas municipais e estaduais, pessoas atendidas pelo 

Programa Bolsa Família.Para a permanência desses educandos, é necessário 

flexibilização de atendimentos. Segundo a pesquisa, não se trata deles serem mal 

acolhidos nas escolas. Inclusive, a escola como espaço cultural, de diálogo, de 

encontro, de criação são aspectos relacionados à permanência dos alunos. Poderia 

haver uma parceria com as empresas para o atendimento, combinando a exigência 

de escolaridade com a matrícula do trabalhador. 

A falta de sucesso para os educandos da EJA é problema sério. A escola 

pode reproduzir a exclusão do mesmo jeito que eles foram excluídos do ensino 

regular. Esse é um dos motivos da porcentagem de desistência dos educandos. É 

necessário investir na formação. Os educandos de EJA são trabalhadores, donas de 

casa, têm muitos conhecimentos, trazem a cultura do local onde nasceram, 

conhecimentos que devem ser valorizados e levados para a sala de aula. Se 

quisermos desenvolver sua autonomia e conscientização para atuarem na 

sociedade, o projeto educativo deve levar isso em consideração, desenvolvendo, por 

exemplo, projeto que tenha o trabalho como princípio educativo e a pesquisa 

enquanto trabalho pedagógico. Para isso, é importante a formação dos professores, 

não só no viés da metodologia, mas  na formação política, para se situarem e 

situarem o educando nesse processo da Educação de Jovens e Adultos. 

A preocupação do poder público com o desenvolvimento do município, 

considerando sua vocação industrial, a localização, a sustentabilidade, precisa 

também atentar-se a essa população. Quem são essas pessoas? São os migrantes 

que moram nos loteamentos irregulares e que, portanto, não construíram um 

sentimento de pertencimento ao local, que marcam a desigualdade social que existe 

no município. Além de outras ações, a Educação de Jovens e Adultos pode 
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contribuir para esse crescimento, porque leva ao conhecimento de Mauá (as 

pessoas cuidam do que conhece), influencia nas questões relacionadas à saúde, 

mobilidade, segurança, educação dos filhos, além da participação crítica, consciente 

da sociedade. 

Com relação à empregabilidade, como vimos, os 30% da população que não 

terminaram o Ensino Fundamental não fazem parte do perfil da  maioria das vagas 

disponíveis para os empregos formais. Os cursos de elevação de escolaridade 

atrelados à qualificação profissional seriam interessantes para uma parte dessa 

população, pois nem todos os educandos querem cursos concomitantes. O 

PROEJA-FIC do governo federal possibilitava formação que não fosse voltada 

somente a uma formação aligeirada para o mercado de trabalho. 

Entendemos que, para atendimento dessa demanda é preciso financiamento, 

pois, abrir uma sala com poucos alunos à noite requer custo. A Secretaria de 

Educação está atendendo a EJA, trouxe a EJAOP, como princípio de elevação de 

escolaridade por meio de orientação profissional, porém, há muito a fazer ainda. 

Enfim, como nos ensina Paulo Freire, não dá para os oprimidos superarem 

essa condição sem a sua participação, dessa forma seria interessante criar espaços 

de diálogo, debate, decisão, fóruns com a participação de todos os envolvidos para 

se discutir a EJA que Mauá tem e a EJA que Mauá precisa. 
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APÊNDICE 

 

 

A – Banco de vagas de emprego da Secretaria de Trabalho e Renda  

 

 

OCUPAÇÃO QTDE ESCOLARIDADE SEXO EXPERIÊNCIA 

Açougueiro 2 FUNDAMENTAL 

INCOMPL 

MASC NÃO 

Açougueiro 10 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

INDIFERENTE SIM 

Agente de 

recrutamento e 

seleção 

2 ENS. MÉDIO COMPLETO INDIFERENTE NÃO 

Ajudante de 

padeiro 

2 ENS. MÉDIO COMPLETO MASC SIM 

Armador de ferros 1 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

MASC SIM 

Arrematadeira 3 FUNDAMENTAL 

INCOMPL 

FEM NÃO 

Assistente 

administrativo 

2 ENS. MÉDIO COMPLETO FEM SIM 

Assistente de 

contadoria fiscal 

2 SUPERIOR COMPLETO INDIFERENTE SIM 

Atendente de 

balcão 

5 ENS. MÉDIO COMPLETO MASC SIM 

Atendente de 

lanchonete 

1 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

INDIFERENTE SIM 

Auxiliar contábil 1 ENS. MÉDIO COMPLETO INDIFERENTE SIM 
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Auxiliar de 

jardinagem na 

conservação de 

vias permanentes 

5 FUNDAMENTAL 

INCOMPL 

MASC SIM 

Auxiliar de limpeza 20 FUNDAMENTAL 

INCOMPL 

MASC NÃO 

Auxiliar de limpeza 1 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

FEM NÃO 

Auxiliar de limpeza 3 FUNDAMENTAL 

INCOMPL 

MASC NÃO 

Auxiliar de limpeza 1 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

MASC SIM 

Auxiliar de limpeza 2 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

MASC SIM 

Auxiliar de limpeza 4 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

MASC SIM 

Auxiliar de limpeza 10 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

FEM SIM 

Auxiliar de linha de 

produção 

9 ENS. MÉDIO COMPLETO MASC SIM 

Confeiteiro 2 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

INDIFERENTE SIM 

Costureira de 

máquina reta 

1 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

FEM SIM 

Cozinheiro de 

restaurante 

1 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

INDIFERENTE SIM 

Cozinheiro geral 1 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

MASC SIM 
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Eletricista de 

instalações de 

veículos 

automotores 

2 FUNDAMENTAL COMPLE

TO 

INDIFERENTE NÃO 

Empregado 

doméstico 

arrumador 

1 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

FEM SIM 

Lavador de roupas 1 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

FEM NÃO 

Limpador de vidros 1 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

MASC SIM 

Mecânico de ar-

condicionado e 

refrigeração 

3 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

MASC SIM 

Mecânico de auto 

em geral 

1 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

MASC SIM 

Mecânico de 

manutenção de 

máquinas de 

construção civil 

1 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

MASC SIM 

Montador de 

andaimes 

(cenários) 

2 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

MASC SIM 

Motorista 

carreteiro 

6 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

INDIFERENTE SIM 

Motorista de 

automóveis 

2 ENS. MÉDIO COMPLETO MASC SIM 

Motorista de 

caminhão 

2 ENS. MÉDIO COMPLETO MASC SIM 
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Oficial de serviços 

gerais 

2 FUNDAMENTAL 

INCOMPL 

MASC SIM 

Oficial de serviços 

gerais 

1 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

MASC SIM 

Operador de caixa 5 ENS. MÉDIO COMPLETO FEM SIM 

Operador de caixa 15 ENS. MÉDIO COMPLETO INDIFERENTE NÃO 

Operador de 

empilhadeira 

10 ENS. MÉDIO COMPLETO MASC NÃO 

Operador de 

escavadeira 

1   MASC SIM 

Operador de 

máquinas 

operatrizes 

20 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

MASC SIM 

Operador de 

teleatendimento 

híbrido 

(telemarketing) 

25 ENS. MÉDIO COMPLETO INDIFERENTE NÃO 

Operador de 

telemarketing ativo 

e receptivo 

50 ENS. MÉDIO COMPLETO INDIFERENTE   

Teleoperador ativo 

(telemarketing) 

50 ENS. MÉDIO COMPLETO INDIFERENTE SIM 

Padeiro 2 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

MASC SIM 

Passador de 

roupas 

1 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

FEM SIM 

Porteiro 2 FUNDAMENTAL 

INCOMPL 

MASC SIM 



107 

 

Promotor de 

vendas 

3 ENS. MÉDIO COMPLETO INDIFERENTE NÃO 

Repositor - em 

supermercados 

5 ENS. MÉDIO COMPLETO MASC SIM 

Repositor - em 

supermercados 

15 ENS. MÉDIO COMPLETO MASC NÃO 

Serralheiro 2 FUNDAMENTAL 

INCOMPL 

MASC SIM 

Subgerente de loja 

(operações 

comerciais) 

5 ENS. MÉDIO COMPLETO INDIFERENTE SIM 

Tapeceiro de 

veículos 

1 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

MASC NÃO 

Técnico mecânico 1 ENS. MÉDIO COMPLETO MASC NÃO 

Teleoperador ativo 

(telemarketing) 

50 ENS. MÉDIO COMPLETO INDIFERENTE SIM 

Vendedor de 

serviços 

1 ENS. MÉDIO COMPLETO INDIFERENTE NÃO 

Vendedor de 

serviços 

30 ENS. MÉDIO INCOMPL INDIFERENTE NÃO 

Vendedor de 

serviços 

1 ENS. MÉDIO INCOMPL INDIFERENTE NÃO 

Vigia 2 ENS. MÉDIO COMPLETO MASC SIM 

Vigilante 25 ENS. MÉDIO INCOMPL MASC NÃO 

Zelador 1 FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

MASC NÃO 
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B – Vagas de emprego por escolaridade exigida 

 

 

  FUNÇÃO ESCOLARIDADE EXIGIDA 

1 
Auxiliar de montagens industriais Ensino Fundamental Completo 

2 Ajudante Ensino Médio Completo 

3 
Ajudante de cozinha Ensino Fundamental Completo 

4 
Ajudante de expedição Ensino Fundamental Completo 

5 
Ajudante geral Ensino Fundamental Incompleto 

6 
Ajudante geral – carga e descarga Ensino Fundamental Completo 

7 
Arrematadeira Ensino Fundamental Completo 

8 Auxiliar Ensino Médio Completo 

9 
Auxiliar de Laboratório em 
Farmácia de Manipulação 

Escolaridade não exigida 

10 
Auxiliar de limpeza Ensino Fundamental Incompleto 

11 
Auxiliar de limpeza Ensino Fundamental Completo 

12 Auxiliar de loja Ensino Médio Completo 
13 Auxiliar de marcenaria Ensino Médio Incompleto 
14 Auxiliar de reposição Ensino Médio Completo 
15 Auxiliar de serviços gerais  Ensino Médio Completo  

16 
Controlador de acesso Ensino Fundamental completo 

17 
Copeiro Ensino Fundamental Completo 

18 
Costureiro Piloto Ensino Fundamental Completo 

19 Cozinheiro Ensino Médio Completo 
20 Empacotador Ensino Médio Completo 

21 
Estoquista Ensino Fundamental Incompleto 

22 Lavador de veículos Ensino Médio Incompleto 

23 
Mecânico de autos Ensino Fundamental Incompleto 

24 Montador Ensino Médio Incompleto 
25 Operador de produção  Ensino Médio Completo 

26 
Passador / Passadeira de Roupas Ensino Fundamental Completo 

27 
Pedreiro Ensino Fundamental Incompleto 

28 Porteiro Ensino Médio Completo 
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29 
Porteiro Ensino Fundamental Incompleto 

30 
Serralheiro Sem exigência de escolaridade 

31 Serralheiro  Ensino Médio Completo 

32 
Servente de pedreiro Ensino Fundamental Incompleto 

33 
Soldador  Ensino Fundamental incompleto 

34 Vigilante Ensino Médio Completo 
 
 
 

C – Histórico da Educação de Jovens e Adultos no município de Mauá por gestores 
 

 

Gestores 

Período 

Ações / Legislações 

A - Prefeitos Américo 

Perrella - 1 de fevereiro de 

1970 a 31 de janeiro de 

1973, Amaury Fioravanti - 1 

de fevereiro de 1973 a 31 de 

janeiro de 1977 e Dorival 

Resende - 1 de fevereiro de 

1977 a 31 de janeiro de 

1983 

 

- Existiam alguns arquivos do Mobral no arquivo 

municipal que foram danificados com a chuva. 

- Lei Nº 1166, de 23/12/1970 - Autoriza celebração 

de convênio com o MOBRAL. 

- Decreto Municipal Nº 900, de 03/02/71 – que cria a 

Comissão Municipal do Mobral, com o objetivo de 

alfabetização funcional da faixa etária de 12 a 35 

anos. 

- Decreto Municipal Nº 903, de 10/03/71 – Nomeia a 

nova Comissão Municipal do Mobral de Mauá. 

- Decreto Municipal Nº 913, de 19/04/71 - Autoriza 

Diretoria da Fazenda a liberar verba para a 

Comissão Municipal do MOBRAL. 

- Decretos Municipais Nº 1206, 1335, 1519, 1610, 

1703, 1757, 1979, de 1973 a 1978 – Constituem e 

nomeiam Comissões Municipais do Mobral de 
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Mauá. 

- Decreto Municipal Nº 2117, de 07/12/1978 - 

Delega competência a Presidente da Com. Mun. do 

MOBRAL p/ fixar reajustes e gratificação Pró-labore. 

- Decretos Municipais Nº 2268, 2553, 2829, 2906, 

2922, 3076, 3150, 3306 3392, de 1979 a 1985 – 

Constituem e nomeiam Comissões Municipais do 

Mobral de Mauá. 

- Lei Nº 1970, de 29/05/1985 - Autoriza convênio c/ 

Fund. Mov. Bras. Alfabetização - MOBRAL - 

aquisição de gêneros alimentícios. 

- Decreto Nº 3620, de 31/01/1986 - Constitui 

Comissão Municipal da Fundação Educar de Mauá. 

B - Leonel Damo - 1 de 

fevereiro de 1983 a 31 de 

dezembro de 1988 

- Houve continuidade do Projeto da Fundação 

Educar. 

 

C - Amaury Fioravanti - 1 de 

janeiro de 1989 a 31 de 

dezembro de 1992 

- O prefeito criou o Centro de ensino Supletivo 

Municipal Clarice Lispector – na época tinha um 

caráter inovador com a metodologia de eliminação 

por disciplina, tendo também a flexibilidade de 

horário. 

D - José Carlos Grecco - 1 

de janeiro de 1993 a 31 de 

dezembro de 1996 

- No ano de 1993, o governo do Estado, para 

atender uma medida do governo federal, precisava 

priorizar o atendimento de 1ª a 8ª série, sendo que 

para isso não poderia mais atender o Termo I da 

Educação de Jovens e Adultos, correspondente à 

fase inicial do ensino regular, atendendo assim 
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somente o II Termo.  

- Visto que, na Lei Orgânica do município constava 

o atendimento a Educação de Jovens e Adultos, o 

governo estadual encaminhou um documento para 

prefeitura, que não atenderia no próximo ano esta 

modalidade de Ensino. A Secretaria de Educação 

constituiu um grupo de profissionais para iniciar o 

trabalho.  

- Como nessa época, a prefeitura devolveu algumas 

escolas para o Estado, ficaram alguns professores 

sem sala que foram então aproveitados para o início 

dessa modalidade de ensino no município. A equipe 

começou então a trabalhar procurando constituir 

uma proposta pedagógica a partir das experiências 

anteriores.  

- Outra questão para o atendimento dessa 

modalidade era o espaço para as aulas, pois a 

prefeitura contava com poucos prédios escolares, 

sendo eles ainda destinados à educação infantil. 

Dessa maneira, foram realizadas parceria com a 

sociedade civil, que eram considerados núcleos, os 

Núcleos de Alfabetização de Jovens e Adultos 

(NAJA), para atender a demanda em diversos locais 

estratégicos de Mauá, onde citamos alguns deles: 

Sociedade Amigos de Bairro Santa Lídia, Jardim 

Salgueiro, Jardim Primavera, Jardim Oratório, 

Sociedade Amigos de Bairro do Jardim Zaira e 

Circunvizinhas (SABAJAZAC), Sociedade Amigo de 

Bairro do Jardim Mauá (SAJAMA), Igreja Batista 

Central, Igreja São Felipe, no CESM Clarice 

Lispector que atendia 3 turnos e em algumas 

escolas estaduais. Esses parceiros cediam os 
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espaços e a prefeitura entrava com a manutenção. 

As carteiras foram doadas pelo Estado que estavam 

trocando as de madeira que tinham a mesa presa 

ao assento da carteira da frente por outras novas.  

- Algumas turmas tinham características marcantes, 

como por exemplo, no Jardim Primavera. O grupo 

praticamente era formado por senhoras que queriam 

aprender a ler a Bíblia, de forma que o material que 

a professora utilizou foi o hinário e o livro sagrado; 

tinha um núcleo dentro de uma empresa em que os 

alunos eram liberados para estudarem, e o interesse 

deles era saber ler e entender o holerite, as leis do 

CLT, conhecer sobre os impostos para fazer a 

conferência e verificarem se não estavam sendo 

enganados; no Núcleo Estrela Azul, a maioria dos 

alunos trabalhava na construção civil, de modo que 

tinham muita facilidade em realizar o cálculo mental, 

onde o desafio da professora era ensinar a 

sistematização do cálculo matemático; no Núcleo da 

Santa Lídia trabalhava um professor, que tinha uma 

boa relação com a entidade que lhe abria o espaço 

para que o professor pudesse dar aula de reposição 

aos alunos que trabalhavam de turno, e ainda, ainda 

dava reforço escolar aos filhos dos alunos que 

vinham acompanhar seus pais. 

- Tendo então espaço, os professores receberam 

formação com base no que foi adaptado da 

Fundação Educar. 

- Foram feitas as matrículas que eram vinculadas ao 

Centro de Ensino Supletivo Municipal (CESM) 

Clarice Lispector.  
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- Centro de Ensino Supletivo Municipal Clarice 

Lispector é uma instituição escolar estabelecida no 

município de Mauá desde 1993, que atende o 

Ensino Fundamental e Médio, autorizado a 

funcionar pelo parecer do Conselho estadual de 

educação Nº 169/93, publicado no DOE, em 

21/04/93 (pág. 17). Este parecer autorizou, na 

época, um regime diverso do previsto nos cursos de 

Educação de Jovens e Adultos de presenças 

obrigatórias. Desta forma, CESM Clarice Lispector 

foi autorizado a adotar o sistema de Unidade de 

Estudo (Módulos) para desenvolver as propostas de 

trabalho dos diferentes componentes curriculares 

para fins de eliminação de disciplina. 

- Na ocasião foram limitados 25 alunos por turma, 

depois aumentou para 30 alunos, com idade acima 

de 18 anos. Os alunos eram atendidos em dois 

horários: uma turma das 18h às 20h e a outras, das 

20h às 22h. As turmas eram mistas, sem distinção 

de quem já estava alfabetizado de quem ainda não 

tinha sido. Depois foi dividido em Fase I (inicial) e 

Fase II (final). E assim nasceu o Projeto de 

Alfabetização de Jovens e Adultos (PAJAM).  

- A cada 15 dias os professores se reunião às 

sextas-feiras, onde praticamente realizavam 

conjuntamente o planejamento da quinzena, 

escolhendo a temática que iriam desenvolver junto 

aos educandos, inclusive nesses espaços também 

aconteciam os Conselhos de Classe Semestrais. Os 

professores contavam com o subsídio de uma 

apostila que subsidiava, confeccionados por eles 

mesmos.  
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- Os conteúdos trabalhados eram os mesmos do 

curso regular, que era organizado em Língua 

Portuguesa, que englobava História e Geografia e 

Matemática, porém trazia a temática que 

interessava ao público adulto, como religiosidade, 

aluno trabalhador, alimentação, cuidado com as 

crianças, o tema era levantado e desenvolvidos 

pelos alunos, com foco na leitura e na escrita. 

- De1995 em diante, passou-se a organizar os 

prontuários dos educandos no CESM Clarice 

Lispector, onde eram arquivados os seus dossiês, 

constituídas de atividades do semestre. A partir 

dessa data também foi criada uma ficha de 

avaliação e de acompanhamento, que continham as 

expectativas de aprendizagem de cada Fase. Nessa 

época não se tinha uma preocupação com a 

questão da carga horária, mas se seguia o 

Regimento Escolar do CESM Clarice Lispector. 

- A equipe da Secretaria de Educação fazia a 

supervisão todas as noites em duplas, onde eram 

dados todos os recados, a recolha e a distribuição 

de folha de freqüência, e nessas ocasiões também 

se discutiam os problemas locais, como espaço, 

questões com alunos entre outros, pois nessa 

época, em muitos desses locais não havia nem 

comunicação por telefone.  

- Como o Projeto não era institucional, os alunos 

eram trazidos com o carro da prefeitura para 

fazerem a prova de certificação na Escola Estadual 

Antônio Prado Júnior. Depois os alunos eram 

encaminhados para prosseguirem os estudos nas 

escolas estaduais mais próximos de suas 
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residências. 

- Na Secretaria de Educação só foram 

disponibilizados os seguintes documentos da época: 

- Caderno de registro de comunicados 

datados de 1993 a 1997, onde constam 

combinados em relação às reuniões, 

documentação, entre outros. O 

interessante desse caderno é o número 

de assinaturas de professores que 

aumentavam com o tempo, o que se 

supunha o aumento do número de 

turmas da Educação de Jovens e 

Adultos no município. Os números 

assim se apresentavam: 3 professoras 

em abril de 1993, 10 a 11 professoras 

em 1994, 19  a 23 professores em 1995, 

25 a 38 professores em 1996, 41 

professores em 1997. 

- Livro de matrícula de EJA com 915 

alunos, contendo somente o nome e 

observações até 1994 – sobre 

desistente, com referencia de data. 

- Livro de termo de visita de supervisor 

de ensino, contendo registros de julho a 

agosto de 1993. Somente de uma 

supervisora, sendo que o conteúdo se 

refere a orientações, entrega de 

documentação.  

- Livro de registro de visitas de 

supervisores, datando de abril de 1994 a 

abril de 1995. Nessa época as 
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supervisoras eram responsáveis por 

levar e trazer toda documentação de 

ordem administrativa: holerite, vale-

Onitshuka (vale-mercado), matrículas de 

alunos, além de resolver questões de 

disciplina e fazer  orientações 

pedagógicas. 

- Caderno de ata, contendo o registro de 

reuniões com os professores, onde 

constam de orientações pedagógicas, 

orientação para eventos, bem como 

administrativas. 

E - Oswaldo Dias - 1 de 

janeiro de 1997 a 31 de 

dezembro de 2000 

 

- Decreto Municipal Nº 5.757, de 06/11/1997 - 

instituiu o Programa denominado Movimento de 

Alfabetização de Jovens e Adultos de Mauá - 

MOVA-MAUÁ 1997 /1998.  

- O MOVA começou em 1998 com Convênio de 

Cooperação Técnica com a Casa Mateus, mas 

também tinha parcerias com algumas empresas que 

assumiam um número de salas, sendo essas: 

FORD, CAPESP, APEOESP, Sindicato dos 

Metalúrgicos, Lara. No auge, foram formadas 116 

salas. Depois foi feito um Convênio de Cooperação 

Técnica coma Igreja Adventista. 

- Lei Municipal Nº 3231, de 12/10/1999 - Autoriza o 

Poder Executivo a celebrar convênio com o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 

- MEC. (Poder Executivo - proc. 55.649) convênio, 

educação, pré-escolar, ensino, escola, jovens, 

jovem, adultos, fundo, desenvolvimento, projetos.  

– Aprovação do Regimento Comum das Escolas 

Municipais, no DOE de 14/10/99. Nessa época o 
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município era vinculado ao Estado por não ser 

sistema. Nesse regimento, os núcleos de Educação 

de Jovens e Adultos de 1ª a 4ª série eram 

vinculados ao CESM Clarice Lispector, inclusive os 

educandos que estavam em outras escolas 

municipais, faziam parte do Conselho de Escola do 

CESM Clarice Lispector, situação essa que foi 

modificada em 2000. 

- Resolução CNE CEB nº 01 de 05-07-00 - 

Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação e Jovens e Adultos. No Art. 10 dessa 

resolução estabelecia que nos casos de cursos 

semi-presenciais e à distância os alunos só poderão 

ser avaliados, para fins de certificados de 

conclusão, em exames supletivos presenciais 

oferecidos por instituições especificamente 

autorizadas, credenciadas e avaliadas pelo poder 

público, dentro das competências dos respectivos 

sistemas, conforme a norma própria sobre o assunto 

e sob o princípio do regime de colaboração; dessa 

forma, o CESM Clarice Lispector não poderia mais 

emitir certificado.  

- Nessa época, as aulas passaram a ser dadas nas 

escolas municipais, com exceção de alguns núcleos 

que ainda permaneceram. Isso ocorreu devido à 

abertura de 19 escolas municipais. Dessa forma, 

toda a parte administrativa ficou a cargo da direção 

dessas escolas, exceto a certificação, visto que 

estava vinculada ao CESM Clarice Lispector. 

- Em 1999 HTPC (Horário de trabalho pedagógico) 

passou a fazer parte da carga horária do professor, 
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fora do horário de aula. 

F - Oswaldo Dias - 1 de 

janeiro de 2001 a 31 de 

dezembro de 2004 

- Parecer do Conselho Municipal de Educação, 

Cultura e Esportes, por meio do Ofício 152/2001, de 

07 de novembro de 2001, protocolou junto ao 

Conselho o pedido de Autorização e 

Credenciamento do CESM Clarice Lispector. 

- Deliberação do Conselho Municipal de Educação 

nº 01/2002 - Estabelece diretrizes para Educação de 

Jovens e Adultos de níveis Fundamentais e Médios 

no Sistema Municipal de Ensino. 

- Lei Nº 3622 de 28 de outubro de 2003 que dispõe 

sobre a organização do Sistema de Educação do 

Município de Mauá. Com essa lei, o município pode 

fazer a certificação dos alunos de EJA, não 

dependendo mais do governo do estado. A partir de 

então, as escolas que eram chamadas de creches 

ou Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), 

passaram a ser Escolas Municipais (EMs) e o 

CESM para a ser Escola Municipal de Educação de 

Jovens e Adultos (EMEJA). 

- Decreto Municipal Nº 6.413, de 21/02/2003 - 

Institui o Programa denominado "Movimento de 

Alfabetização de Jovens e Adultos de Mauá - MOVA 

- MAUÁ" e dá outras providências. 

- Lei Municipal Nº 3.683, de 26 de abril de 2004 – 

Aprova o Plano Municipal de Educação. Neste plano 

há 14 metas para Educação de Jovens e Adultos, 

sendo que são relacionados à: erradicação do 

analfabetismo, continuidade e ampliação ao MOVA 

em parceria com empresa privada, formação de 

professores e educadores, estímulo à empresas 
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para criarem programas de EJA aos seus 

trabalhadores, aumento das escolaridade da 

população, intensificar ações no sentido de dar 

continuidade aos educandos egressos da EJA I, 

redução de taxa de evasão, inclusão digital a todos 

os alunos de EJA, criar programas de educação 

profissionalizante articulado com a elevação de 

escolaridade, viabilizar a utilização de escolas 

públicas para atendimento à EJA, acesso aos 

alunos com necessidades educacionais especiais. 

G - Diniz Lopes dos Santos 

(interino) - 1 de janeiro de 2005 

a 6 de dezembro de 2005 

- Houve continuidade dos atendimentos, conforme já 

ocorria. 

 

H - Leonel Damo - 7 de 

dezembro de 2005 a 31 de 

dezembro de 2008 

- Lei nº 4043, de 17 de julho de 2006 - institui o 

programa denominado "movimento de alfabetização 

de jovens e adultos de Mauá - MOVA-Mauá", e 

autoriza o poder executivo a celebrar convênios com 

entidades assistenciais, sociedades, associações e 

organizações da sociedade civil de interesse 

público. 

- Nessa época foram fechadas muitas salas de 

MOVA, restando apenas 9 no município. O 

fechamento se deu por motivo de não haverem 

alunos, conforme visitas técnicas realizadas pelas 

supervisoras do município. 

- Nessa época também foi feito adesão ao 

Programa Brasil Alfabetizado, porém por pouco 

tempo, devido ao conflito pela remuneração dos 

educadores desse Programa ser menor que a 

MOVA. 
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- Havia formação semanal toda sexta, tanto do 

MOVA, quanto do Brasil Alfabetizado, enquanto 

existia. 

- Algumas pessoas colocam, nos seus relatos, que 

houve a diminuição das salas da EJA, a partir do 

momento que fecharam as salas do MOVA, que, de 

certa forma, “alimentavam” a sala de EJA. O formato 

para chamada pública para EJA, que são por meio 

de cartazes, faixas, carro de som, não eram tão 

eficientes quanto a do MOVA que identificava a 

demanda de casa em casa, fazendo o convite para 

o estudo. 

- Deliberação CME – nº 4 de 2006 – Institui, nas 

Escolas Públicas Municipais a Educação de Jovens 

e Adultos do Sistema Municipal de Ensino de Mauá, 

a Proposta Curricular para a Educação de Jovens e 

Adultos de Mauá, presencial, de 1ª a 4ª séries do 

Ensino Fundamental. 

- Deliberação CME – nº 1 de 2007 - Autoriza a 

prorrogação e credenciamento e institui, EMEJA 

Clarice Lispector do Sistema Municipal de Ensino de 

Mauá, a Proposta Curricular da Educação de 

Jovens e Adultos, presencial, de 1ª a 4ª séries do 

ensino Fundamental e semi-presencial, de 5ª a 8ª 

série do Ensino Fundamental e ensino Médio. No 

Art. 3º - conta que o Curso de EJA presencial, de 1ª 

a 4ª séries do ensino Fundamental corresponde ao 

1º segmento da EJA, que é composto por três 

módulos e desenvolvidos em três semestres, com a 

presença obrigatória, destinado aos jovens com 15 

anos ou mais e aos adultos. E o Art. 4º - consta que 

1º segmento consta dos Módulos I, II e II que 
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equivalem aos 4 (quatro) primeiros anos do Ensino 

Fundamental, sendo o módulo de 40 semanas/ano 

com carga horária mínima de 1200 horas/relógio, 

tendo cada módulo a duração mínima de 400 

horas/relógio semestral , com, no mínimo, 100 dias 

letivos para cada módulo. Essa deliberação causou 

grandes mudanças com relação à carga horária do 

professor e do aluno, pois a aula que era de 3h30, 

recebeu mais 30min, ocorrendo, a partir de então, 

das 18h30 às 22h30. 

- Nessa gestão a prefeitura contratou a Empresa 

IDORT, que realizou formações para professores 

inclusive específicas para professores da EJA. A 

empresa também foi responsável pela elaboração 

da Proposta Curricular de Educação de Jovens e 

Adultos. 

- Foi contratada a Empresa Positivo, que 

assessorou a montagem das salas de computação, 

realizou a formação de monitores e cursos de 

capacitação aos professores. Por algum tempo 

ficaram monitores na sala de informática, que 

continham software voltados ao público infantil, mas 

que foram apreciados pelos educandos da EJA, cujo 

primeiro contato com o computador, para alguns, se 

deu naquele momento.  

- Nessa época, houve a nucleação da EJA em 

algumas escolas, devido ao fechamento de algumas 

salas. 
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I - Oswaldo Dias - 1 de 

janeiro de 2009 a 31 de 

dezembro de 2012 

1 de janeiro de 2009 a 31 de 

dezembro de 2012  

 

- Lei Municipal Nº 4.451, de 05 de agosto de 2009 - 

Altera dispositivos da Lei nº 4.043, de 17 de julho de 

2006, que instituiu o Programa denominado 

"Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos 

de Mauá - MOVA - MAUÁ", na forma que estabelece 

e dá outras providências. Embora a lei tenha sido 

aprovada, não foi aberta nenhuma sala de MOVA, 

devido a questões burocráticos com Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e falta 

de demanda. 

- Deliberação CME nº 03/2010 – Estabelece 

Diretrizes para a Educação de Jovens e Adultos no 

Ensino Fundamental no Sistema Municipal de 

Educação de Mauá. A partir dessa deliberação, o 

Módulo I passou a ter duração de 600h, com 2 

semestres e os Módulos II e III com 300h cada e 

duração de 1 semestre, de forma que a partir de 

então, a EJA do 1º Segmento terá a duração de 

1200h. Cada semestre deve ter 100 dias letivos e a 

carga horária para os alunos é de, no mínimo 3h, no 

caso do noturno, ficando estabelecido das 19h às 

22h. O critério da faixa etária para ingresso fica 

estabelecido 15 anos completos. Essa deliberação 

atende 2 questões que eram levantadas pelos 

professores: a aula que, antes iniciava às 18h30, 

sempre começava por voltas das 19h, devido aos 

alunos se atrasarem, na maioria das vezes por 

motivo de trabalho; outra questão que os 

professores traziam é de que um semestre era 

muito pouco para os educandos se alfabetizarem, 

ficando assim estabelecido o período de um ano, 

porém caso o educando demonstre avanços, ao 

final de um semestre poderá ser reclassificado para 
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o módulo seguinte. A partir dessa deliberação, foi 

instituído o horário de recuperação paralela, no 

horário das 22h às 22h30 para os educandos que 

necessitarem e das 18h30 às 19h o horário de 

estudo para os professores. 

- Em 2011, foi feito a revisão do Plano Municipal de 

Mauá, com debates e discussões com os diversos 

segmentos da educação do município de Mauá 

relacionados à educação para avaliar as diretrizes e 

metas propostas, atualizar dados e informações e 

alinhar com as metas previstas no PNE (Plano 

Nacional da Educação). Referente à Educação de 

Jovens e Adultos, o documento traz 17 metas, 

muitas delas inalteradas da Lei Municipal Nº 3683, 

de 2004, quando foi lançado o plano, sendo que 

foram acrescentados metas sobre divulgação e mais 

especificidades a algumas metas já existentes. 

- Resolução SE 02/2012 - Alteração do Regimento 

das Escolas Municipais, onde não há mudanças 

significativas na EJA. Consta a modificação de que 

a Educação de Jovens e Adultos, no primeiro 

segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 

será atendida nas Escolas Municipais com duração 

total de 1200 horas de efetivo trabalho pedagógico. 

Fica também instituído que os Conselhos de Classe 

reunir-se-ão, no mínimo, uma vez por bimestre ou 

quando convocados pelo responsável da direção da 

Escola Municipal. 

- Como o 1º Segmento é dividido em 3 Módulos, 

havia a dificuldade de, a nível de rede municipal, 

definir qual seria a expectativa de aprendizagem 

relacionada a cada um desses módulos, pois a 

proposta curricular que se tinha trazia objetivos e 
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conteúdos gerais para o primeiro segmento. Dessa 

forma, foi feito um estudo onde foram levantados 

objetivos, conteúdos e orientações pedagógicas 

para cada um dos módulos de acordo com a 

Proposta Curricular Nacional e a realidade da rede 

de Mauá, em cada uma das áreas de conhecimento: 

Língua Portuguesa, Matemática e Estudos da 

Sociedade e da Natureza. Esse estudo foi realizado 

com a Equipe EJA (da Secretaria de Educação) e 

com os Professores Coordenadores Pedagógicos 

(PCPs) das escolas que atendiam a EJA, que 

levavam a discussão às escolas junto aos 

professores de EJA e traziam para o fechamento. 

Os professores e coordenadores receberam uma 

rápida formação de cada área de conhecimento 

para subsidiarem a discussão. Depois, esse material 

junto à discussão com outras modalidades de 

ensino, compôs o documento Referencial Curricular 

da Rede Municipal de Mauá, que foi lançado em 

2012. 

- Nessa gestão foi implantado um programa na 

Secretaria de Educação para informatização e 

sistematização dos dados, chamado Gestão 

Eletrônica de Documentos (GED). O GED está 

sendo muito importante para sistematizar os dados 

de número de alunos, avaliação, classes, entre 

outros dados, só apresenta uma incompatibilidade 

no registro da avaliação, pois nesse sistema o 

professor deve, além de inserir o relatório individual, 

atribuir conceitos (A,B,C e D), os quais não era 

prática da rede, e além disso para cada disciplina e 

não áreas de conhecimento. O GED tem sido 

importante para comunicação com as escolas, 
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disponibilização de documentos, redes, entre outros.

- No ano de 2012 foi feito adesão ao Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional 

com Educação Básica na Modalidade de Jovens e 

Adultos, na Formação Inicial e Continuada com 

Ensino Fundamental (Proeja Fic), que tem por 

objetivo oferecer educação profissional a jovens e 

adultos que não tiveram acesso ao ensino 

fundamental na idade regular. O programa prevê a 

parceria com a Secretaria de Educação Profissional 

e Tecnológica (SETEC), os Institutos Federais (IFs) 

e os municípios, de forma bastante interessante 

visto que, o educando receberia bolsa, formação 

profissional pelos IFs e a elevação de escolaridade 

pelo município, mas com uma proposta de 

integração. Porém, houve dificuldade em realizar a 

parceira com o IF São Paulo. Foram feitas várias 

conversas com os municípios e o IF, de forma que 

foi feito uma negociação, onde o município arcou 

com o educador técnico, que era de 

responsabilidade, no programa, do IF e os alunos 

recebem uma bolsa. Como o curso tem duração de 

1200h ainda está em andamento e está sendo 

realizado em apenas uma sala de aula em Mauá.   

- Também no ano de 2012 e também relacionado à 

Educação Profissional, a prefeitura firmou convênio 

de cooperação técnica com o Centro de Educação 

Estudos e Pesquisa (CEEP) para implementar um 

programa de orientação profissional integrado à 

elevação de escolaridade no 1º Segmento da EJA. 

Os cursos eram ministrados por educadores 

técnicos contratados pelo CEEP nas áreas de 

imagem pessoal (maquiagem, cabelo e massagem), 
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construção civil (pintura e texturização, elétrica e 

gesso) e alimentação (alimentação saudável, pães e 

bolos, tortas e salgados). Os alunos fazem a 

escolha do curso no início de cada semestre. Faz 

parte do programa o planejamento conjunto entre 

educador técnico e professor, sendo que para isso, 

foram utilizados os horários de estudos que estavam 

contidos na carga horário do professor, onde, para 

isso, foram agrupados em dois dias de uma hora, 

dias esses em que ocorrem as aulas conjuntas. No 

primeiro semestre foram realizados em 10 escolas e 

no segundo semestre foi ampliado para 17 escolas. 

O programa recebeu o nome de EJAOP (Educação 

de Jovens e Adultos com Orientação Profissional) 

que, como todo início de processo demandou muita 

discussão. 

J - Donisete Braga - 1 de 

janeiro de 2013 a 31 de 

dezembro de 2016 

- A EJAOP (Educação de Jovens e Adultos com 

Orientação Profissional) contemplou todas as salas 

de EJA do 1º Segmento. 

 


