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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo principal mostrar os desafios e as dificuldades 

encontradas pelos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) dentro do processo de 

ensino-aprendizagem no ambiente escolar, em recorte à Escola Municipal Prof. Sílvio 

Nascimento, no município de Capitão Poço (PA).  Assim, na realização da pesquisa de campo 

em questão, adotou-se uma metodologia de caráter descritivo e interpretativo na análise dos 

dados, que por sua vez, foram gerados dentro de uma abordagem qualitativa e quantitativa, 

por meio de questionários aplicados, com perguntas fechadas e abertas aos alunos e à direção 

da escola, no intuito de se obter uma investigação mais detalhada sobre o assunto. Deste 

modo, a pesquisa realizada com os alunos, nos mostrou os desafios e dificuldades destes, em 

voltar à sala de aula e a consequente evasão escolar de muitos, ocasionada por estes não 

conseguirem conciliar, principalmente, trabalho e estudos.  Houve ainda a pesquisa no âmbito 

escolar, para saber exatamente o número de turmas e alunos que frequentam a EJA na referida 

escola; estes fatos observados, foram de fundamental importância para que pudesse compor a 

análise da visão destes discentes sobre a EJA. O presente trabalho, também contou com uma 

pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de fontes variadas, à luz de diversos autores, para 

que assim houvesse uma melhor compreensão acerca do assunto abordado.  A relevância da 

pesquisa realizada se dá ao considerarmos que esta propicia uma melhor compreensão acerca 

dos desafios e dificuldades encontradas por alunos da EJA, bem como de suas respectivas 

superações, pois muitos desses discentes mostraram, durante a pesquisa realizada que 

almejam um futuro melhor, que só a educação pode dar. 

 

 

Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos. Desafios. Dificuldades.  Evasão. 



 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to show the challenges and difficulties encountered by students of the Youth 

and Adult Education (EJA) in the teaching-learning process in the school environment in 

trimming the Municipal School Professor Silvio Nascimento, the Captain Well municipality 

(PA). Thus, in carrying out field research in question, adopted is a descriptive and 

interpretative character methodology in analyzing the data, which in turn, were generated 

within a qualitative and quantitative approach, using questionnaires with closed questions and 

open to students and the school board in order to obtain a more detailed investigation into the 

matter. Thus, the survey of students showed us the challenges and difficulties of these, to 

return to the classroom and the consequent dropout many occasioned by these fail to 

reconcile, especially, work and studies. There was also research in schools, to know exactly 

the number of classes and students attending adult education in that school; these facts 

observed, it was of fundamental importance so that it could form the analysis of the vision of 

these students about adult education. This work also had a bibliographic research, drawn from 

a variety of sources, in the light of several authors, so that there was a better understanding of 

the subject matter. The relevance of the survey is given to consider that this provides a better 

understanding of the challenges and difficulties encountered by students of adult education, as 

well as their respective overruns because many of these students showed during conducted 

research that aims to a better future, which only education can give. 

 

Keywords: Youth and Adult Education. Challenges. Difficulties. Evasion. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação brasileira tem passado por inúmeras modificações que, por sua vez, 

tendem a priorizar novas ideias de conhecimentos, fazendo com que novas instruções e novas 

organizações de aprendizagem possam acontecer de forma mais ampla e eficiente. 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) vem se transformando em uma modalidade de 

ensino muito procurada atualmente, por muitos jovens e também, adultos. Assim, a sociedade 

brasileira tem se preocupado com o nível de escolaridade do individuo e, com isso, busca 

melhorar o ensino aprendizagem levando em consideração as dificuldades e os desafios 

sofridos por estes alunos. 

Nesse contexto percebe-se que partes desses indivíduos não tiveram a oportunidade de 

frequentar uma escola quando mais novos e, por isso, muitos deles retornam à escola com o 

intuito de melhorar sua forma de sobrevivência, dar uma boa educação para os filhos e de ter 

a oportunidade de um emprego melhor e uma consequente melhoria salarial.   

Nessa perspectiva, a educação de jovens e adultos no Brasil tem sido construída por 

dois tipos de movimentos. O primeiro deles é constituído pelo próprio grupo demandário 

dessa educação, aqueles que não tiveram oportunidade de passar por processos de 

escolarização regulares. São milhões de brasileiros que nunca estudaram ou estudaram pouco, 

impedidos de participarem do mundo letrado de forma competente, excluídos de processos 

mais amplos de participação social. Estes alunos demandam o direito de estudar, demandam a 

responsabilidade da sociedade por algo que não tiveram acesso, não por vontade própria, mas 

por não encontrarem condições sociais para exercerem esse direito. 

O outro movimento é o dos educadores de jovens e adultos. É formado por um 

conjunto de atores sociais – pessoas, grupos, movimentos, órgãos públicos e privados – que se 

dedicam a enfrentar essa demanda social. Não é um movimento articulado nas suas práticas e 

nas suas concepções, mas é um movimento articulado na vontade política de corrigir uma 

injustiça social. Estes dois caminhos, o da demanda e o da oferta, têm produzido uma 

infinidade de experiências que vêm constituindo a história da educação de jovens e adultos no 

Brasil. 

É uma história descontínua no tempo e no espaço, algumas vezes influenciada pelo 

poder público, outras vezes pelo movimento social, outras ainda, por pequenas e significativas 

experiências. Os ideários muitas vezes podem ser opostos, as práticas contraditórias, os 

efeitos díspares, em um caminhar desarticulado que se nutre das ações uns dos outros. É um 

permanente recomeçar, produzido por novos desafios e por novas e antigas orientações. 



 

 

Apesar disso, frente a esse universo multifacetado de práticas educativas, pode-se 

distinguir alguns caminhos deitados em leitos mais profundos que vêm dando cores, feições e 

personalidades aos destinos da educação de adultos. Dessa forma, foi a partir do movimento 

de educação popular que teve em Paulo Freire sua significativa fonte inspiradora, que 

surgiram as grandes campanhas alfabetizadoras que mostraram limites e possibilidades em 

governos conservadores e revolucionários. Assim foram as experiências formais de 

escolarização de jovens e adultos produzidas pelos sistemas públicos e privados de ensino, 

que permaneceram como matrizes para novas experiências que se vão constituindo.  

No plano teórico, as dificuldades não são menores. Como consequência da pouca 

valorização social que os programas de educação de jovens e adultos têm, as instituições 

encarregadas da produção de conhecimentos acabam por marginalizá-los nas suas análises. Os 

educadores de adultos, por esse motivo, contam com um reduzido aparato teórico próprio do 

seu campo na atuação. Normalmente, se veem na condição de ter de se alimentar do universo 

teórico que orienta a educação infantil, buscando adaptá-lo ao campo da educação de jovens e 

adultos, ou, por outro lado, tentar produzir um campo teórico próprio, a partir da prática, com 

reconhecíveis limitações para sua universalização.  

O problema encontrado na escola, lócus da pesquisa, foram os desafios e as 

dificuldades que os alunos da EJA enfrentam para voltar a sala de aula e as diferenças que 

encontram quando lá chegam, em busca de aprendizagem e ao depararem-se com a realidade, 

estes discentes veem que cada vez mais as dificuldades aumentam e, os conhecimentos 

prévios por eles acumulados e construídos ao longo de suas vidas, muitas vezes não estão 

sendo levados em conta nos planejamentos e nas avaliações. 

Embora não existam receitas ou fórmulas específicas na aprendizagem do sujeito, 

pode-se pensar que este processo acontece a partir de uma prática pedagógica responsável, 

ativa e preocupada. Cada ser humano tem o seu tempo e sua forma particular de aprender e 

esses fatores individuais devem ser respeitados. 

Observa-se que a educação de jovens e adultos vem evoluindo em passos lentos. 

Porém a partir da realidade de alguns alunos, algumas metodologias vêm contribuindo de 

forma precisa, auxiliando estes educandos a enfrentar os obstáculos da vida escolar. E, assim, 

pode-se fazer os seguintes questionamentos? Quais as principais dificuldades encontradas em 

relação à aprendizagem, nas turmas de jovens e adultos na escola Prof. Silvio Nascimento? O 

que vem possibilitando a grande evasão escolar nas turmas de educação de jovens e adultos na 

escola Prof. Silvio Nascimento? O que é preciso o professor fazer em sala de aula para evitar 

a evasão escolar nas turmas da EJA? 



 

 

Por esses motivos o referido trabalho cujo tema é “Desafios e possibilidades na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município de Capitão Poço/PA: O caso da escola 

Sílvio Nascimento” foi escolhido a partir da realidade que vive o aluno da EJA. Assim a 

presente pesquisa, pretende fornecer ao leitor o acesso ao conhecimento desses desafios e 

dessas dificuldades. Assim, o referido trabalho analisa de que forma o professor desenvolve o 

processo de aprendizagem nas turmas da EJA na referida escola, bem como, de que forma, os 

alunos recebem essa aprendizagem. Haja vista, que os cursos de formação continuada que os 

professores recebem são justamente para melhorar seus métodos de ensino em sala de aula. 

O referido trabalho tem como principal objetivo, fazer uma análise e mostrar de que 

forma se desenvolve o processo de ensino aprendizagem nas turmas da EJA na escola Prof. 

Sílvio Nascimento e, tem ainda como objetivos específicos: identificar e explicar os principais 

elementos sociais e pedagógicos que dificultam a aprendizagem nas turmas de EJA, na escola 

prof. Silvio Nascimento; apontar os principais tipos de metodologia utilizada pelos 

professores das turmas de EJA e explicar suas possíveis limitações, apresentando, deste modo, 

os principais elementos que contribuem para a grande evasão escolar nas turmas de EJA da 

escola prof. Silvio Nascimento. 

O tema “Desafios e possibilidades na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 

município de Capitão Poço/PA: O caso da escola Sílvio Nascimento”, requer um estudo que 

assuma uma abordagem qualitativa e quantitativa, com base na pesquisa realizada, pois a 

pesquisa é de natureza básica e apresenta-se em uma linha dialética, uma vez que a realidade 

investigada foi constituída pela interação entre os sujeitos e o objeto de conhecimento.  

Por ser quantitativa, a presente pesquisa buscou a compreensão e interpretação 

significativa dos fatos.  Nesse sentido, realizou-se a interpretação e tabulação dos resultados 

por meio de gráficos e tabelas. Para a realização deste trabalho científico, foi adotado como 

procedimento metodológico, inicialmente, a pesquisa bibliográfica, mediante a leitura de 

autores pertinentes à temática. Para o estudo de caso, estabeleceu-se a adoção de uma 

pesquisa de campo, efetuando a aplicação de questionários, como instrumentos de coleta de 

dados, com questões semiestruturadas distribuídos a 30 (trinta) alunos da Educação de Jovens 

e Adultos. Para melhor se entender a situação, houve uma conversa também com a gestora da 

escola à qual foram colocadas algumas questões. 

O presente trabalho desenvolve o seu referencial teórico salientando no primeiro 

capítulo, a história da educação no Brasil e no mundo e a importância da mesma para o ser 

humano na vida em sociedade, pois o que seria desse, ser sem a educação/formação, mesmo 



 

 

que tardia? A Educação de Jovens e Adultos traz à tona este questionamento, “nunca é tarde 

para ler e escrever” e também relata como anda a educação no cenário atual. 

O segundo capítulo traz o tema sobre como anda a EJA no Brasil, em dias atuais, e 

mostra quais os países com o maior número de analfabetos no mundo e como esse conceito já 

melhorou de anos idos para os dias de hoje. Relatando também, como funciona a educação de 

jovens e adultos no Brasil, como é o cotidiano desses estudantes e quais os desafios e 

dificuldades que encontram pela frente para poderem terminar seus estudos. Apresentando 

ainda, a importância da EJA para os estes educandos e para a educação brasileira. 

Já o terceiro capítulo mostra a condição socioeconômica do município e da escola, lócus da 

pesquisa, mostrando suas características, história e contexto socioeconômico e seu 

desenvolvimento. Em seguida, faz-se um levantamento histórico sobre o funcionamento da 

EJA na Escola Prof. Sílvio Nascimento, entre os anos de 1999 e 2014. Segue-se apresentando 

e discutindo os resultados obtidos durante todo o trabalho de pesquisa e finalmente, as 

considerações finais, onde se confrontam os resultados obtidos com os nossos objetivos e 

teóricos estudados. 

 

 



 

1 O QUE É A EDUCAÇÃO? 

Quando se fala em educação, logo vem à cabeça um futuro bem sucedido, pois só com 

a educação isso será possível, afinal, corre-se ao encontro da educação com uma vida mais 

digna, com a informação mais certa, com a certeza que o que está se falando tem algo em 

comum com o que está se ouvindo. 

O conceito de educação é um conceito difícil de definir, tendo sofrido alterações ao 

longo dos tempos. Na antiguidade os fatos eram transmitidos pela sua demonstração, 

cativando deste modo a atenção dos “alunos”. Mas, com o aumento abrupto e exponencial da 

informação, e também de pessoas sedentas de informação, não se soube encontrar um método 

de ensino capaz de transmitir os fatos com uma componente prática, chegando-se ao atual 

estado de ensino teórico e rígido. 

A consciência é o pensar em relação à realidade, ao conteúdo – a relação entre as 

formas e estruturas de pensamento do sujeito e aquilo que este não é. Este sentido 

mais profundo de consciência ou faculdade de pensar não é apenas o 

desenvolvimento lógico formal, mas ele corresponde literalmente à capacidade de 

fazer experiências. (...) a educação para a experiência é idêntica à educação para a 

emancipação. (ADORNO, 2000, p. 151) 

 

Ainda segundo o filósofo Ranciere (2007, p. 11-12): 

Não há ignorante que não saiba uma infinidade de coisas, e é sobre este saber, sobre 

esta capacidade em ato que todo ensino deve se fundar. Instruir pode, portanto, 

significar duas coisas absolutamente opostas: confirmar uma incapacidade pelo 

próprio ato que pretende reduzi-la, ou inversamente, forçar uma capacidade que se 

ignora ou se denega a reconhecer e a desenvolver todas as consequências desse 

reconhecimento.  

 

Articular a educação, em seu sentido mais amplo, com os processos de formação dos 

indivíduos como cidadãos, ou articular a escola com a comunidade educativa de um território, 

é um sonho, uma utopia, mas também uma urgência e uma demanda da sociedade atual. Por 

isso se trabalha com um conceito amplo de educação que envolve campos diferenciados, da 

educação formal, informal e não formal. Muitos autores trabalham apenas com um dualismo: 

formal ou informal. Considera-se que o não formal é profundamente diferente do informal, 

tem campo próprio, e é a teórico-acadêmico voltado para a produção do conhecimento.  

Educação engloba os processos de ensinar e aprender. É um fenômeno observado em 

qualquer sociedade e nos grupos constitutivos destas, responsável pela sua manutenção e 

perpetuação a partir da transposição, às gerações que se seguem, dos modos culturais de ser, 

estar e agir necessários à convivência e ao ajustamento de um membro no seu grupo ou 

sociedade. Enquanto processo de sociabilização, a educação é exercida nos diversos espaços 
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de convívio social, seja para a adequação do indivíduo à sociedade, do indivíduo ao grupo ou 

dos grupos à sociedade.  

Nesse sentido, educação coincide com os conceitos de socialização e endoculturação, 

mas não se resume a estes. 

Não há, nunca houve nem pode haver educação sem conteúdo, a não ser que os seres 

humanos se transformem de tal modo que os processos que hoje conhecemos como 

processos de conhecer e de formar percam seu sentido real. O ato de ensinar e de 

aprender, dimensões do processo maior – o de ensinar – fazem parte da natureza da 

prática educativa. Não há educação, sem ensino, sistemático ou não, de certo 

conteúdo. (FREIRE, 1992, p.110). 

A Educação, entendida como um serviço ou uma tarefa social, ganha conotações de 

transmissão de saberes, fórmulas, padrões de escrita, técnicas. E neste viés, tem-se a 

impressão de que educação se restringe ao que se ensina nas escolas: ler, escrever, fazer 

contas, as ciências, as técnicas, a memória social, o entendimento do mundo natural e do 

mundo mental. 

Estes conhecimentos acabam por constituírem, dentro dos currículos escolares, uma 

padronização daquilo que é desejável que as pessoas aprendam e apreendam, para dominarem 

minimamente as habilidades da comunicação e do fazer social. 

Baseando-se em teorias psicológicas e tendências pedagógicas, estabelece as diretrizes 

que indicarão em qual idade e em que etapa escolar será o aluno capaz de aprender 

determinada cota deste conhecimento. E teremos o conteúdo curricular de cada série ou ano 

escolar. 

A Educação, contudo, leva em si um conceito mais amplo e profundo, cujos 

instrumentos de percepção e medida não são contemplados nas provas, nas notas, nos gráficos 

desenhados em estatísticas oficiais. Isto é, vai muito além do que a formalidade institucional 

consegue mensurar. 

Paulo Freire afirma que “a educação sozinha não emancipa ninguém, mas, sem ela não 

há emancipação”. A emancipação deve ter por meta sujeitos autodeterminados, livres, 

objetivamente de qualquer tipo de constrangimento ou mazelas que aprisionam os indivíduos.  

Quando não se reflete sobre a educação, ela se processa dentro de uma cultura 

cristalizada e perenizada. Isso significa admitir que nada mais há para ser descoberto em 

termos de interpretação do mundo. É propriamente a reprodução dos meios de produção. 

Por mais grandiosa que seja uma cultura, ela jamais é a interpretação acabada do ser. 

A ciência, a moral, a arte, a religião, a política, a economia são expressões visíveis, 

codificadas de uma determinada interpretação, que em seu conjunto perfaz aquilo 

que denominamos cultura ou, de modo mais amplo, „mundo‟. Estamos tão 

habituados a encarar esse „mundo‟ interpretado como „natural‟ que não nos damos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Socializa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Endocultura%C3%A7%C3%A3o
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conta de que ele é apenas possível e realizada interpretação do ser (BUZZI, 1973, P. 

122). 

 

 

Inconscientemente, adaptamo-nos a essa interpretação do mundo e ela permanecerá 

como única para nós, se não nos pusermos a filosofar sobre ela, a questioná-la, a buscar-lhe 

novos sentidos e novas interpretações de acordo com os novos anseios que possam ser 

detectados no seio da vida humana. 

A educação torna-se um instrumento essencial para a sociedade, por isso a necessidade 

da importância dela para todo ser humano. 

 

1.1 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 

Atualmente a educação tornou-se uma questão generalizada, onde todo indivíduo 

recebe de uma forma ou de outra seja qual for o ambiente onde está inserido. Nem um ser 

humano nasce inato a educação, pois ela é a base de tudo. 

A educação que o ser humano concede está constituída segundo perspectivas de um 

patrimônio comum do pensamento cristão. É um ser de relações, aberto para o mundo. 

Dialogando eternamente com os outros homens, com sua circunstância e com o criador, 

distingui o ontem do hoje e do amanhã, o aqui do ali, mantém relações com o mundo natural, 

que não é criação sua, mas, ao qual confere uma significação que varia ao longo da história, e 

o mundo da cultura, que é criação sua. 

A educação pode ser definida como sendo o desenvolvimento artificial da criança. 

[...] A educação não se limita somente ao fato de influenciar o processo de 

desenvolvimento, mas ela reestrutura de maneira fundamental todas as funções do 

comportamento (VIGOTSKY, 1982-1984, v. I, p. 107) 

 

O ponto essencial é que a educação torna-se o desenvolvimento: enquanto em um 

primeiro momento ela não passava de um meio de reforçar o processo natural, aqui ela é uma 

fonte relativamente independente do desenvolvimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Quando se fala de educação logo nos chega a imagem da escola, mas os antropólogos 

ao se referirem sobre o assunto pouco querem falar de processos formalizados de ensino. 

Estes estudiosos identificam processos sociais de aprendizagem onde não existe ainda 

nenhuma situação propriamente escolar de transferência do saber. 

A educação tem como objetivo, desenvolver os potenciais do ser humano, facilitar a 

socialização e conduzi-lo ao desenvolvimento pleno com padrões morais e éticos para que 

possa conviver bem em sociedade. 

A educação se apresenta não apenas na escola, mas a partir da inserção no mundo, que 

inicia com a família na qual é ensinado valores, costumes e regras. A educação tem como 
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princípio a transferência cultural, para que as pessoas se adaptem a sociedade, a capacidade de 

desenvolver suas potencialidades, e como resultado a evolução da sociedade.  

 [...] A educação é global, é social e acontece ao longo de toda a vida. Se o objetivo 

da educação é capacitar para viver em sociedade e se comunicar, é preciso admitir 

que, em algumas ocasiões, a escola adota certa atitude de reserva frente aos conflitos 

e problemas sociais dos alunos (PETRUS, 2003, p. 60) 

 

A educação não pode ser um processo passivo, pois quando aprende, o educando 

desenvolve sua potencialidade, sua capacidade de pensar e ver o mundo e automaticamente 

cresce como indivíduo que compõe e pode mudar a sociedade. 

 [...] A escola deixou de ser o único lugar de preparação para a vida ativa, porque a 

própria vida está se transformando em uma escola de aprendizagem. Dessa realidade 

não podemos deduzir uma absorção da segunda pela primeira, mas uma 

coexistência, porque ambas se necessitam. Da primeira, são imprescindíveis os 

fundamentos básicos, de onde se devem integrar as novas aprendizagens; da segunda 

recebemos experiências, informação e o estímulo para ir pondo em dia 

continuamente os conhecimentos e suas aplicações nos âmbitos tradicionalmente 

estabelecidos (ROMANS, 2003, p. 144) 

 

A escola é uma instituição histórica. Não existe desde sempre nem nada garante sua 

perenidade. Foi e é funcional a certas sociedades, mas o que é realmente essencial a qualquer 

sociedade é a educação. A escola constitui apenas uma de suas formas, e nunca de maneira 

exclusiva. 

Mesmo nas sociedades escolarizadas, a escola é sempre apenas um momento do 

processo educacional global dos indivíduos e das coletividades. Com a escola coexistem 

muitos e variados mecanismos educacionais. Compreender esse processo, portanto, implica 

entender a interação dinâmica entre todos os fatores educacionais que atuam sobre os 

indivíduos. 

A educação é um fenômeno complexo, multiforme, disperso, heterogêneo, permanente 

e quase onipotente. Há educação, é claro, na escola e na família, mas ela também se verifica 

nas bibliotecas e nos museus, num processo de educação a distância e numa brinquedoteca. 

Na rua, no cinema, vendo televisão e navegando na internet, nas reuniões, nos jogos e 

brinquedos (mesmo que eles não sejam dos chamados educativos ou didáticos) etc. ocorrem, 

igualmente, processos de educação. Quem educa, evidentemente, são os pais e professores, 

mas as influências formadoras (ou eventualmente deformadoras) também são frequentemente 

exercidas por políticos e jornalistas, poetas, músicos, arquitetos e artistas em geral, colegas de 

trabalho, amigos e vizinhos, e assim por diante (grifos nossos). 

Esse conjunto de processos que se convencionou chamar “educacionais” contém 

elementos tão variados que, uma vez estabelecida sua condição comum, é preciso, para 
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continuar falando deles com algum sentido, começar a distinguir uns dos outros. É preciso 

estabelecer classes, diferenciá-los segundo tipos, separá-los ordená-los, nomeados e 

classificá-los. 

Há muito tempo, a pedagogia vem tentando realizar essa tarefa, com mais ou menos 

rigor. Em muitos casos, a distinção entre os diversos tipos de educação se realizou com o 

mero acréscimo de um adjetivo à palavra “educação”: educação familiar, educação moral, 

educação infantil, educação autoritária, educação física... Em outros casos, com uma maior 

vontade de sistematização, tentou-se estabelecer taxonomias com critérios explícitos. Em 

ambos os casos, são diversos os critérios utilizados – implícitos no primeiro caso; explícitos 

no segundo.  

Sabe-se que aquilo que não tem nome não existe. Para que uma coisa tenha lugar no 

discurso e possa ser reconhecida na realidade, ela deve ser denominada. A pedagogia carecia 

de nomes, conceitos e lemas que pudessem dar conta, referendar e propagar os âmbitos 

educacionais de que estamos falando. 

Provavelmente, a ideia (porque talvez se trate mesmo de uma ideia ou lema, mais que 

de um conceito) de educação permanente, seja o primeiro recurso terminológico de que a 

linguagem pedagógica se valeu para, entre outras coisas, legitimar novas instituições, novos 

meios e recursos educacionais não escolares. O que se expressa em “educação permanente” é 

que as pessoas podem educar-nos sempre: desde que nascemos (ou antes, segundo alguns) até 

quando morremos. Sendo assim: 

O conceito de educação permanente é, sem dúvida, o mais amplo, genérico e 

totalizador. De fato, não é uma classe ou um tipo, ou um setor da educação, mas, 

uma construção teórica sobre o que deveria ser a própria educação. É a ideia que faz 

dela algo contínuo e inacabável, algo que abarca a biografia inteira da pessoa. 

(TRILLA, 2003, p. 43)  

 

Cabe lembrar que o sentido da educação permanente é condizente com o da educação 

ao longo de toda a vida, consagrado na Declaração Mundial de Educação para Todos, em 

1990. 

 

1.2 A EDUCAÇÃO NO BRASIL 

A educação no Brasil e no mundo tem mudado, paulatinamente, o seu foco, traçando 

assim novos rumos: de um ensino baseado em conteúdos desenraizados, volta-se para um 

trabalho pedagógico que oferece a oportunidade do desenvolvimento pedagógico de 

habilidades contextualizadas conforme a realidade dos educandos e a preocupação de levá-los 

a competências profissionais. Diante das convergências e divergências, dos protagonismos e 
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antagonismos do mundo moderno, observamos a construção do conhecimento social de 

maneira dinâmica e coletiva. “Como educação não é sinônimo de escola, dado que esta é parte 

daquela, tudo o que se expande para além da formalização escolar é território educativo a ser 

operado” (CORTELLA, 2007, p. 47). 

Após a chegada dos portugueses, em 1500, tivemos a escola fundada pelos padres 

jesuítas, com a instalação do primeiro estabelecimento de ensino, em 1549. O ensino era 

tradicional, e essa escola clássica tem como princípio básico a ideia de professor como aquele 

que age, que comanda o ensino, enquanto o aluno é um ser passivo, como afirma a teoria 

behaviorista. Suas regras são baseadas no autoritarismo, com normas disciplinares bem 

rígidas. As aulas eram centradas no professor, que transmitia seus conhecimentos como 

irrefutáveis. Ainda hoje podemos encontrar resquícios da “escola tradicional”, pois muitos dos 

professores hodiernos, mesmo professando a escola interacionista, na prática são 

tradicionalistas. Podemos dizer que, historicamente, a escola tradicional vai até 1932.  

Mesmo após a expulsão dos jesuítas, pelo Marquês de Pombal, de Portugal e de todas 

as suas colônias, a chegada de dom João VI e toda a sua corte, em 1808, e a proclamação da 

República, em 1889, a tendência da escola tradicional em nosso país em nada se modificou, 

permanecendo a metodologia pedagógica tradicional por aproximadamente 383 anos. 

Em 1932, iniciou-se um movimento com intenções declaradas de mudanças nas 

tendências do ensino brasileiro. Isso aconteceu no governo de Getúlio Vargas. Era o início da 

chamada “escola nova”, em que o professor não se comportava mais como um transmissor 

ativo do conhecimento, mas como um facilitador de aprendizagem; o aluno passa a ser ativo e 

centro do processo de ensino-aprendizagem; e a escola se torna democrática e “para todos”. A 

escola nova vai de 1932 até a instalação da ditadura militar, em 1964, momento do início da 

“escola tecnicista”, baseada no modelo americano.  

O professor é um técnico com eficiência e eficácia, e o aluno é um elemento para 

quem o material é preparado. O tecnicismo empregado em todas as áreas impede o aluno de 

criar e pensar. Para a escola tecnicista, os alunos aprendiam a exercer o seu papel social, que 

era ditado pelos militares que detinham o poder. Pode-se tudo pelo bem do tecnicismo, exceto 

a vontade popular de criar e recriar. Foi nesse período que se instalaram os recursos 

audiovisuais, a instrução propaganda e o ensino individualizado. 

Com a queda da ditadura militar, os movimentos democráticos eclodiram e junto com 

eles, em 1983, iniciou-se a “escola crítica”, embalada pelos anseios de liberdade que fizeram 

retornar ao país muitos de seus cidadãos exilados, munidos de novas ideias e novos métodos 

de ensino. Na escola crítica, onde encontramos as características do modelo 
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sociointeracionista, o professor é o educador-parceiro que direciona a forma de aprendizagem 

com participação concreta do aluno. O aluno, por sua vez, é um cidadão que faz, cria e recria 

a história. A escola é valorizada em sua totalidade e encontra-se aberta para todas as camadas 

da população, portanto, uma escola inclusiva. 

Na “escola crítica”, existe uma articulação entre o educador e o educando, e o 

conteúdo programático é construído ao longo do processo, tendo o aluno função primordial 

para a sua construção, que deverá aventar objetos que tenham significado e conforme a 

realidade de cada um.  

Estamos em pleno século XXI e observamos a tecnologia dominar os espaços, impedir 

o diálogo interface e, consequentemente, a transmissão dos sentimentos. A tecnologia 

avançada individualiza o ser humano, torna-o um espectador e, provavelmente, um elemento 

sem coragem para rupturas e interpretações dialéticas com o seu cotidiano, com o social e em 

suas relações com o todo. Pois em um mundo cada vez mais especializado, também não se 

pode esquecer da perspectiva holística já tão preconizada pelos pensadores de nossos dias. 

O emprego das NTICs na educação por si só não substitui o professor, pelo 

contrário, integra-o em um outro conceito de curso que favorece a criação de uma 

aprendizagem para a autonomia, com participação ativa do aluno em seu próprio 

aprendizado. Embora o acompanhamento do aluno nesse processo não seja 

presencial, deve manter a sensibilidade e a afetividade necessárias aos 

relacionamentos humanos (SILVA; OLIVEIRA, 2004, p. 93). 

 

Diante dessa constatação, surge a dúvida: pode-se ou não retornar ao tecnicismo? Ou 

devemos ficar, exclusivamente, na escola tecnológica? Sabemos da importância de todos os 

momentos e tendências da educação no Brasil, mas uma relação como o social não poderá ser 

suprimida, pois não podemos conviver somente com máquinas, sem produzir significados. 

Buscamos o melhor para a educação, aproveitamos todas as formas de comunicação 

entre o aluno e o professor, por isso devemos aperfeiçoar os métodos e, sem excluir o 

tecnológico que ora desponta; não esquecer a importância da convivência com os outros no 

processo de ensino- aprendizagem, pois uma das finalidades da educação é a humanização do 

homem, e isso não poderá ser feito somente com máquinas. Desta forma, estaremos em busca 

por Brasil alfabetizado, interativo e inclusivo, em que não só o professor é transmissor de 

conhecimento, mas todos sujeitos evolvidos. Pois é na convivência, aprendemos e ensinamos 

uns aos outros, sempre tendo em vista a transformação da realidade, para melhor e para todos, 

sem exclusões. 
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1.3 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

O momento em que se vive, em relação ao trabalho educativo com Jovens e Adultos, 

está passando por um intenso processo de avaliação e reavaliação. Muito se avançou. Muito 

se tem questionado sobre nossas práticas educativas, avaliativas, pedagógicas, didáticas. 

Enfim, nossas diretrizes curriculares, formativas, iniciais e continuadas de professores(as), 

estão em discussão. De outra forma, as políticas públicas de gestão educacional estão sendo 

vistas e revistas. Isto é, muito bom. 

A Educação de Jovens e Adultos, por ter em sua origem a ideia generosa de que se 

aprende por toda a vida e de que a alfabetização é um passo fundamental na construção da 

autonomia de homens e mulheres no mundo, tem o compromisso de estar permanentemente 

atenta às mudanças que acontecem na sociedade. Na opinião de Oliveira e Paiva (2004) a EJA 

ganha força e pertinência como educação continuada, entre outras questões, em função de ser 

um processo que se constitui a partir do entendimento de que: 

Os processos de intervenção pedagógica realizados com sujeitos jovens e adultos, de 

qualquer nível de escolaridade, originados para fins diversos, partem da concepção 

de que a aprendizagem é a base de estar no mundo de sujeitos, que por esses 

processos educativos respondam melhor às exigências de: produzir a existência 

(pelo trabalho); produzir suas identidades (de gênero, de classe, de categoria 

profissional, etária, etc. tanto individuais quanto coletivas); exercer a democracia, 

constituindo práticas cotidianas de participação e de resistência como formas de 

viver a cidadania; participar das redes culturais e sociais que envolvem o código 

escrito e que definem, em suas sociedades grafocêntricas, o ser cidadão e o exercer a 

cidadania. (p. 8-9) 

 

 

No Brasil e em outras áreas da América Latina, a Educação de Adultos viveu um 

processo de amadurecimento que veio transformando a compreensão que dela tínhamos 

poucos anos atrás. A Educação de Jovens e Adultos é melhor percebida quando a situamos 

hoje como Educação Popular. 

Muitas vezes define-se a Educação de Adultos por aquilo que ela não é. Por isso 

falamos em educação assistemática, não-formal e extraescolar. A educação não-formal, assim 

entendida, seria menos do que a educação formal, posto que a primeira é concebida como 

“complementar de”, “supletiva de”, que não tem valor em si mesma. 

Os termos educação de adultos, educação popular, educação não-formal e educação 

comunitária são usados muitas vezes como sinônimos, mas não são. Os termos educação de 

adultos e educação não-formal referem-se à mesma área disciplinar, teórica e prática da 

educação. No entanto, o termo educação de adultos tem sido popularizada especialmente por 

organizações internacionais como s UNESCO, para referir-se a uma área especializada. 

 



23 

Brandão (1994), diz que: 

1º a educação de classe, é entendida como os processos não-formais de reprodução 

dos diferentes modos de saber das classes populares;  

2º a educação popular, como processo sistemático de participação na formação, 

fortalecimento e instrumentalização das práticas e dos movimentos populares, com o 

objetivo de apoiar a passagem do saber popular ao saber orgânico, ou seja, do saber 

da comunidade ao saber de classe na comunidade; e 

3º a educação do sistema (oficial), isto é, são programas de capacitação de pessoas 

e grupos populares, sob o controle externo, visando produzir a passagem dos modos 

populares de saber tradicional para modelos de saber modernizado, segundo os 

valores dos pólos dominantes da sociedade. (p.181) 

 

Para o autor, “a educação do sistema conduz à reprodução do poder dominante”. 

Contudo, depois das análises gramscianas, a teoria que considerava o Estado como um comitê 

de direção da burguesia tem sido contestada. O Estado é contraditório: é força e consenso. 

Lamentavelmente, a função educativa do Estado tem sido entendida, quase 

exclusivamente, como escolarização, deixando de lado as possibilidades da educação 

diferenciada, especialmente na educação básica (que inclui a alfabetização) de jovens e 

adultos. 

No trabalho educativo com jovens e adultos há que se levar em consideração as 

questões históricas, políticas, econômicas. Enfim, culturais. Ou faz-se essa escuta ou teremos 

muitas dificuldades em reconhecer que o envolvimento dos (as) educandos (as) – tantos 

jovens como adultos – se dará com mais facilidade se o processo de alfabetização a partir de 

situações familiares dos mesmos (as). Algo na perspectiva freireana onde tem-se que “as 

crianças e adultos se envolvem em processos educativos de alfabetização com palavras 

pertencentes à sua experiência existencial, palavras grávidas de mundo. Palavras e temas”.  

A Educação de Jovens e Adultos contempla com mais facilidade não só o processo de 

aquisição da leitura e da escrita como age como facilitadora “da compreensão científica que 

grupos e movimentos podem e devem ter acerca de suas experiências” (FREIRE, 1993, p. 29). 

Como se vê, os saberes da experiência são pontos importantes de partida para a construção do 

conhecimento em diferentes situações. Um exemplo “é o fato destes saberes ligados à vida 

vivida serem tomados tanto na formação profissional docente” (TARDIF, 2000) “quanto no 

caso visto acima, da inclusão de jovens e adultos no mundo mágico das letras” (FREIRE, 

1993). 

Pensar a Educação de Jovens e Adultos sem levar em conta os processos de 

silenciamento pelo qual passaram boa parte daqueles e daquelas que hoje, já em idade 

avançada, tentam retornar à escola é um grande equívoco. Trata-se de um grave equívoco 

político seguido de uma preocupante incompreensão pedagógica. O educador e pesquisador 
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francês, naturalizado brasileiro, Jacques Gauthier, pioneiro na introdução da Sociopoética
1
 no 

Brasil, defende que uma das formas de rompermos com esta cultura de desconsideração pelo 

outro e, consequentemente, pelas suas diferentes formas de produzir conhecimento é: 

trilhando o caminho da diferenciação e da heterogeização, da desidentificação dos 

seres humanos, tentando entender as linhas de fuga, os ventos e as marés que os 

atravessam... Nós humanos estamos inseridos em um meio ecológico, e o efeito da 

complexidade sobre nós é de proporcionar noções nas quais a emoção, os sentidos, a 

intuição, a motricidade e a gestualidade nunca são isolados da razão (GAUTHIER, 

2001, p. 56). 

 

 O trabalho com a alternativa de estudo e pesquisa da Sociopoética tem como 

pressupostos básicos a não separação entre ciência e arte na produção do conhecimento. Nesta 

perspectiva há que buscar estabelecer diálogos entre áreas que em nossa prática acadêmica e 

científica moderna foram “fechadas”, recalcadas. Não se separa, nesta alternativa 

metodológica, as culturas de resistência das categorias hegemônicas de pensamento.  

 

1.4 A EDUCAÇÃO E A ATUALIDADE BRASILEIRA 

Paulo Freire, em seus estudos sobre as relações entre o homem, a educação e a 

sociedade, busca entendê-las e mostrar que o diálogo ainda é um excelente aliado para uma 

cultura de paz, conhecimento e solidariedade entre os seres humanos. 

Para o mundo. “Dialogando eternamente” com os outros homens, com sua 

circunstância e com o Criador, distingue o ontem do hoje e do amanhã, o aqui do ali, mantém 

relações com o mundo natural, que não é criação sua, mas ao qual confere uma significação 

que varia ao longo da história, e o mundo da cultura, que é criação sua. 

A posição do homem diante destes dois aspectos de sua moldura não é simplesmente 

passiva. No jogo de suas relações com esses mundos (o da natureza e o da cultura) 

ele se deixa marcar, enquanto marca igualmente. Ao se estudar o comportamento do 

homem, a sua capacidade de aprender, a licitude do processo de sua educação, não é 

possível o esquecimento de suas relações com a sua ambiência. Disto ressalta a sua 

inserção participante nos dois mundos, sem a sua redução a nenhum deles. 

(FREIRE, 1993, pp. 8-9). 

 

Não haveria como admitir-se uma existência do homem descomprometido com sua 

circunstância. Entre os numerosos temas do pensamento cristão renovador envolvidos nas 

reflexões de Paulo Freire, nas considerações sobre as relações entre educação e humanização, 

o tema do comprometimento do homem com a sua realidade prevalece sobre os demais. 

Aberto para o mundo, criador de cultura no âmbito das relações que mantém com os outros 

homens, com o mundo e com o Criador, é enquanto interfere que o homem realizaria 

plenamente sua humanidade. 

                                                           
1
 Esta metodologia de pesquisa e de ensino trabalha com a ideia de que todo o corpo do grupo participante e 

produtor de conhecimento e não apenas a razão e os processos ligados ao intelecto. 
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Mas as possibilidades de interferência do homem se definiam e encontravam 

limitações no interior de uma realidade histórica e social determinada. E somente a formação 

e o desenvolvimento de uma consciência capaz de apreender criticamente as características 

dessa realidade particular possibilitariam o exercício de sua atuação criadora. A formação e o 

desenvolvimento dessa consciência, por sua vez, dependiam do mergulho do homem na sua 

própria realidade, impunham o comprometimento com sua circunstância.  

Assim, a humanização do homem, isto é, a plena realização do homem enquanto 

criador de cultura e determinador de suas condições de existência passava, necessariamente, 

pela clarificação da consciência do homem – coisa que somente poderia ocorrer no âmbito do 

crescente comprometimento do homem com a sua realidade. E situavam-se exatamente aí as 

funções do processo educativo. Sob essa perspectiva, neste primeiro ensaio de sistematização 

de suas reflexões, Paulo Freire já compreendia a educação fundamentalmente como processo 

de conscientização (BEISIEGEL, 1982, pp. 29:30). 

A educação é entendida como um processo de desenvolvimento da capacidade 

intelectual da criança e do ser humano tem um significado tão amplo e abrangente que, em 

geral, prescinde de adjetivos. É um processo único, associado quase sempre à escola. No 

entanto, para que esse processo e a discussão que dele apresentamos sejam melhor 

compreendidos, algumas distinções ou adjetivações devem ser feitas. 

 A educação com reconhecimento oficial, oferecida nas escolas em cursos com níveis, 

graus, programas, currículos e diplomas, costuma ser chamada de educação formal. É uma 

instituição muito antiga, cuja origem está ligada ao desenvolvimento de nossa civilização e ao 

acervo de conhecimentos por ela gerados. As citações apresentadas a seguir, extraídas de um 

relato que descreve a China no século XI, mostram que o sistema educacional chinês tinha, já 

nessa época, as principais características da educação formal, como a conhecemos hoje. 

As semelhanças começam pela estrutura física das escolas: 

Situadas em pequenas propriedades cuja terra fornecia rendimentos para mantê-las, 

todas as escolas possuíam salas de aula, um conjunto de textos oficialmente 

impressos e um espaço em separado em que funcionava um templo de Confúcio, 

onde se realizavam cerimônias semi-religiosas de caráter edificante. Além disso, 

algumas tinham bibliotecas consideráveis, abertas ao público: a Escola do Condado 

de Wu-yuan, na província de Liang-Tse, por exemplo, reunia mais de 1.400 

volumes. (HISTÓRIA EM REVISTA, 1990). 

 

Essas semelhanças continuam no conteúdo, na metodologia e nas estratégias: 

O caminho do sucesso acadêmico era árduo. O currículo era estreito, focalizado 

inteiramente em obras literárias e filosóficas canônicas, suplementadas por 

comentários oficialmente aprovados sobre os mesmos textos. Os estudantes 

memorizavam preceitos e debatiam interpretações, enquanto os candidatos aos 

concursos poliam suas habilidades na composição em prosa e verso nos estilos 

tradicionais. (HISTÓRIA EM REVISTA, 1990). 
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E incluem também hábitos e deformações: 

Antes das provas alguns estudantes rezavam, mas outros tomavam medidas mais 

práticas para melhorar as suas chances: a fraude ou o favoritismo. Os estudantes 

eram revistados para ver se não traziam cola e, após o exame, escreventes faziam 

cópias das provas para passá-las aos examinadores, preservando assim o anonimato 

dos estudantes de caligrafia diferenciadora. (HISTÓRIA EM REVISTA, 1990). 

 

O objetivo da apresentação desses relatos não é apenas registrara antiguidade da 

educação formal. Eles evidenciam, sobretudo, a solidez e a estabilidade dessa instituição e a 

permanência da escola como o espaço físico onde se transmitem e partilham conhecimentos, 

ao longo dos últimos mil anos. Assim como há lugar para morar, trabalhar e rezar, há muito 

tempo se estabeleceu e se destinou um lugar para ensinar e aprender. 

A educação tem como objetivo, desenvolver os potenciais do ser humano, facilitar a 

socialização e conduzi-lo ao desenvolvimento pleno com padrões morais e éticos para que 

possa conviver bem em sociedade. 

A educação se apresenta não apenas na escola, mas a partir da inserção no mundo, que 

inicia com a família na qual é ensinado valores, costumes e regras.  

 



 

2 - O QUE É A EJA? 

Muitas vezes não se consegue definir e conceituar adequadamente a Educação de 

Jovens e Adultos - EJA, por isso, é essencial um maior aprofundamento sobre essa 

modalidade de ensino. Para tanto, faz-se necessário, uma retrospectiva acerca das ações 

dirigidas à educação popular no Brasil, buscar evidenciar as intenções e interesses políticos é 

ideológicos, econômicos e sociais, subjacentes a essas ações, analisar o espaço e o contexto 

que determinaram historicamente o processo do pensar e fazer a educação de jovens e adultos, 

no País. 

Segundo Paulo Ghiraldelli (1992), foi durante o período Imperial, exatamente no ano 

de 1876 que os primeiros registros do Ensino Noturno para Adultos mostra o interesse pela 

alfabetização de Jovens e Adultos denominada assim, de educação ou instrução popular. 

Já no século XX, mais precisamente no ano de 1920, registros apontam que 75% da 

população brasileira é analfabeta, com taxas tão altas de analfabetismo, há um entusiasmo 

pela educação: são criada ligas contra o analfabetismo, fundadas por intelectuais como 

médicos, industriais imbuídos de fervor nacionalista, que visavam à erradicação do 

analfabetismo no Brasil, no qual essa alfabetização tinha um caráter puramente político que 

era aumentar o contingente eleitoral, já que era proibido o voto do analfabeto 

(GHIRALDELLI, 1992, p.73). 

Segundo Freire apud Gadotti, (1979), nos anos 40, “a Educação de Adultos era 

entendida como uma extensão da escola formal, principalmente para a zona rural”. 

Nesta perspectiva, pode-se dizer que durante a década de 50: 

[...] a Educação de Adultos era definida como uma educação de base, com 

desenvolvimento comunitário. Com isso, surgem, no final dos anos 50, duas 

tendências significativas na Educação de Adultos: a Educação de Adultos entendida 

como uma educação libertadora (conscientizadora) pontificada por Paulo Freire e a 

Educação de Adultos entendida como educação funcional (profissional).Nos anos de 

1958 até 1961 – foram realizadas Campanhas Nacional de Analfabetismo (CNEA). 

Ainda em 1958 aconteceu o II Congresso Nacional de Educação de Adultos, no qual 

Paulo Freire foi figura marcante neste evento. (GHIRALDELLI, 1992, p. 73). 

 

 

A Lei de Reforma, LDB nº 5.692/71 atribuiu um capítulo para o ensino supletivo e 

recomendando aos Estados atender jovens e adultos. Isso gerou grande heterogeneidade nas 

modalidades implantadas nas unidades da federação. 

Durante o período militar, a educação de adultos adquiriu pela primeira vez na sua 

história um estatuto legal, sendo organizada em capítulo exclusivo da Lei nº 

5.692/71, intitulado ensino supletivo. O artigo 24 desta legislação estabelecia com 

função do supletivo suprir a escolarização regular para adolescentes e adultos que 

não a tenham conseguido ou concluído na idade própria. (VIEIRA, 2004, p. 40). 
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Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/96, consta no Título V, 

Capítulo II, Seção V, dois Artigos relacionados, especificamente, à Educação de Jovens e 

Adultos: 

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 trabalho, mediante cursos e exames. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

Art. 38 - Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 

de estudos em caráter regular. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I. no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II. 

No nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 

 

No Plano Nacional de Educação, temos como um dos objetivos e prioridades para a 

EJA: 

 
Garantia de ensino fundamental a todos os que não tiveram acesso na idade própria 

ou que não o concluíram. A erradicação do analfabetismo faz parte dessa prioridade, 

considerando-se a alfabetização de jovens e adultos como ponto de partida e 

intrínseca desse nível de ensino. A alfabetização dessa população é entendida no 

sentido amplo de domínio dos instrumentos básico da cultura letrada, das operações 

matemáticas elementares, da evolução histórica da sociedade humana, da 

diversidade do espaço físico e político mundial da constituição brasileira. Envolve, 

ainda, a formação do cidadão responsável e consciente de seus direitos e deveres. 

(BRASIL, 2001, p.49). 

 

 

Apesar de todas essas propostas e segundo (Freire apud Gadotti 1979), a UNESCO 

nos mostra, através de dados, que o número de analfabetos no mundo tem aumentado e o 

Brasil engrossa cada vez mais essas estatísticas. Esse fracasso, pode ser explicado por vários 

problemas, tais como: políticas públicas inadequadas, concepção pedagógica 

descontextualizada e problemas metodológicos. 

Há décadas que se buscam métodos e práticas adequadas ao aprendizado de jovens e 

adultos, como por exemplo, com Paulo Freire: 

Por isso a alfabetização não pode se fazer de cima para baixo, nem de fora para 

dentro, como uma doação ou uma exposição, mas de dentro para fora pelo próprio 

analfabeto, somente ajustado pelo educador. Esta é a razão pela qual procuramos um 

método que fosse capaz de fazer instrumento também do educando e não só do 

educador e que identificasse, como claramente observou um jovem sociólogo 

brasileiro. (1979, p. 72). 

 

Portanto, a Educação de Jovens e Adultos deve ser uma educação multicultural, que 

desenvolva o conhecimento e a integração na diversidade. 
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Como afirma Gadotti (1979, p. 43): 

uma educação para a compreensão mútua, contra a exclusão por motivos de raça, 

sexo, cultura ou outras formas de discriminação” e, para isso, o educador deve 

conhecer bem o próprio meio do educando, pois somente conhecendo a realidade 

desses jovens e adultos é que haverá uma educação de qualidade. 

 

Por isso, é preciso que se compreenda a educação de jovens e adultos não somente 

com uma modalidade para alunos atrasados e sem oportunidades em outras modalidades, ou 

como um ser discriminado perante a sociedade, mas como um ser que precisa ser 

compreendido como cidadão capaz de atuar com igualdade e respeito perante os demais. 

Na escola Prof. Sílvio Nascimento, a EJA é uma modalidade de ensino que consegue 

trazer para dentro de sala de aula muitos alunos. Alunos esses, que querem de qualquer 

maneira terminar seus estudos, fazer uma faculdade, arranjar um bom emprego, enfim, alunos 

que mesmo passando por muitos desafios e muitas dificuldades ainda pensam no futuro, até 

mesmo para deixar uma boa educação para seus filhos. 

 

2.1 EJA NO BRASIL 

No Brasil e em outras áreas da América Latina, a Educação de Adultos viveu um 

processo de amadurecimento que veio transformar a compreensão que dela tínhamos pouco 

anos antes. A Educação de Adultos é mais bem percebida quando a situamos hoje como 

Educação Popular.  

Com o surgimento das classes noturnas, as referências à educação como forte aliada 

do sucesso profissional tomaram força e credibilidade principalmente por parte daqueles que 

pelo trabalho ou pela idade são impossibilitados de frequentar os cursos diurnos. Junto ao 

surgimento das classes noturnas agrava-se o problema ou cria-se outro, que é a grande carga 

horária para esses estudantes trabalhadores de ideais semelhantes. 

É sabido que as primeiras classes datam o tempo do Império e sabe-se também que 

muitas reformas foram criadas desde então com o objetivo de atrair a clientela, mas pouco foi 

feito para que aconteça a sua permanência nela, portanto, não se pode afirmar que, falando 

nesse sentido, houve um excepcional sucesso nessas reformas, visto que outro grande 

problema do ensino noturno é a evasão muitas vezes ocasionada pelo cansaço, pois a maioria 

da clientela está concentrada em jovens trabalhadores que após uma grande jornada de 

trabalho, se depara com o esgotamento de um dia desgastante, impossibilitando a sua ida à 

escola e dificultando a sua permanência nela. Carvalho (2000, p. 12), ao analisar essa 

situação, assim se manifesta: 
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O aluno matriculado no período noturno, na sua grande maioria já está engajado 

num trabalho assalariado durante todo o dia, quase sempre em turno de oito horas. O 

estudo à noite pode representar um prolongamento da jornada de trabalho, por mais 

quatro a cinco horas, tanto para o aluno, como muitas vezes para o professor [...]. 

 

Nesse sentido, indicar possíveis caminhos ou mecanismos de solução, assume um 

papel de difícil realização, visto que o problema ou os problemas se estendem ao longo do 

tempo, e uma eventual mudança não pode ser feita em curto prazo, mas se sabe que os 

problemas existem e que somente a partir dessa certeza é possível iniciar a busca para a 

mudança. Considerar como normais determinados aspectos só irão agravar a situação, pois 

avaliar como natural é desistir do desafio de superar os problemas que agravam a cada dia a 

situação social a que estamos inseridos. 

Durante muitos anos, muitos estudos e experiências práticas sobre a contribuição dos 

movimentos sociais para a formulação de políticas públicas de educação popular têm sido 

realizados no Brasil. Como afirma Torres (1992), os movimentos populares são 

frequentemente definidos, no Brasil, como organizações de base, lutando pela extensão da 

educação básica para todos e especialmente pela alfabetização e pela educação de adultos. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), com dados coletados em 

2012, mostra que a taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais teve alta entre 

2011 e 2012, passando de 8,6% para 8,7%. 

 De acordo com levantamento divulgado pela Unesco, o Brasil possui a oitava maior 

população de adultos analfabetos. São cerca de 14 milhões de pessoas. 

Figura 1 – Países com mais adultos analfabetos 

 

Fonte: IBGE (2012) 
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Metas da UNESCO para 2015 

Meta 1 - Expandir e aprimorar a educação e os cuidados com a primeira infância, 

especialmente para as crianças mais vulneráveis e desfavorecidas. 

Meta 2 - Garantir que todas as crianças, especialmente meninas, crianças em situações 

difíceis e pertencentes a minorias étnicas, tenham acesso a uma educação primária de boa 

qualidade, gratuita e obrigatória, além da possibilidade de completá-la. 

Meta 3 - Assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os jovens e adultos sejam 

satisfeitas mediante o acesso à aprendizagem apropriada e a programas de capacitação para a 

vida 

Meta 4 - Atingir 50% de melhoria nos níveis de alfabetização de adultos, especialmente para 

as mulheres, e igualdade de acesso à educação fundamental e permanente para todos os 

adultos. 

Meta 5 - Atingir a igualdade de gêneros na educação, concentrando esforços para garantir que 

as meninas tenham pleno acesso, em igualdade de condições, à educação fundamental de boa 

qualidade e que consigam completá-la. 

Meta 6 - Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar a excelência de 

todos, de modo que resultados de aprendizagem reconhecidos e mensuráveis sejam 

alcançados por todos, especialmente em alfabetização, cálculo e habilidades essenciais para a 

vida. 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) coletados em 2012 

mostram que a taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais teve leve alta entre 

2011 e 2012, passando de 8,6% para 8,7%, longe de cumprir a meta firmada na ONU de 6,7% 

até 2015. A pesquisa apontou que o país tinha 13,2 milhões de habitantes analfabetos. A 

variação no número de iletrados se explica pela diferença entre as metodologias: enquanto a 

Pnad traz uma amostra de dados coletados em visitas trimestrais às casas dos brasileiros 

dentro de um ano, a Unesco se baseia nos bancos de dados disponíveis entre 2005 e 2011. 

Garantir a qualidade do ensino é, segundo a Unesco, o principal desafio, uma vez que 

políticas para assegurar o acesso têm sido cada vez mais eficientes em colocar crianças de 

setores mais vulneráveis na escola. 

 

2.2 EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE EDUCAÇÃO 

Como já citado, no Brasil e em outras áreas da América Latina, a Educação de Adultos 

viveu um processo de amadurecimento que veio transformando a compreensão que dela 

tínhamos pouco anos atrás. A Educação de Adultos é melhor percebida quando a situamos 

http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/brasil-ganha-300000-analfabetos-em-apenas-um-ano
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/brasil-ganha-300000-analfabetos-em-apenas-um-ano
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hoje como Educação Popular. Como uma concepção geral da educação, via de regra, a 

Educação Popular, se opõe à educação de adultos impulsionada pela educação estatal e tem 

ocupado os espaços que a educação de adultos oficial não levou muito a sério. 

Até a segunda guerra mundial, no plano internacional, a Educação Popular era 

concebida como a extensão da educação formal para todos, sobretudo, para os habitantes das 

periferias urbanas e zonas rurais. 

A partir da I Conferência Internacional sobre Educação de Adultos, realizada na 

Dinamarca em 1949, a educação de adultos foi concebida como uma espécie de educação 

moral. À escola não havia conseguido evitar a barbárie da guerra. Ela não havia dado conta de 

formar o homem para a paz. Por isso se fazia necessária uma educação “paralela”, fora da 

escola, cujo objetivo seria contribuir para o respeito aos direitos humanos e para a construção 

de uma paz duradoura, que seria uma educação continuada para jovens e adultos, mesmo 

depois da escola. 

Depois da II Conferência Internacional sobre Educação de Adultos, realizada em 

Montreal 1963, aparecem dois enfoques distintos: a educação de adultos concebida como uma 

continuação da educação formal, como educação permanente, e, de outro lado, a educação de 

base ou comunitária. 

Depois da III Conferência Internacional sobre Educação de Adultos realizada em 

Tókio (1972), a educação de adultos voltou a ser entendida como suplência da educação 

fundamental (escola formal). O objetivo da educação de adultos era reintroduzir jovens e 

adultos, sobretudo os analfabetos, no sistema formal de educação. Em 1985 foi realizada a IV 

Conferência Internacional sobre Educação de Adultos, na cidade de Paris, que se caracterizou 

pela pluralidade de conceitos. Foram discutidos muitos temas, entre eles: alfabetização de 

adultos, pós-alfabetização, educação rural, educação familiar, educação da mulher, educação 

em saúde e nutrição, educação cooperativa, educação vocacional, educação técnica. Dessa 

forma, a Conferência de Paris, “implodiu” o conceito de educação de adultos. 

A Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien (Tailândia), 

em 1990, entendeu que a educação de jovens e adultos seria uma primeira etapa da educação 

básica. Ela consagrou, assim, a ideia de que a alfabetização não pode ser separada da pós-

alfabetização, isto é, separada das “necessidades básicas de aprendizagem”. 

No contexto norte-americano diversas concepções vão surgindo historicamente e se 

dividindo em múltiplas correntes e tendências que continuam até hoje.  
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Ribeiro (1997, p. 19), diz que: 

A educação básica de adultos começou a delimitar seu lugar na história da educação 

no Brasil a partir da década de 30, quando finalmente começa a se consolidar um 

sistema público de educação elementar no país. Nesse período a sociedade brasileira 

passava por grandes transformações no processo de industrialização. 

 

Com a busca exacerbada pela industrialização acelera-se a divisão atual do trabalho, o 

que exige cada vez mais um maior número de pessoas envolvidas nesse processo.  

Todos esses fatores contribuíram para o crescimento do capitalismo, o que causou uma 

enorme transformação na educação, pois a exigência da mão de obra qualificada, obrigou, 

então, o indivíduo a buscar a escola depois de adulto. 

Até os anos 40 a educação de adultos era concebida como uma extensão da escola 

formal, principalmente para a zona rural. Era entendida como democratização da escola 

formal. 

Na década de 50, a educação de adultos era entendida principalmente como educação 

de base, como desenvolvimento comunitário. 

No final dos anos 50 duas são as tendências mais significativas na educação de 

adultos: a educação de adultos entendida como educação libertadora, como 

“conscientização” (Paulo Freire) e a educação de adultos entendida como educação funcional 

(profissional), isto é, o treinamento de mão-de-obra mais produtiva, útil ao projeto de 

desenvolvimento nacional dependente. 

Na década de 70 essas duas correntes continuam. A primeira entendida basicamente 

como educação não-formal, alternativa à escola, e a segunda, como suplência da educação 

formal. No Brasil se desenvolve nesse corrente o sistema MOBRAL (Movimento Brasileiro 

de Alfabetização), com princípios opostos aos de Paulo Freire. 

Segundo Paiva (1970), no Brasil, até a segunda guerra mundial, a educação de adultos 

foi integrada à educação chamada popular, isto é, uma educação para o povo, que significava 

difusão do sistema elementar. 

A história da educação de adultos propriamente dita, no Brasil, poderia ser dividida 

em três períodos: 

1º De 1946 a 1958 – Foram realizadas grandes campanhas nacionais de iniciativa 

oficial, chamadas de “cruzadas”, sobretudo para “erradicar o analfabetismo”, entendido como 

uma “chaga”, uma doença como a malária. Por isso se falava em “zonas negras de 

analfabetismo”. 
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2º De 1958 a 1964 – Em 1958 foi realizado o 2º Congresso Nacional de Educação de 

Adultos, que contou com a participação de Paulo Freire. Partiu daí a ideia de um programa 

permanente de enfrentamento do problema da alfabetização que desembocou no Plano 

Nacional de Alfabetização de Adultos dirigido por Paulo Freire e extinto pelo Golpe de 

Estado de 1964, depois de um ano de funcionamento. A educação de adultos era entendida a 

partir de uma visão das causas do analfabetismo, como educação de base, articulada com as 

“reformas de base”, defendidas pelo governo popular/populista de João Goulart. 

3º O governo militar insistia em campanhas como a “Cruzada do ABC” (Ação Básica 

Cristã) e posteriormente, com o MOBRAL. 

As ideologias e práticas do MOBRAL se assemelham, em um certo sentido, com 

educação popular quando se refere a materiais didáticos, metodologias e orientações, mas se 

difere totalmente quanto ao sentido dado a finalidade dessa educação a esses jovens e adultos 

esperançosos não só na perspectiva de uma vida financeira melhor, como também na 

capacidade de ver o mundo de uma maneira mais crítica e real. “As orientações 

metodológicas e os materiais didáticos do MOBRAL reproduziam muitos procedimentos 

consagrados nas experiências de início dos anos 60, mas, esvaziando-os de todo sentido 

crítico e problematizador” (FREIRE, 1990, p. 26). 

 Essa semelhança só vem reforçar o sentido de ameaça, pois a proposta do MOBRAL 

era de integrar o adulto analfabeto numa sociedade moderna com o domínio da leitura e 

escrita suficientemente precária, a ponto de se tornarem dominados socialmente. 

 Sobre o MOBRAL, Martins e Farias (2003, p. 17) comentam que: 

O MOBRAL reproduz as ideologias do regime militar, uma vez que todo o sistema 

educacional foi estruturado a serviços dos interesses econômicos. Assim, o 

MOBRAL ao mesmo tempo em que alfabetizava, estabelecia a moral e a ordem, 

com o objetivo de assegurar os valores do capitalismo autoritário [...]. Apesar de 

copiarem o método de Paulo Freire, os idealizadores do MOBRAL, retiravam todo o 

caráter conscientizador e transformador defendido pelo educador pernambucano. 

 

 

Segundo Freire (2001, p.36) “o MOBRAL foi concebido como um sistema que visava 

basicamente ao controle da população” (sobretudo a rural). Gadotti (1989, p. 103) também 

manifesta sua opinião afirmando sobre o MORAL que: “A filosofia da educação que 

caracterizava o MOBRAL é dar o significado do mundo do analfabeto criando nele a falsa 

consciência de que é um incapaz, um enfermo, reforçando o silêncio no qual ele se encontra.” 

 Com sua credibilidade já também em baixa, o MOBRAL é extinto em 1985 e é criado 

a Fundação Educar, através do MEC. Apesar de contar com o apoio de algumas empresas, a 

Fundação Educar não teve muita duração, sendo extinta em 1990, ocasionando a alguns 
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estados e municípios a responsabilidade de assumir, com escassez, programas de educação, 

causando insatisfação, por conta da falta de material de apoio para essa modalidade de 

educação, criando para os educadores situações de difícil solução. 

 Com o aval da promulgação da Constituição de 1988 surge uma nova visão de 

educação de jovens e adultos aumentando a obrigação do estado em relação a uma educação 

de qualidade a todos aqueles que buscam a escola pública. 

Outra reforma voltada para a erradicação do analfabetismo atualmente no Brasil é o 

Programa Brasil Alfabetizado, que consiste em uma parceria do Governo Federal com 

instituições como o Serviço Social da Indústria (SESI) e prefeituras que visam alfabetizar 

jovens e adultos num prazo de seis meses, com carga horária de dez horas semanais, cujo 

objetivo ainda é obscuro, visto que parece impossível ensinar alguém a ler e escrever em tão 

pouco tempo. 

No entanto, a partir de 2002, o governo federal criou o Exame Nacional para 

Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), onde o objetivo deste mediante 

convênio com estados e municípios, substituí-los na realização de exames supletivos. A 

mesma foi criada pelo Decreto Presidencial nº 4.834/2003 para tratar exclusivamente da 

alfabetização de jovens e adultos.  

Apesar de todas as reformas aplicadas, conforme mencionadas, o Brasil ainda não se 

caracteriza como o ideal de educação de qualidade, pelo contrário, pois como afirma 

Medeiros (2000, p. 135): 

O Brasil a muito vem se caracterizando no cenário mundial, como um país com 

graves problemas educacionais. Sua educação ao longo da história tem sido marcada 

por uma série de reformas que quase não tem contribuído para tirá-lo da situação 

crítica em que se encontra; persistência do analfabetismo; índices alarmantes de 

evasão e repetência; professores submetidos a condições indigentes pelos baixos 

salários e ausência de uma política educacional de capacitação que lhes garanta 

permanente atualização e domínios dos avanços científicos e tecnológicos. 

 

 

Aplicar uma política educacional no contexto atual e histórico em que vive o nosso 

país, não pode ser considerado como uma tarefa fácil, mas continuar as buscas por uma 

educação de qualidade e reconhecer as problemáticas existentes são tarefas obrigatórias do 

estado, que deve ter um olhar mais abrangente, a fim de alcançar e garantir o sucesso do 

educando que sonha com uma vida melhor. 

 

2.3 A EDUCAÇÃO DE ADULTOS ANALFABETOS NO BRASIL  

É lamentável saber que no Brasil, nem todas as crianças e jovens, apesar de 

acreditarem na educação para a provável solução de alguns dos seus problemas sociais e 
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financeiros, não chegam nem ao menos ingressar na escola, e aqueles que conseguem, por 

inúmeras razões, muitas ainda ocultas, não chegam a atingir o grau exigido pelo sistema 

educacional, contribuindo com isso para o aumento do índice de evasão. “O minguado 

percentual estatístico da população brasileira que tem acesso à escola, torna-se menor ainda 

quando nos colocamos diante de dados de evasão e repetência escolar” (LUCKESI, 2001, p. 

61).  

Sobre essa realidade, Luckesi ainda vem dizer que: 

Os dados educacionais nacionais revelam que entre 1.000 (mil) crianças que 

ingressam anualmente na primeira série do primeiro grau, 560 não são, ao final do 

ano aprovados para a segunda série. Ou evadiram ou foram reprovados na 

escolaridade, isso quer dizer que 50% da população escolar, que anualmente 

ingressam na primeira série do primeiro grau, não chegam ao patamar da série 

seguinte. Dessas mil crianças, somente 180 chegam ao final do primeiro grau e, 

aproximadamente, sete ingressam na Universidade (2001, p. 63). 

 

Ao contrário do que muitos imaginam, esse problema não é um fato novo, visto que a 

própria Educação de Jovens e Adultos também não pode ser considerado como um novo 

acontecimento ou uma evolução da educação nos tempos modernos, pois o seu surgimento 

aconteceu juntamente com a educação ministrada pelos jesuítas, onde na época o adulto era 

alvo indireto através das crianças. 

É interessante ressaltar que a educação muda de época para época e de lugar para 

lugar. Portanto, a necessidade da alfabetização, na época, não se limitava em tão somente 

instruir ou educar, mas também, como maneira fundamental de incutir o idioma português, 

partindo daí para a cristianização e aculturação daqueles que aqui habitavam. Reforçando 

isso, a Secretaria Estadual de Ensino à Distância afirma que: [...] quando se falava em 

educação para a população não-infantil, fazia-se referência a população adulta que também 

necessitava ser doutrinada [...]. Como se pode perceber havia um caráter mais religioso do 

que educacional (1999, p. 2). 

É possível, então, se afirmar com segurança que o fracasso da nossa educação, 

incluindo a modalidade de educação de jovens e adultos, vem se dando ao longo do tempo 

com um forte agravante para a decadência, inclusive com uma grande incoerência entre os 

objetivos proclamados pelo poder público e aquilo que se realiza. 

Problematizar a educação é perceber a incoerência de alguns aspectos ainda vistos 

como verdades absolutas. Dentre eles é se acreditar na capacidade e responsabilidade da 

escola como único agente esclarecedor de dúvidas, dificuldades e caminhos para realizações, 

pois se sabe que a escolarização jamais pode ser considerada como caminho único, mas sim, 

como parceiro e instrumento de uma sociedade que procura alcançar o mais alto grau de 
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realização desejado por um indivíduo. Sobre isso Luckesi (2001, p. 61) diz que: “não será 

certamente a escolarização sozinha que possibilitará aos cidadãos esses níveis de clareza e 

entendimento. Porém, ela é um instrumento necessário para se chegar a esse patamar de 

compreensão e ação”. 

É preciso um olhar mais crítico e audacioso sobre esta questão, pois acredita-se que 

ver a escola como única instituição capaz de transmitir conhecimento e reproduzir 

trabalhadores, pode também ser considerado como um forte agravante para o seu fracasso, 

visto que o insucesso de alguns após anos de estudos vem a cada dia refletindo negativamente 

na procura pela escola e na credibilidade da mesma, o que contribui ainda mais com a divisão 

social e intelectual. Segundo afirma Carvalho (2000, p. 45) “A escola é quase exclusivamente 

um aparelho de distribuição de indivíduos em categorias sociais pré-determinadas. Favorece 

os já favorecidos, excluem, repele e desvaloriza os já desfavorecidos”. 

Percebe-se então que a realidade da escola se contradiz a tudo o que ela prega, 

deixando perceber a distância existente entre o que ela deveria ser e o que ela na verdade é. 

Ceccon (1994, p. 23) é bem positiva no seu pensamento quando afirma que: 

A realidade da escola desmente suas promessas de acesso igual para todos. As 

estatísticas sobre os resultados escolares contradizem a esperança de que a escola 

possa servir de escada para que todos consigam melhorar de vida. Todo mundo 

espera que a escola cumpra o seu papel que é o de fornecer instrução, qualificação e 

diploma a todos. Na verdade, a escola produz muito mais fracasso do que sucessos, 

trata uns melhor do que outros e convencem os que fracassam de que fracassam 

porque são inferiores. Ela só educa e instrui uma minoria. A grande maioria é 

excluída e marginalizada. 

 

Nesse sentido, o capitalismo impera e contribui para que a escola continue 

reproduzindo a sociedade tal como está organizada, desmentindo os discursos de muitas 

autoridades competentes de que a escola é e continuará sendo o ponto de partida para se 

alcançar o sucesso sócio-econômico-cultural dos indivíduos que por ela passa. 

Seguindo essa linha, os jovens e adultos idealizam sonhos e vão em busca de realizá-

los a partir de sua formação e qualificação, acreditando veemente na sua realização 

profissional, social e financeira. No entanto, muitas vezes são frustrados em seus objetivos. 

Precisamos destacar que por outro lado, a escola não apenas reproduz a ideologia dominante; 

pois o reconhecimento da mesma como formadora de cidadãos críticos, responsáveis e 

capazes de progredir a partir do seu conhecimento e da sua capacidade de desenvolver 

competências e habilidades é real e notório e jamais deve ser visto como uma inverdade. 
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2.4 O EDUCANDO DA EJA E SEU COTIDIANO 

Com base em conceitos de professores, o educando que pertencente à EJA na 

contemporaneidade geralmente é aquele que trabalha oito horas por dia e considera a escola 

como uma extensão desta carga horária, e nela constrói muitas vezes seu ambiente de 

convivência social. É aquele sujeito que no ambiente escolar faz amizades e estrutura sua vida 

emocional através do estabelecimento de romances e até mesmos laços de família. E para 

muitos é o local que representa o único meio de mudança do seu padrão de vida. 

Pode-se dizer que essa clientela configura-se como um grupo cultural bastante 

heterogêneo, dentro da própria diversidade cultural que estes se encontram.  

Esta heterogeneidade está explicita nos cursos noturnos, quando encontramos também 

uma grande parcela de adolescentes, que deveriam estar em classes regulares de ensino, 

porém motivados pela curta duração do curso, ou pela necessidade de inserção no mercado de 

trabalho, juntam-se com pessoas de mais idade, que têm outras aspirações e ideais de vida 

completamente diferentes. 

O aluno da EJA “não é o estudante universitário, o profissional qualificado que 

frequenta cursos de formação continuada ou de especialização (...)”. (OLIVEIRA, 1999, 

p.01), Ele, na maioria das vezes, integra o ensino noturno por necessidade de trabalhar, 

retirando algumas horas do trabalho, do descanso ou do sono, para frequentar a sala de aula; 

por ter sido reprovado várias vezes no curso regular, ou ainda, devido a sua desistência dos 

estudos em anos anteriores.  

São muitas vezes futuros trabalhadores, cujo destino, é o trabalho manual, que vem na 

escola, uma forma de obter melhorias na profissão. Advêm de classes sociais menos 

favorecidas, não obtiveram acesso à educação na idade própria, ou até por algum motivo 

foram reprovados ou evadiram-se do sistema educação oral. 

Segundo Fonseca (2007, 14), quando estamos falando de Jovens e Adultos, está 

falando de “[...] um sujeito de escolarização básica incompleta ou jamais iniciada e que acorre 

aos bancos escolares na idade adulta ou na juventude”. 

Como foi referida acima, a escola apresenta-se como uma ampliação da carga horária 

do aluno trabalhador, no entanto a cultura escolar que deveria estar estritamente vinculada e 

adaptada à realidade do aluno dos cursos noturnos, tem sido associada aos históricos da 

evasão escolar. 

Segundo Carvalho (1994), o ensino noturno é um cotidiano caracterizado por 

realidades diversas, onde o alunado apresenta-se dividido entre o trabalho e a escola 
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efetivando em índices elevados de evasão, reprovação e desistência, contribuindo para o 

alargamento do contingente de trabalhadores desqualificados. 

Para Oliveira (1999), ao refletirmos quanto ao perfil do aluno que ingressa no ensino 

noturno, na busca de uma oportunidade de concluir o seu processo educacional e ser mais 

valorizado no meio social, conquistando melhores condições de trabalho, nos deparamos com 

três campos que contribuem para a definição de seu lugar social, sendo:  

(...) a condição de “não crianças”, a condição de excluído da escola e a condição de 

membros de determinados grupos culturais. Na questão do ser “não criança”, ainda 

que seja importante a psicologia do desenvolvimento para entender o processo 

cognitivo do adulto, somente no final da década de 70, os estudiosos ampliaram a 

compreensão do processo de desenvolvimento para além da criança e do 

adolescente. (OLIVEIRA, 1999, p. 4 ) 

 

 

Palácios (1995), afirma que os processos de desenvolvimento estão relacionados a três 

grandes fatores: etapa da vida; circunstâncias culturais, históricas e sociais de sua existência e 

experiências particulares de cada um, não generalizáveis para outras pessoas.  

É importante a consideração destes aspectos num trabalho pedagógico que tenha como 

objetivo a motivação das aulas, a partir do conhecimento prévio dos alunos, pois as 

experiências e circunstâncias culturais, históricas e sociais destes alunos, propiciarão 

situações de aprendizagem, promovendo o desenvolvimento psicológico. 

O adulto está inserido no mundo do trabalho e das relações interpessoais de um 

modo diferente daquele da criança e do adolescente. Traz consigo uma história mais 

longa (e provavelmente mais complexa) de experiências, conhecimentos acumulados 

e reflexões sobre o mundo externo, sobre si mesmo e sobre as outras pessoas. Com 

relação a inserção em situações de aprendizagem, essas peculiaridades da etapa de 

vida em que se encontra o adulto faz com que ele traga consigo diferentes 

habilidades e dificuldades(em comparação à criança) e, provavelmente, maior 

capacidade de reflexão sobre o conhecimento e sobre seus próprios processo de 

aprendizagem. (OLIVEIRA, 1999, p.4). 

 

Ser um adulto não escolarizado evidencia necessidades muitas vezes diferentes ao de 

uma criança, uma vez que o adulto normalmente é agente trabalhador e já foi membro de 

inúmeras experiências durante sua vida, o que distancia da realidade do aprendiz infantil.  

Assim devemos, como educadores, estar buscando em cada experiência trazida por 

este aluno, levantar aspectos matemáticos que propiciem a construção de novos 

conhecimentos. 

Na escola Prof. Sílvio Nascimento, os alunos da EJA são aqueles que, a maioria são 

trabalhadores, pais de família, que buscam a modalidade de ensino para trazer para si e 

também para a sociedade, melhores conhecimentos quanto ao seu aprendizado, mesmo 

sabendo que hoje, as dificuldades encontradas pelo caminho são várias, mas, mesmo assim, 

procuram estudar para melhorar de vida e, pensar num futuro promissor. 
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2.5 LEGISLAÇÃO DA EJA 

A modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos é destinada aos alunos que não 

tiveram, em idade específica, acesso ao ensino fundamental e médio ou continuidade de 

estudos nesses níveis de ensino. A LDB n. 9.394/96 estimula o acesso e a permanência do 

trabalhador aos bancos da escola. Em seu texto é citado que os sistemas de ensino são 

responsáveis para garantia da gratuidade de ensino nessa modalidade, embora, diferentemente 

dos documentos originais dessa lei, que definia como isso ocorreria. Não há melhor 

detalhamento na versão final do documento, ficando pouco definido quais ações devem ser 

desenvolvidas, com vistas a garantir o ingresso e permanência de jovens e adultos na escola. 

Essa modalidade de educação prevê cursos e exames supletivos a realizar-se no nível 

de conclusão do ensino fundamental, para alunos que tenham mais de 15 anos de idade, 

prevendo ainda para alunos maiores de 18 anos a realização de exames para a conclusão do 

ensino médio. 

A modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos é destinada aos alunos que não 

tiveram, em idade específica, acesso ao ensino fundamental e médio ou continuidade de 

estudos nesses níveis de ensino. A LDB n. 9.394/96 estimula o acesso e a permanência do 

trabalhador aos bancos da escola. Em seu texto é citado que os sistemas de ensino são 

responsáveis para garantia da gratuidade de ensino nessa modalidade, embora, diferentemente 

dos documentos originais dessa lei, que definia como isso ocorreria. Não há melhor 

detalhamento na versão final do documento, ficando pouco definido quais ações devem ser 

desenvolvidas, com vistas a garantir o ingresso e permanência de jovens e adultos na escola. 

Essa modalidade de educação prevê cursos e exames supletivos a realizar-se no nível 

de conclusão do ensino fundamental, para alunos que tenham mais de 15 anos de idade, 

prevendo ainda para alunos maiores de 18 anos a realização de exames para a conclusão do 

ensino médio. 

A Educação de Jovens e Adultos se inscreve no universo da chamada “Educação 

Popular” e, como tal, tanto pode derivar de iniciativas estatais ou particulares, conservadoras 

ou transformadoras, porque sua substância e centralidade estão no atendimento das camadas 

populares. Beisegel (1989) despertou muita polêmica com esse conceito, porque, segundo ele, 

muitos consideravam como “popular” apenas o tipo de educação que defendiam e 

disseminavam. 

Logo após a promulgação da Constituição de 1988, o Deputado Octávio Elísio Alves 

de Brito apresentou um projeto de lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 

1.258/88) que foi submetido à discussão nos mais diversos fóruns educacionais do país. A 
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ampla mobilização levou, inclusive, à constituição do “Fórum Nacional de Defesa d Escola 

Pública”, no qual se fizeram representar inúmeras entidades. 

Outros projetos surgiram e a ela foram anexados e, de posse de todos esses projetos e 

das contribuições das entidades da sociedade civil organizadas no campo da educação, que, 

inclusive, foram ouvidas em trinta audiências públicas na Comissão de Educação, Cultura, 

Esportes e Turismo da Câmara dos Deputados, (Gadotti & Romão, 2010, p. 43), o relator, o 

Deputado Jorge Hage, tentou uma consolidação conciliatória, que consubstanciou no 

substitutivo publicado de 1989. Nele o capítulo X, “Da Educação Básica de Jovens e Adultos 

Trabalhadores e do Ensino Noturno” detalha as normas e avança quanto aos mecanismos e 

instrumentos de implementação dos dispositivos constitucionais previstos no artigo 208 

(caput e incisos I, VI e VII): 

Art. 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele tiveram 

acesso na idade própria; 

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII – atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde. 

 

Isto significa dizer que a Carta Magna, pela primeira vez na História da Educação 

Brasileira, consagra a obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental para todos os 

brasileiros, transformando-o em “direito público subjetivo” (§ 1º do mesmo artigo), 

independentemente da idade do candidato. Ou seja, a educação de jovens e adultos, 

marginalizados ou excluídos da escola em idade própria, integra-se no sistema educacional 

regular de ensino, observando-se, evidentemente, as especificidades didático-pedagógicas 

para a clientela alvo. Com isso, ela fica protegida também pelo instituto do mandado de 

injunção, previsto no inciso LXXI do artigo 5º e que é o instrumento concreto de garantia do 

exercício do direito de todos à educação básica.  

A Base legal da EJA fica assim definida:  

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional; 

Resolução CNE/CEB Nº 1, DE 5 DE JULHO DE 2000 - Estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos; 

Parecer CEB nº: 11/2000 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos; 

Art. 208 da Constituição da República - O dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: 

Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta 
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gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito: 

Vl - Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando 

§ 1° O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo; 

§ 2° O não oferecimento do ensino-obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 

irregular importa responsabilidade da autoridade competente. 

 

E ainda, da Educação de Jovens e Adultos, tem-se: 

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. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

§ 3
o
  A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a 

educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 

2008) 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 

de estudos em caráter regular. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; 

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 

 

2.6 A IMPORTÂNCIA DA EJA 

A EJA tem uma importância muito grande na vida dos jovens e adultos, pois aqueles 

que não tiveram a oportunidade de terminar seus estudos quando mais novos, agora os 

mesmos tem a chance de voltar aos bancos da escola. Mesmo sabendo que encontrarão 

desafios e dificuldades com o passar dos anos. 

Nos dias de hoje é possível perceber a fragilidade da clientela dessa modalidade de 

ensino quando se trata de discutir “os porquês e o para quê”, ou seja, o verdadeiro objetivo de 

buscar ou se manter na escola. A preocupação criada por essa realidade social que decorre em 

nossos dias é uma problemática pouco discutida e, por muitos, não considerada como um 

problema, o que infelizmente só vem agravar a situação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art1
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Se nos basearmos na questão da busca pelo trabalho ainda na infância e, 

consequentemente o abandono da escola, ou nem mesmo a procura  por ela, é fácil perceber 

que o problema é mais amplo e complexo do que se imagina. “O trabalho precoce desses 

alunos decorre da necessidade de sobrevivência dos familiares das classes trabalhadoras no 

momento social que atravessamos” (CARVALHO, 2000, p. 12). 

Santos (2003) pesquisou sobre a Educação de Jovens e Adultos e constatou entre 

outras questões, que a passagem dos jovens e adultos por essa modalidade de ensino foi e é 

um fator importante no processo de conquista e ampliação dos espaços de participação social 

e política dos alunos da EJA. Muitas vezes, mesmo o cotidiano doméstico e familiar passava 

incólume pelas transformações desencadeadas pela decisão de voltar a estudar, pois quando 

esses jovens e adultos resolvem voltar para a sala de aula, mesmo com tantas dificuldades é 

porque realmente pretendem terminar seus estudos. 

Sabe-se que o jovem e o adulto quando voltam para a sala de aula, são cientes que 

dificuldades enfrentarão e, esse conjunto de dificuldade, decorrentes, em boa parte, da 

especificidade do trabalho, está colocando para a escola uma tarefa da maior envergadura. Tal 

cenário está a exigir de nós, educadores (as) e gestores (as) dos sistemas de ensino, um 

permanente e radical repensar de nossas representações e conceitos sobre educação, bem 

como de uma profunda mudança em certas atitudes e práticas pedagógicas. Este cenário que 

hoje vivemos na escola em geral, e na escola de jovens e adultos em particular, está a 

demonstrar, a denunciar, a falência de um certo modelo de ensino e de escola. 



 

3 - CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO 

POÇO E DA ESCOLA PROF. SÍLVIO NASCIMENTO 

Capitão Poço é um município brasileiro do estado do Pará. Localiza-se a nordeste do 

Estado do Pará, estando a uma altitude de 73 metros. Sua população estimada, em 2014, era 

de 52.616 habitantes. É mais conhecido por ser um grande produtor de laranja. Possui uma 

área de 2.899,553 km².  

A cidade recebeu este nome em homenagem ao explorador conhecido pelo nome de 

Capitão Possolo, o mesmo que integrou parte da caravana de pioneiros que no mês de junho 

de 1945 , chegou até local onde hoje se localiza a sede do município, ele era um pirata cuja 

nacionalidade supõe-se que foi espanhol ou peruano, porém devido a dificuldade na 

pronúncia, passou a chamar-se Capitão Poço. 

Outra versão é que um homem chamado Capitão Possôlo teria morrido nas margens de 

um Igarapé, e sendo dado a este o nome de Capitão Poço. E também outra que os caboclos 

moradores da beira desse igarapé consideram CAPITÃO como sendo patente, assim por 

analogia, denominaram CAPITÃO POÇO ao maior POÇO encontrado no referido igarapé e 

daí o nome de Capitão Poço. 

No dia 15 de junho de 1945, chegavam a Capitão Poço 15 colonos nordestinos vindos 

na maioria de Arraial do Caeté e Peixe-boi. Fizeram o percurso de Ourém à Capitão Poço, em 

um dia e meio de viagem aproximadamente, abrindo picadas pela mata, nesse local iniciaram 

as primeiras plantações próximo ao igarapé, caracterizando o início de uma colonização, 

fizeram o primeiro roçado com a dimensão de 105 tarefas. Capitão Poço naquele tempo era 

mata pura, onde só existiam índios e madeireiros que penetravam explorando a madeira de lei, 

especialmente CEDRO e FEIJÓ, eram tiradas e conduzidas em forma de jangadas pelo 

igarapé CAPITÃO POÇO e pelo RIO GUAMÁ, para serem vendidas principalmente em São 

Miguel do Guamá. Os pioneiros que chegaram foram: Rogério Gomes Coutinho, Irineu 

Gomes Coutinho, Joaquim Gomes Coutinho, Joaquim Ferreira Coutinho, Francisco Gomes 

Coutinho, Antonio Gomes Coutinho, Francisco de Paula Aguiar, Miguel Coutinho Aguiar, 

José Coutinho Aguiar, Manoel Apolônio de Souza, Luiz Marques Paiva, José Alves dos 

Santos, João Bento Barros, João Marques Paiva e Victor Rodrigues Pessoa. 

Em janeiro de 1946, chegavam à esta localidade, mais dois pioneiros, que eram: 

Raimundo Alves Bezerra e Gracindo Laurindo de Souza. Assim durante o ano de 1946 

chegaram outras famílias que se localizaram as margens do Igarapé Capitão Poço nesta 

localidade. 
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Em 24 de janeiro de 1947, nascia a primeira criança, nesta localidade de Capitão Poço, 

era filho do senhor Francisco de Paula Aguiar e Rosena Marques Aguiar, que recebeu o nome 

de Raimundo Marques Aguiar. 

Em 25 de março de 1947, foi celebrada a primeira missa na residência da senhora 

Filomena Coutinho, pelo Padre Miguel Maria Giambelli, atualmente Bispo da Diocese de 

Bragança, nesta data foi batizado a primeira criança nascida nesta localidade. 

Segundo o Bispo de Bragança D.Miguel Maria Giambelli , na época coadjutor da 

paróquia de Ourém, na segunda quinzena de março de 1947 , um caçador trouxe-lhe o convite 

de três famílias cearenses, localizadas até então em um lugarejo desconhecido e perdidos na 

imensa floresta virgem que ocupava toda a área onde hoje surge a cidade de Capitão Poço. O 

convite era pra celebrar uma missa e batizar a primeira criança nascida no vilarejo. 

No ano de 1948, foi marcado principalmente pela construção da primeira igreja 

católica. A sua construção era em taipa e coberta de cavacos tendo como padroeiro Santo 

Antonio Maria Zacarias. Esse nome foi sugerido pelo Padre. Miguel Giambelli por ser o 

fundador dos padres Barnabitas, congregação da qual ele fazia parte. Em 1949 surgiu a 

primeira barbearia, que era de propriedade do senhor Manoel Barbeiro. 

De 1947 a 1950 foi construída a estrada que liga Capitão Poço a Ourém, Isolando 

assim a vila de Igarapé –Açu. Em 1951, entrou o primeiro carro de propriedade do senhor 

MANOEL AIRES. De 1952 a 1953 continuavam chegando mais famílias a esta localidade, 

com elas, veio o primeiro dentista de nome Joaquim de Souza Braga, conhecido por 

Braguinha e a primeira professora, que foi a Senhora Flora Alves Bezerra. 

No início da década de 60 existia no local do primeiro roçado um total de 300 casas, 

distribuídas numa rua principal e algumas travessas. E bom salientar que desde a colonização 

até o momento atual a população de Capitão Poço foi predominantemente constituída por 

nordestinos que vinham incentivados por parentes e amigos que já estavam em Capitão Poço, 

ou mesmo atraídos pelas notícias sobre o lugar. 

Verificando o crescimento dessa então parte do município de Ourém, o Governo do 

Estado tomou providências no sentido de regularizar o loteamento das terras para os colonos. 

Para isso uma área de 576 Km pertencentes um japonês, foi desapropriada juntamente com 

outras áreas do Estado para ser ocupada pelo colonos. A facilidade em adquirir Lotes sem 

pagar e o bom resultado da produção Agrícola, despertou Otimismo entre eles. 

Em 1961 a Assembleia Legislativa cria uma comissão de redivisão territorial. Nessa 

oportunidade, o Deputado Avelino Martins apresentou um projeto, propondo a criação do 

município de Capitão Poço. Após os estudos necessários, foi aprovada a lei Nº 2.460 de 29 de 
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Dezembro de 1961, e devidamente sancionada pelo Governador Aurélio Corrêa do Carmo, e 

foi instalado oficialmente em 25 de Maio de 1962. Em cumprimento a Lei, o governador do 

Estado nomeou o senhor FRANCISCO FARIAS DE ALBUQUERQUE o primeiro 

interventor de Capitão Poço, função esta ocupada pelo mesmo até a posse do grupo dirigente 

referendado pelas Urnas nas eleições Municipais. 

Em 15 de Novembro de 1961 houve a primeira eleição para eleger o primeiro Prefeito 

e a Câmara Municipal. Com base no resultado do pleito Municipal de 1961 ficou referendada 

a distribuição dos cargos públicos da seguinte forma: PREFEITO: Raimundo Carvalho 

Siqueira VICE-PREFEITO: Miguel Coutinho Aguiar VEREADORES: Manoel Apolônio de 

Sousa, Joaquim de Souza Braga, Edmundo Ribeiro Tork, Raimundo Alves de Oliveira 

(renunciou e foi substituído por José Rosa Sobrinho), Pedro Venâncio da Silva, Abdias Gildo 

Pereira e Virgílio Medeiros de Aguiar. A posse deu-se no dia 23 de dezembro de 1962 e 

permaneceram no poder até 31 de Dezembro de 1966. Ainda no ano de 1962 chegava o 

primeiro médico a residir nesta Cidade, o Doutor Edílson Abreu, juntamente com o Pretor Dr. 

Romão Amoedo. 

Figura 2 - Mapa do município de Capitão Poço. 

 

Fonte: IBGE 

A economia de Capitão Poço baseia-se fortemente na agricultura, mais focada na 

colheita e exportação da laranja cujo é uma das frutas predominantes em sua área. 
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Centros comerciais de porte mediano: 

 Supermercado Bel 

 Grupo Tonheiro 

 Supermercado Fukuda 

 Mercado Lanaju 

 Distribuidora de Bebidas BH 

Centros comerciais de pequeno porte: 

 Mercadinho Carol 

 Kikasa Materiais de construção 

 Farmácia FarMãe 

 Farmácia Avistão 

 ConstruPlan: Material Para Construção 

Indústria: 

 Frigorífico Ouro Verde (bovinos e bubalinos) 

Educação: 

A educação de Capitão Poço não é agradável, poucas escolas, pouca infraestrutura, porém 

é aceitável o nível educacional.  As escolas são: 

 Terezinha Bezerra Siqueira 

 Oswaldo Cruz 

 Menino Jesus (instituto católico) 

 Padre Vitalino Maria Vari 

 Fátima Oliveira 

 Belina Campos 

Faculdades/Universidades: 

 UFRA - Universidade Federal Rural da Amazônia 

A escola, lócus da pesquisa é a Escola Municipal Professor Sílvio Nascimento foi 

fundada em 15 de março de 1967 na administração do então prefeito José Lage Maia e tinha 

como gestora a professora Raimunda Trindade. No início, a escola atendia somente de 1ª a 4ª 

série com capacidade para 350 alunos. Com o passar dos anos as exigências escolares 

aumentaram e, em 21 de junho de 2004, a escola conseguiu autorização do Conselho Estadual 

de Educação do Pará, para o funcionamento do ensino Fundamental de 1ª a 8ª série através da 

resolução nº 172, a partir daí a escola começa atender especificamente o Ensino Fundamental 

Regular. Também em 11 de janeiro de 2008 através da resolução nº 016 de 11 de janeiro de 
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2008, o Conselho Estadual de Educação autorizou a Educação de Jovens e Adultos com o 

nível fundamental. 

No ano de 2009, 2010 e 2011 a demanda de alunos foi aumentando e hoje a escola 

conta com 17 turmas, entre elas, 4 funcionam em anexo fora do prédio da escola e atende uma 

clientela de aproximadamente 700 alunos distribuídos em três turnos. A escola também dispõe 

de um laboratório de Informática com 23 computadores com acesso livre a pesquisas e 

digitação de trabalhos. A escola conta com 62 funcionários que se empenham pelas questões 

educacionais, procurando construir uma educação de bases sólidas e responsabilidade social. 

Está a frente das atividades burocráticas e educacionais a atual gestora Elaenny Cristina 

Araújo Reis, sendo assessorada pela vice-diretora Edlene do Socorro Lima Soares e o 

coordenador pedagógico Jardinélio Reis da Silva e pela secretária Maria Alciléia do Socorro 

Reis. A escola tem como recurso financeiro o apoio da prefeitura municipal e do PDDE. 

A Escola Municipal Prof. Silvio Nascimento aderiu a modalidade da Educação de 

Jovens e Adultos no ano de 1999, com as turmas de 1ª Etapa e 2ª etapa do ensino fundamental 

que contava com uma clientela de aproximadamente 107 alunos matriculados. Posteriormente 

com os alunos matriculados na 1ª e 2ª Etapas, deu-se a continuação com novas turmas de 3ª e 

4ª Etapas a partir do ano de 2005 até 2014 e, até o referido ano, a escola conta na 2ª, 3ª, 4ª 

etapas com um total de 120 alunos.  

A escola conta com uma grande procura pelo ensino da EJA, porém, mesmo com 

grande procura, a Escola Prof. Silvio Nascimento não está imune ao grande problema da 

educação noturna, isto é, não está livre da evasão e assim, como as demais, sofre com o 

problema. Mesmo assim, ainda há muitos alunos procurando a EJA para, segundo eles 

mesmos, recuperar o tempo perdido.  A Educação de Jovens e Adultos se estende na escola há 

cerca de 16 anos. 



 

4 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Com o intuito de mostrar os desafios e as dificuldades encontradas pelos alunos que 

estudam na Educação de Jovens e Adultos EJA elaborou-se este estudo buscando saber o que 

pensam e sabem os alunos a respeito da temática. 

De imediato se apresentam dados quantitativos de alunos inscritos desde 1999 até ao 

ano de 2014 dividindo os mesmos pelo sexo. 

Quadro 1 - Levantamento histórico do funcionamento da EJA – nos anos de 1999 a 2004. 

ANO 1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL 

MASC FEM MASC FEM MASC FEM 

1999 27 18 44 18 71 36 

2000 - - 74 50 74 50 

2001 65 62 71 70 136 132 

2002 39 45 54 36 93 81 

2003 28 29 26 30 54 59 

2004 18 30 34 25 52 55 

Fonte: Secretaria da E.M.Silvio Nascimento 

Pelos dados fornecidos pela secretaria da Escola Municipal Silvio Nascimento, entre 

os anos de 1999 a 2004, a EJA funciona nas modalidades de 1ª e 2ª etapas. Com o passar dos 

anos, a demanda foi aumentando e nos anos seguintes o quadro mudou. Veja: 

 

Quadro 2 - Levantamento histórico do funcionamento da EJA  – nos anos de 2005 a 2014. 

ANO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA TOTAL 

MASC FEM MASC FEM MAS FEM MASC FEM MASC FEM 

2005 15 36 25 77 83 65   123 128 

2006 - - 20 14 66 84 68 105 154 203 

2007 - - 09 21 63 52 73 77 145 150 

2008 - - - - 43 32 37 35 80 67 

2009 - - 23 15 71 68 32 23 128 106 

2010 - - 22 23 74 57 33 31 129 111 

2011 - - - - 70 51 38 21 59 121 

2012 - - 17 04 77 40 70 54 164 98 
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2013 - - 11 09 59 33 40 42 110 84 

2014 - - 09 12 13 09 36 41 58 62 

Fonte: Secretaria da E.M.Silvio Nascimento 

Até o ano de 2005 funcionou a 1ª Etapa da EJA na escola Sílvio Nascimento, porém, a 

partir do ano de 2006 foi extinta essa etapa e até 2014 funcionou da 2ª até a 4ª Etapa da EJA. 

Para uma melhor abordagem sobre o tema realizou-se uma pesquisa de campo na 

Escola Municipal Sílvio Nascimento onde se aplicou questionário com perguntas abertas e 

fechadas para serem respondidas pelos sujeitos das pesquisas, a saber: 30 (trinta) alunos da 

EJA na faixa etária de 20 a 55 anos de idade, sendo que alguns deles iniciaram os estudos 

quando jovens, mas, tiveram que parar por algum motivo. Para o gestor da escola foram 

elaboradas algumas questões para melhor se entender os estado de arte na referida escola. 

Os dados coletados foram tabulados e analisados de forma qualitativa e quantitativa 

onde sequencialmente analisou-se e refletiu-se sobre cada categoria dos respondentes. As 

questões quantitativas estão aqui apresentadas em forma de gráfico e as qualitativas em forma 

de questões abertas, analisadas conforme as respostas e o entendimento dos pesquisados, com 

a nossa visão e a visão dos autores citados na pesquisa bibliográfica. 

 

4.1 A VISÃO DOS ALUNOS SOBRE OS DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA) NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO 

POÇO / PA. O CASO DA ESCOLA SILVIO NASCIMENTO: ANÁLISE 

QUANTITATIVA DE DADOS. 
 

Esta categoria aqui representada por alunos possibilitou compreender o que pensam os 

mesmos sobre os desafios e as dificuldades encontradas na Educação de Jovens e Adultos. 

Desta forma, os dados proporcionam conhecer mais sobre as questões propostas. 

Gráfico 1 – O que motivou você a participar da EJA? 

 

Fonte: Da pesquisa 
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De acordo com o gráfico acima, percebe-se que a maioria dos alunos entrevistados, ou 

seja, 45% disseram que o motivo de participar da EJA é para recuperar o tempo que ficaram 

sem estudar, pois fazendo duas séries em um só ano, já recuperariam o tempo perdido. 

Enquanto 25% disseram que a EJA proporciona mais agilidade nos estudos; 20% disseram 

que aprenderão mais e 10% disseram que querem pensar no futuro, por isso voltaram a 

estudar e procuraram a EJA. 

Segundo a UNESCO (1991, p. 59) o número de analfabetos no mundo tem 

aumentado: 542 milhões em 1970, 814 milhões em 1980 e 884 milões em 1990. O Brasil 

engrossa essas estatísticas com uma gorda contribuição/; ainda que a taxa de analfabetismo 

(em sentido restrito) tenha caído em 26% (1980) para 18,8% (1989) o número de analfabetos 

(com 15 anos de idade) aumentou. Segundo o Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) de 2012, o Brasil tem 13,2 milhões de analfabetos com 15 anos ou mais. 

Do total de 774 milhões de adultos analfabetos no mundo, 72% deles estão em dez 

países, entre eles o Brasil. A Índia lidera a lista, com um total de 287 milhões, seguido de 

China e Paquistão. O Brasil ocupa o oitavo lugar. Os dados fazem parte de relatório divulgado 

pela UNESCO sobre seis metas para melhorar a educação até 2015. 

Em termos de alfabetização, o país ainda precisa abrir espaço para que cerca de 13,3 

milhões de brasileiros acima de 15 anos aprendam a ler e escrever, de acordo com a PNAD de 

2013, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para ter uma ideia do tamanho 

do problema, segundo o Censo Escolar 2013, há apenas cerca de 3,8 milhões de alunos 

matriculados na EJA. Isso significa que, para dar conta da população não alfabetizada, a 

oferta de cursos precisaria mais do que triplicar. (REVISTA NOVA ESCOLA, 2014). 

 E ainda, um dos objetivos da UNESCO é até 2015 aumentar em 50% o número de 

adultos alfabetizados, principalmente mulheres, e garantir acesso equitativo a educação básica 

e a educação continuada para todos os adultos. 

 Gráfico 2 – Que dificuldades sentiste para voltar a escola? 

 

Fonte: Da pesquisa 
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Observando as respostas dos entrevistados, nota-se que a maior dificuldade que 

encontraram ao voltar para a sala de aula, ou seja, 55% foi conciliar o trabalho com o estudo. 

Esse foi o principal argumento dos estudantes da EJA. Em seguida, com 25% veio o cansaço, 

pois como trabalham o dia todo e a noite estudam, consequentemente que o cansaço é 

inevitável; depois com 15% vem família e filhos, já que muitos são casados e têm filhos, 

principalmente as mulheres, pois muitas vezes têm que deixar todos os afazeres domésticos 

prontos para que possam ir à escola. 

Carvalho (2000, p. 12) diz que:  

O aluno matriculado no período noturno, na sua grande maioria, já está engajado a 

trabalho assalariado durante o dia, quase sempre em turno de oito horas. O estudo a 

noite pode representar um prolongamento da jornada de trabalho por mais quatro a 

cinco horas tanto para o aluno como muitas vezes para o professor. 

Nesse sentido, indicar possíveis caminhos ou mecanismos de solução, assume um 

papel de difícil realização, visto que o problema ou os problemas se estendem ao longo do 

tempo e, uma eventual mudança nãop pode ser feita a curto prazo. Mas, se sabe que os 

problemas existem e que somente a partir dessa certeza é possível iniciar a busca para a 

mudança. 

 Gráfico 3 – Que desafios tiveste que ultrapassar para frequentar a EJA? 

 

Fonte: da pesquisa 

 

A partir das respostas dos alunos, 50% deles disseram que o maior desafio é conciliar 

trabalho e estudo, como já foi citado na pergunta acima sobre as dificuldades encontradas por 

eles, que também foi trabalhar e estudar. Sabe-se que o aluno quando procura a EJA é porque 

realmente quer estudar – nem todos, claro –, mais existem aqueles que deixaram o estudo 

muito cedo por algum motivo e, de repente querem voltar a estudar e recuperar o tempo 

perdido, então esse é o aluno da EJA, até porque 30% deles disseram exatamente isso, que o 

seu maior desafio é voltar depois de muito tempo parado e, 20% disseram que a idade com 
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que voltam a estudar é um desafio, pois muitos deles voltam com idade superior aos demais e, 

estes ficam chacoalhando com os de idade mais avançada, ou seja, se formos olhar 

atentamente para a EJA ela não é só voltada para os “idosos”, como muitos dizem, não, há 

muitos jovens também, como o próprio nome diz é uma “Educação de Jovens e Adultos”. 

Daí, vimos que as dificuldades e os desafios são praticamente os mesmos e existem, 

porém, acreditar na escola como “porta aberta” para a ascensão social, cultural, profissional e 

até mesmo pessoal, é uma característica marcante para a clientela da EJA. Se analisarmos 

essas características, outros questionamentos virão. Em se tratando do desenvolvimento do 

educando, que busca a realização desses sonhos e ideais, LUCKESI (2000, p. 122) acredita 

que: 

A democratização da educação escolar, como meio de desenvolvimento do 

educando, do ponto de vista coletivo e individual, sustenta-se em três elementos 

básicos/; acesso universal, permanência na escola, qualidade satisfatória da instrução 

(p.122) 

 

A importância da cumplicidade e parceria desses três elementos é, em síntese, o ideal 

de educação, mas infelizmente a realidade é outra, pois ainda segundo LUCKESI (2000): 

Nem todas as crianças têm acesso ao ensino; muitíssimos daqueles que conseguem 

ingressar na escola, nela permanecerem; e, mais amplo, aqueles que permanecem 

nem sempre obtêm uma instrução e um ensino de qualidade. 

 

Como se vê, é ampla e complexa a situação da educação como formadora e 

qualificadora de indivíduos. É preciso analisar o meio e a condição que vive cada cidadão, 

pois como sabemos, a nossa sociedade é considerada como heterogênea e a diversidade de 

classes que a forma, acaba por formar também pessoas diferentes. Nesse contexto, a 

responsabilidade dessa formação se impõe ainda mais como atividade complexa. 

Gráfico 4 – O que esperas conseguir com a participação na EJA? 

 

Fonte: Da pesquisa 
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Como vimos pela resposta acima, cerca de 60% dos alunos responderam que, apesar 

do ensino da EJA ser acelerado, ou seja, duas séries em um ano letivo, ainda acreditam que ao 

término da escolaridade conseguirão fazer uma faculdade, pois o esforço e a boa vontade são 

os principais focos para se chegar onde se quer. Outros 30% dizem que conseguir um bom 

emprego após o término dos estudos seria muito bom, mesmo sabendo que o mercado de 

trabalho está muito competitivo e, 20% acreditam que participando da EJA terminarão seus 

estudos em pouco tempo e recuperarão o tempo perdido. 

A diversidade de razões que levam os jovens e adultos a buscarem a escola é muito 

grande, mas é claro e notório que a que predomina é a pretensão de ingressar no mundo do 

trabalho, visando a melhoria de vida. Ribeiro (1999, p. 43) lança um questionamento que vale 

a pena ressaltar para que se possa fazer uma melhor análise e avaliação do papel da escola na 

vida daqueles que a procura. “Mas o que de fato a escola pode trazer para esses jovens e 

adultos que já são cidadãos e trabalhadores, que já estão integrados de um modo ou de outro 

em nossa sociedade”?  

É evidente que muitas atribuições dadas à escola podem ser consideradas como 

comprovadas, tais como, o domínio da escrita, operações matemáticas, conhecimento de 

aspecto da natureza e da sociedade, mas é evidente também que, em se tratando da inclusão 

no mercado de trabalho, muito ainda tem que estudado para que possa vir a afirmar isso como 

verdade. 

E, ainda é comum nos dias atuais, o aluno buscar a escola, almejando melhorias nas 

suas condições de vida, a partir de suas competências e habilidades adquiridas na mesma, 

mas, mesmo acreditando nisso como verdade, o surgimento inesperado de um emprego, 

mesmo que não lhe vá proporcionar o retorno financeiro desejado, é um motivo para 

abandonar a escola, pois as condições precárias em que vive, o obriga a optar pelo emprego. 

Gráfico 5– Que perspectivas vês para o teu futuro a partir da EJA? 

 

Fonte: Da pesquisa 
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De acordo com as respostas dos alunos 40% deles dizem ver como perspectiva para o 

futuro, uma boa educação para seus filhos – visto que muitos são pais de família – e, 

acreditam que o estudo e a educação são primordiais para um futuro promissor. Já 25% 

disseram que a perspectiva que veem é de melhorar de vida, ou seja, ter um bom emprego, 

viver melhor, dignamente. Enquanto que 20% pretendem continuar estudando, fazendo 

faculdade ou cursos de aperfeiçoamento e, 15% dizem querer ampliar seus conhecimentos 

para que sejam reconhecidos na sociedade. 

Segundo Fonseca (2007, p.14), quando se fala de Jovens e Adultos, está se falando de 

“[...] um sujeito de escolarização básica incompleta ou jamais iniciada e que acorre aos 

bancos escolares na idade adulta ou na juventude”.  

Gráfico 6 – Que benefícios esperas vir a conseguir com a tua aprendizagem na EJA? 

 

Fonte: Da pesquisa 

 

Percebe-se, através das respostas dos alunos, que a maioria, ou seja, 50% deles 

esperam, através do estudo da EJA, trabalhar e sustentar dignamente a família; 35% dizem 

querer, pois já trabalham, ganhar um bom salário para viver em melhores condições. Já 10% 

querem ser professor porque se espelham em muitos destes e, acham uma profissão bonita, 

mesma desvalorizada e, com 5% há aqueles que sonham em ser jogador de futebol e, é o que 

o pretendem ser no futuro. 

É importante a consideração destes aspectos num trabalho pedagógico que tenha como 

objetivo a motivação das aulas, a partir do conhecimento prévio dos alunos, pois as 

experiências e circunstâncias culturais, históricas e sociais destes alunos, propiciarão 

situações de aprendizagem, promovendo o desenvolvimento psicológico. 

 

O adulto está inserido no mundo do trabalho e das relações interpessoais de um 

modo diferente daquele da criança e do adolescente. Traz consigo uma história mais 
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longa (e provavelmente mais complexa) de experiências, conhecimentos acumulados 

e reflexões sobre o mundo externo, sobre si mesmo e sobre as outras pessoas. Com 

relação a inserção em situações de aprendizagem, essas peculiaridades da etapa de 

vida em que se encontra o adulto faz com que ele traga consigo diferentes 

habilidades e dificuldades(em comparação à criança) e, provavelmente, maior 

capacidade de reflexão sobre o conhecimento e sobre seus próprios processo de 

aprendizagem. (OLIVEIRA, 1999, p. 4). 

 

 

Ser um adulto não escolarizado evidencia necessidades muitas vezes diferentes ao de 

uma criança, uma vez que o adulto normalmente é agente trabalhador e já foi membro de 

inúmeras experiências durante sua vida, o que distancia da realidade do aprendiz infantil.  

4.2 A VISÃO DA DIREÇÃO SOBRE OS DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)  

Esta categoria aqui representada pelo diretor da escola lócus da pesquisa possibilitou 

compreender o que pensa o mesmo sobre os desafios e as dificuldades encontradas na 

Educação de Jovens e Adultos. Por isso, os dados proporcionam conhecer mais sobre as 

questões propostas.  

Pergunta 1 – Quantos professores participaram da EJA na sua história? 

Diretora: Como gestora estou a 2 anos na escola e, vários são os professores que 

participam da EJA na história da mesma, desde 2004 onde a mesma foi regulamentada. 

Análise: Pela resposta do diretor, desde que assumiu a direção da escola, a exatamente 

2 anos, a escola já contava com um número suficiente de professores da EJA e, até o presente 

momento a Educação de Jovens e Adultos é a modalidade muito procurada por aqueles que 

pararam muito cedo de estudar e pretendem continuar. 

Pergunta 2: Há flutuação grande de professores na EJA? Por quê?  

Diretora: Sim, a cada ano a escola diversifica os professores em suas modalidades de 

ensino. Isso depende da flutuação de matrícula dos alunos. 

De acordo com o diretor, a Escola Prof. Sílvio Nascimento diversifica a cada ano seu 

quadro de professores, pois isso acontece de acordo com o número de alunos matriculados na 

escola.  

 

 

 



 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Priorizamos como objeto de estudo a EJA, pois o nosso foco é estudar a Educação de 

Jovens e Adultos para compreendermos as causas porque estes alunos deixam de estudar cedo 

e, porque, depois de adultos voltam a estudar, como também os desafios e as dificuldades 

encontradas por eles durante o processo de ensino e aprendizagem na Escola Municipal Silvio 

Nascimento no município de Capitão Poço – PA. 

Por isso, elegeram-se como principais elementos de discussão os desafios e as 

dificuldades que motivam estes educandos a repetirem o ano ou mesmo pararem de estudar, 

ou ainda se evadem do convívio escolar. O abandono escolar e evasão são consequências que 

envolvem vários fatores socioculturais, históricos e econômicos, que se interligam 

socialmente no conjunto escolar, no qual a própria instituição não está preparada para 

absorver esta desestruturação humana, pois a função da educação atual, não é mais aquela que 

ensina a ler, escrever e contar, ela hoje assume um papel de maior responsabilidade de educar 

para a vida, de tentar ajustar socialmente os indivíduos e estimularem dentro de todo o 

contexto social e humano que são efeitos causados pela desestruturação familiar e como 

também a evolução histórica social deste mundo contemporâneo cheio de modernidades e 

aberturas liberais na vida dos jovens e adultos. 

Visando conhecer esses desafios e essas dificuldades que o educando da EJA enfrenta 

e que a escola, principalmente, e os professores terão que buscar para que as ideias sejam 

renovadas, com metas e ações que ajudem o aluno a criar uma consciência da importância do 

saber formal neste mundo globalizado e competitivo. Para sobreviver neste mundo letrado é 

necessário o domínio dos códigos linguísticos. Foi por este motivo que se pesquisou este tema 

no intuito de que esses educandos percebam que a educação é para sempre, que é um 

aprendizado que jamais tende a desaparecer e, um legado que fica para seus filhos, pois, só 

com a educação os filhos terão um senso ideológico e crítico para poderem desvendar os 

mistérios e interesses da classe dominante e dos mecanismos das diversidades de mídia. 

A questão do fracasso escolar se arrasta ano a ano no Brasil, com um crescimento 

acentuado como também se entende não só como um problema de ordem escolar e familiar, 

mas como um problema social e, esse fracasso deverá ser encarado como um problema 

sociológico e não obstante de caráter psicológico. Isto significa dizer que os alunos não são 

seres infradotados, mas que lhes são negadas as condições de vida familiar, escolar e social, 

pois, caso contrário a evasão seria um problema a menos a ser enfrentado pela instituição 

escolar.  Por conseguinte, o fracasso escolar é um fator poderoso para que os jovens e adultos 

não sejam estimulados a continuar na escola. 
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 Perante os percalços da Educação de Jovens e Adultos, observa-se que falta uma visão 

clara sobre os impactos da redução dos limites etários legais. De qualquer modo, a falta de 

relativa atratividade da EJA reitera a preocupação com a sua qualidade e capacidade de 

democratização. Conforme a perspectiva sociológica do conflito pode tratar-se de 

escolarização pobre para alunos pobres, reforçando as disparidades sociais, nos termos da 

análise sociológica. Pode também ser um caso de estigmatização de uma modalidade 

educacional, em virtude do status socioeconômico dos alunos que a frequentam. 

Diante desta realidade novos métodos de ensino precisam ser experimentados, novos 

conteúdos, novas estratégias. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais os 

conteúdos ministrados em sala de aula precisam estar de acordo com um padrão mínimo, e ao 

mesmo tempo, estar sintonizados com as particularidades e especificidades do lugar em que o 

ensino está sendo desenvolvido. Precisam ser oferecidas condições para que os alunos possam 

construir suas ideias a partir de suas experiências, tornando-se sujeitos socioculturais aptos a 

conhecer diferentes épocas e lugares, e poder compará-los com sua própria história de vida. 

Ao término desse trabalho, percebeu-se que os desafios e as dificuldades enfrentadas 

pelos jovens e adultos que voltam a sala de aula depois de muito tempo parados são inúmeros, 

porém, muitos contam com o compromisso do professor da EJA que entendem essas 

dificuldades e, os ajudam no que precisarem da referida disciplina, por isso professor e alunos 

são peças fundamentais para que não haja entendimento e entrosamento, para que o ensino 

aprendizagem flua melhor.  

 A primeira dica para que essas dificuldades deixem de acontecer é o aluno deixar-se 

de vez o medo de voltar aos estudos, medo de ser taxado como “velho” na classe, porque lá 

existem alunos mais novos e, também deixar de lado o medo de que não serão capazes de 

aprender. A EJA proporciona ao aluno uma aprendizagem de acordo com a realidade deles, e, 

os alunos, por sua vez, buscam a EJA porque acreditam que esse é o melhor caminho para 

buscarem conhecimentos e, aprender, depois de muito tempo parados, inclusive, ainda de 

acordo com os resultados, os alunos buscam a EJA por ser um ensino que adianta duas séries 

em um ano e, acreditam que conseguem aprender, pois os que não aprendem é porque não 

querem estudar, pois oportunidades existem muitas, basta ter coragem e correr atrás dos seus 

objetivos. 

O que se percebeu durante a pesquisa com os alunos da EJA foi que o maior motivo 

pelo qual voltarem a sala de aula foi para recuperar o tempo perdido, mesmo sabendo que 

com o trabalho iriam enfrentar muitas dificuldades, pois não seria fácil conciliar trabalho e 

estudo, ainda mais porque muitos desses alunos são pais de família e, tiveram que abandonar 
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os estudos cedo para trabalhar em prol da família, daí quando resolveram voltar aos bancos da 

escola, sentirem “peixes fora d‟água”. Porém, mesmo com todas estas dificuldades e desafios, 

eles tinham um objetivo: terminar seus estudos, fazer faculdade e, até conseguir um bom 

emprego, já que hoje ter um diploma de conclusão de curso ainda é uma vantagem na 

sociedade que vivemos hoje. 

O que se pode perceber ainda durante a pesquisa, foi que os alunos pensam realmente 

num futuro promissor e, com isso pretendem terminar seus estudos, melhorar de vida, dar uma 

boa educação para seus filhos, porque acreditam que os benefícios trazidos pelo estudo são de 

grande importância para a vida do ser humano e, com esse estudo conseguirão alcançar suas 

metas e seus objetivos. 

Com relação a direção da escola pesquisada, atualmente há uma procura muito grande 

de jovens e adultos pelo ensino noturno, ou seja, pela Educação de Jovens e Adultos, até 

porque terminam os estudos mais rapidamente e, com isso, receberão o tão sonhado diploma 

de conclusão de curso. A própria escola deveria criar ações para que esses alunos, ao voltarem 

para a escola, tenham sua autoestima elevada, pois muitos chegam à escola sentindo vergonha 

por nunca terem estudado – ou de terem parado de estudar há muitos anos – e medo do 

ridículo e do desconhecido. Sem contar o cansaço e as preocupações que só os adultos têm 

para pagar as contas e educar os filhos. Daí, na opinião dos pesquisadores e como sugestão, a 

escola deveria: 

• Mostrar que a atitude de voltar a estudar não deve ser motivo de vergonha, mas de 

orgulho. 

• Ajudar o aluno a identificar o valor e a utilidade do estudo em sua vida por meio de 

atividades ligadas ao seu cotidiano. 

• Elaborar aulas dinâmicas e estimulantes (é tentador ir para casa dormir, assistir TV 

ou ficar com a família depois de um dia inteiro de trabalho em contraponto com a participação 

na sala de aula). 

• Ser receptivo para conversar, pois muitos vão à escola preocupados com problemas 

pessoais ou profissionais. 

• Mostrar que a aula é um momento de troca entre todos e que o saber do professor não 

é mais importante que o dele. 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos e as habilidades de cada um. Isso pode mudar o 

seu planejamento no meio do caminho, mas as aulas vão ficar mais interessantes. 
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• Promover entre os colegas o sentimento de grupo. Quando criam vínculos, eles se 

sentem estimulados a participar das atividades. 

Se todos os professores, diretores e demais membros de escola conseguissem se 

manifestar de maneira inteligente, como as ditas acima, com certeza a evasão escolar cairia 

muito, pois o aluno da EJA é um aluno especial, pois só pelo fato de trabalharem o dia todo, 

serem mães/pais de família e terem outros tipos de problemas. Já é uma grande vitória 

terminarem um ano letivo, pois as dificuldades irão encontrar, alguns desistem, outros, 

continuam mesmo tendo algum tipo de dificuldade. 

Soluções há muitas, basta colocá-las em prática e tentar acabar ou amenizar a questão 

da evasão nas escolas de hoje. Nas condições sociais atuais, uma política nacional de 

alfabetização só poderá obter algum sucesso se estiver vinculada a um projeto político-

econômico que supere as causas sociais que produzem e mantêm o analfabetismo. 

Uma política de alfabetização poderá representar um avanço em relação à situação 

atual se garantir investimentos significativos no ensino público, valorizar o magistério, criar 

mecanismos eficazes de cooperação entre as esferas de governo e os segmentos organizados 

da sociedade civil, estabelecendo ações combinadas na educação básica de crianças, jovens e 

adultos. 

Uma política educacional desta natureza, capaz de mobilizar recursos e energias de 

toda a sociedade, só pode resultar de um amplo processo de discussão e participação sem o 

qual lhe faltará legitimidade social e base política de sustentação. De seguida se apresentam 

algumas soluções possíveis como sugestão: 

* Priorizar a educação básica em uma política nacional de combate às raízes 

estruturais da pobreza, promoção da justiça social e do desenvolvimento econômico; 

* Combater o preconceito em relação ao analfabeto, reconstruindo o conceito de 

alfabetização; 

* Garantir o direito de todos à alfabetização, à escolarização e à continuidade do 

processo educativo; 

* Ampliar substancialmente os recursos para a educação básica; 

* Valorizar o magistério, promover a formação dos educadores e a pesquisa em 

alfabetização e; 

* Garantir participação conjunto de governo e sociedade civil na definição de 

princípios e diretrizes da política nacional de alfabetização. 
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Portanto, se todas as soluções apontadas acima pudessem ser concretizadas e houvesse 

um compromisso de serem cumpridas, a educação nas escolas públicas seria levada mais a 

sério e o índice de evasão na Educação de Jovens e Adultos seria reduzido, se não totalmente 

em boa parte. 

 O compromisso de garantir o acesso e permanência na escola a todos, em qualquer 

faixa etária, tem por decorrência necessária a implantação de serviços educativos de natureza 

pública, destinados à população jovem e adulta. Por isso, município e estado têm por 

obrigação criar serviços de educação de jovens e adultos que tenham como princípio 

fundamental a defesa de um ensino de qualidade, entendido como aquele que assegure aos 

indivíduos elementos para a realização da plena cidadania, portanto, de seus direitos políticos, 

econômicos e sociais. 

Observando o ranking de países com mais adultos analfabetos, o Brasil aparece no 8º 

lugar e, isso para os brasileiros, pode-se dizer que é um resultado vergonhoso. Também, há 

outros países com resultados bem piores e desanimador para o mundo, pois, de acordo com a 

pesquisa, atualmente 774 milhões de adultos são analfabetos e cerca 57 milhões de crianças 

estão fora da escola primária. De acordo com esses números, a Unesco afirma que nenhum 

dos países vai alcançar as seis metas até 2015, prazo definido para erradicar o analfabetismo e 

garantir acesso a escolas de qualidade para crianças e jovens. Metas essas, assim 

discriminadas. 

 Concluindo, a pesquisa mostrou que nem os desafios, nem as dificuldades encontradas 

pelos alunos da EJA farão esses jovens e adultos pararem no tempo e, quem quer ir à luta em 

busca de seus ideais é só estudar, pois a educação é o futuro que se pode deixar para as 

geração vindouras. 
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UNIVERSIDADADE RURAL DA AMAZÔNIA 

PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARFOR 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

 

 

Caros alunos(as) da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Sílvio 

Nascimento, estamos em processo de conclusão de curso e precisamos de vosso apoio em 

responder as questões propostas para dar andamento em nosso TCC cujo tema é: “DESAFIOS 

E POSSIBILIDADES NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO/PA”: O CASO DA ESCOLA SILVIO 

NASCIMENTO. 

 

Agradecemos 

 

        José Roberto da Silva Reis 

  Maria Domingas A. de Sousa 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

Idade: ____________ 

Sexo: feminino (    ) masculino (    ) 
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QUESTIONÁRIO 

 

1) O que motivou você a participar da EJA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2) Que dificuldades sentiste para voltar a escola? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3) Que desafios tiveste que ultrapassar para frequentar a EJA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4)  O que esperas conseguir com a participação na EJA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5)  Que perspectivas vês para o teu futuro a partir da EJA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6) Que benefícios esperas vir a conseguir com a tua aprendizagem na EJA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADADE RURAL DA AMAZÔNIA 

PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARFOR 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

 

 

Caro diretor(a) da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Sílvio Nascimento, 

estamos em processo de conclusão de curso e precisamos de vosso apoio em responder as 

questões propostas para dar andamento em nosso TCC cujo tema é: “DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO/PA”: O CASO DA ESCOLA SILVIO 

NASCIMENTO. 

 

Agradecemos 

 

        José Roberto da Silva Reis 

  Maria Domingas A. de Sousa 
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QUESTIONÁRIO 

Pergunta 1 – Quantos professores participaram da EJA na sua história? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Pergunta 2: Há flutuação grande de professores na EJA? Por quê?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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