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“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, 

 sem ela, tampouco, a sociedade muda.”  

Paulo Freire. 

 

“Educação não transforma o mundo.  

Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo.”  

Paulo Freire. 
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RESUMO 

 O presente trabalho tem por objetivo analisar a Educação de Jovens e 
Adultos no Município de Angra dos Reis (EJA). Para sua análise, além da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996) foram 
utilizados as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação de Jovens e Adultos 
(Resolução CNE nº1 de 2000) e as Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens 
e Adultos. Para a realização da pesquisa, foram realizadas entrevistas com os 
responsáveis pela coordenação de educação de jovens e adultos do Município de 
Angra dos Reis.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras chave: Educação de Jovens e Adultos - Angra dos Reis - Democracia - 
LDBEN.  
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Capítulo I 

PANORAMA HISTÓRICO DA EJA A PARTIR DA LDBEN 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino da 

educação básica regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDBEN (Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996) que têm como principal 

objetivo, em linhas gerais, formar cidadãos autônomos, críticos e ativos perante a 

sociedade a qual está inserido. 

A EJA, em síntese, é uma educação voltada para pessoas que não tiveram 

acesso, por algum motivo, ao ensino regular na idade apropriada.  

A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou oportunidade 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 (Art. 37 da LDBEN).  

Essa definição da EJA, esclarece-nos o potencial de educação inclusiva e 

compensatória que essa modalidade de ensino possui. O que faz da EJA não só 

uma modalidade de política educacional, mas principalmente uma política social. 

Em 2000, respondendo o previsto na LDBEN, o Conselho Nacional de 

Educação aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens 

e Adultos, através da Resolução CNE/CEB n° 1 de 2000, que trás em seu artigo 1°, 

que a EJA deve considerar, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará 

pelos princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e 

contextualização das diretrizes nacionais e na proposição de um modelo pedagógico 

próprio.  

Segundo o documento, deve obedecer o disposto no Artigo 4°, I e VII da 

LDBEN e a regra da prioridade para o atendimento da escolarização universal 

obrigatória, considerando idade mínima para inscrição e realização de exames 
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supletivos de conclusão do ensino fundamental a de 15 anos completos, e ensino 

médio de 18 anos completos. 

Segundo o Parecer 1 de 2000 do Conselho Nacional de Educação, que 

fundamenta a Resolução CNE nº 1 de 2000, a EJA possui três funções: a 

reparadora, com o objetivo de reparar um dano social; a equalizadora, que busca a 

igualdade dentro da diversidade; e a qualificadora, que busca a formação do sujeito.  

A função reparadora, segundo o documento, busca levar o indivíduo 

reconhecer seus direitos no meio social. Assim, esta função não apenas visa 

garantir a entrada dos jovens e adultos no âmbito dos direitos civis, mas sim, de 

restaurar um direito que antes lhe fora negado, principalmente o direito a uma escola 

de qualidade. Em síntese, esta função visa possibilitar que o sujeito, aluno da EJA, 

se sinta mais seguro para enfrentar os desafios do mundo que o cerca.   

Para isso, será necessário que se crie um modelo educacional que leve estes 

alunos a refletirem sobre os seus direitos com uma escola adequada e com ensino 

de qualidade.  

Compreendendo a alfabetização como determinante para aquisição de fatores 

embrionários para formação individual e um processo de conquista da cidadania, a 

função reparadora se articula estreitamente com a função equalizadora, que deve 

oferecer ao indivíduo uma aprendizagem que lhe proporcione novas oportunidades, 

apontando novos caminhos na vida social e no trabalho de cada indivíduo.  

A EJA, nesse sentido, deve buscar a possibilidade de oferecer aos seus 

sujeitos o pleno desenvolvimento em qualquer idade. Deve proporcionar aos 

adolescentes, jovens, adultos e idosos, o reconhecimento pela igualdade dentro da 

diversidade, oferecendo a capacidade de troca de experiências e o reconhecimento 

de novas técnicas de trabalho e cultura com inovações que possam fazer a 

diferença na formação do sujeito. 

A função qualificadora é a função da educação que visa a formação do 

sujeito. Deve possibilitar o desenvolvimento potencial de seu caráter como sujeito de 

uma sociedade. Particularmente, entendo que a educação de jovens e adultos deve 
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ser sempre uma educação qualificadora, principalmente de qualidade e que faça a 

diferença para estes sujeitos.   

Por fim, os conceitos que compõem as funções da EJA deve seguir uma linha 

que cobre dos gestores uma escola de qualidade e o reconhecimento à igualdade. 

Deve oferecer aos educandos novas oportunidades e novos caminhos ao mundo do 

trabalho. Uma educação qualificadora que busca acompanhar os avanços 

tecnológicos e científicos para não ficar estagnada no tempo, devendo inovar 

sempre, a fim de “multiplicar o conhecimento mais especialmente, os homens que 

pensam” (CURY, 2003. p.71).  

É indispensável um modelo educacional que atenda as especificidades dos 

sujeitos, seja qual for sua idade e, principalmente, leve em consideração que são 

sujeitos excluídos na sua história dos diversos níveis e modalidades de ensino.  

Uma das questões fundamentais hoje da EJA é a necessidade de se 

compreender a diversidade dos seus sujeitos. Ao longo da sua história, somente os 

distinguia como homens e mulheres adultos. Hoje se percebe que, dentre outros 

aspectos, são jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, trabalhadores, donas de 

casa, indígenas, quilombolas, pescadores, sem terra, sem teto, população de rua 

etc. Inclusive, hoje percebemos que podem estar em situação de restrição e 

privação de liberdade.  

São pessoas que possuem uma vivência própria, portanto, devemos adotar 

uma prática que estimule troca de saberes, buscando utilizar o que o educando trás 

de conhecimento e, assim, desenvolver melhor sua prática pedagógica.  

Segundo Freire (1999, pp. 33 e 34), 

Educar exige respeito aos saberes dos educandos. Respeito é uma 

dimensão do afeto. Em palavras mais simplificadas, pensar certo exige 

respeito aos saberes com os quais os educandos chegam na escola e 

também discutir com eles a razão desses saberes em relação com o 

ensino de conteúdos. É valorizar e qualificar a experiência dos 

educandos e aproveitar para discutir os problemas sociais e 

ecológicos, a realidade concreta a que se deva associar a disciplina, 

estudar as implicações sociais nefastas do descaso dos mandantes, a 

ética de classe embutida nesse descaso.   
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Infelizmente, o que se sabe, no Brasil, falta formação adequada para os profissionais 

atuarem com nesta modalidade de ensino.  

A Educação de Jovens e Adultos, segundo a LDBEN, é uma modalidade de 

ensino da educação básica. Neste sentido, é possível se realizar uma adaptação 

curricular que leve em conta as características e necessidades dos seus sujeitos  

jovens, adultos e idosos trabalhadores. 

Segundo a Resolução nº 3 de 2010 do Conselho Nacional de Educação, que 

institui as Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos 

aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos 

de EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA; e Educação de Jovens e 

Adultos desenvolvida por meio da Educação a Distância. Segundo o documento, 

podem ser matriculados na EJA, alunos com idade mínima de 15 anos para o ensino 

fundamental e 18 para o ensino médio. Principalmente, deve ter propostas 

pedagógicas voltadas para realidade social, visando à formação do sujeito, pois, 

conforme o documento, todo cidadão tem direito à educação. 

 

A Política de educação e o sistema nacional de ensino 

 Conforme artigo 17 da LDBEN:  

Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal 
compreendem:  

I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo 
Poder Público estadual e pelo Distrito Federal;  

II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder 
Público municipal;  

III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e 
mantidas pela iniciativa privada;  

IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, 
respectivamente.  

Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de 
educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, 
integram seu sistema de ensino. 

. 

A Educação, segundo o documento, é um direito de todos, sendo dever do 

Estado e da família garanti-la. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando e seu preparo para o exercício da cidadania e a qualidade para o trabalho.  



12 
 

O Governo Federal tem o dever de proporcionar uma educação de qualidade. 

Os Governos Municipal e Estadual são os ambientes de ensino. Todavia, é 

obrigação do Governo Federal garantir e incentivar que a educação seja plenamente 

promovida. Esta obrigatoriedade só ocorreu, de fato, a partir da Constituição de 

1988, que deu aos municípios a atribuição de zelar pela Educação básica, tendo 

Estados e União como parceiros.  

Sob responsabilidade dos municípios estão as creches, educação infantil e o 

primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental. Quanto ao estado, é de sua 

competência o ensino médio.  

 Conforme a LDBEN,  Art. 16, o sistema federal de ensino compreende:  

I – as instituições de ensino mantidas pela União; 

II – as instituições de educação superior criada e mantidas pela 

iniciativa privada; 

III – os órgãos federais de educação. 

Ainda em conformidade com a LDBEN, no Título IV que trata da Organização 

da Educação Nacional, o sistema Educacional está dividido da seguinte forma:  

Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de 
ensino. 
 
§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, 
articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função 
normativa, redistributiva e supletiva em relação as demais instâncias 
educacionais.  
 
§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos 
desta Lei. 

A política Nacional de Educação 

A primeira tentativa de sistematização de um Plano Nacional de Educação 

ocorreu em 1932, com o manifesto dos Pioneiros da Educação. Foi a partir deste 

manifesto que a Constituição de 1934, através do Conselho Nacional de Educação, 

teve como principal função a elaboração do Plano Nacional de Educação.  

É neste período que se passa a defender uma escola pública e laica para a 

sociedade brasileira. 

Inicialmente, ao longo da história da educação de adultos, a preocupação 

principal da política estava em simplesmente diminuir os índices de analfabetismo no 
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Brasil. Em síntese, defendia-se a alfabetização como um direito do cidadão para o 

voto em uma sociedade democrática.  

Com o processo de desenvolvimento econômico do Brasil e a aceleração do 

capitalismo no século XX, o enfoque para a educação de jovens e adultos se faz 

necessário para o mercado de trabalho, objetivando a formação de mão de obra 

para as indústrias em desenvolvimento no país.  

Na década de 1950, Paulo Freire trás uma nova perspectiva de Educação 

para Jovens e Adultos. Considerado precursor de uma proposta educativa 

efetivamente consistente para jovens e adultos, lutou juntamente com um grupo de 

educadores por uma educação que demandasse como principal objetivo formar 

cidadãos autônomos, críticos e ativos perante a sociedade vigente. Efetivamente 

contribuiu para a construção e aprovação do Plano Nacional de Alfabetização, em 

1964, com propostas voltadas para realidade do sujeito. Infelizmente, por conta do 

Golpe Militar, o Plano não foi efetivado. 

Em 1967, em pleno golpe militar, foi criado o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL). Regulamentado pela Lei nº 5.379, de 15 de dezembro de 

1967, com uma política educacional regulada pelos militares, centralizava-se 

principalmente nas regiões em desenvolvimento do país. Foi uma importante 

política, com projetos de grande escala, que marcou a história da EJA até o final da 

década de 1970. 

No início dos anos 1980, o MOBRAL começa a ser questionado, pois tinha 

um custo muito alto e resultados nem sempre tão positivos. Foi extinto em 1985, 

sendo substituído pela Fundação Educar através do Decreto nº 91.980 de 25 de 

novembro de 1985. 

A Fundação Educar foi criada pelo Governo do José Sarney e é um 

importante indicativo político para institucionalização da política neoliberal no país. 

Foi criada não para executar diretamente os programas de alfabetização, mas sim 

apoiar financeiramente as iniciativas conveniadas.  

Compreendendo que esta política busca estruturar um campo complexo no 

sentido de lutar por uma construção hegemônica com forte estratégica na economia, 

na sociedade e, sobretudo, no sistema educacional, apontando a educação como 

condição básica para que o país pudesse sair da condição de pobreza e estagnação 

econômica. Neste contexto, foi conferido à educação básica a função de promover 
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estratégias que fossem favoráveis ao recente método de desenvolvimento que 

pudesse levar o país a um patamar elevado na economia internacional. Competindo 

a educação o centro de desenvolvimento na busca para a formação de 

“trabalhadores responsáveis, eficientes, bem informados e autônomos, constituindo 

a alavanca indispensável para o crescimento econômico das regiões 

subdesenvolvidas” (ZIBAS, 1997, p. 58). 

Em 1988, a aprovação da Constituição Federal, conhecida como Constituição 

Cidadã, incorpora como princípio a EJA como uma modalidade de ensino da 

educação básica como estratégica da nação em prol da igualdade de acesso à 

escolarização. 

A Emenda Constitucional de 1996 regulamenta que todo cidadão tem direito a 

educação básica, que começa na educação infantil aos 4 anos e se estende até o 

ensino médio (18 anos). Com a falta de estrutura e políticas públicas para atender 

esta demanda, a EJA vem atendendo, nos últimos anos, um público ainda mais 

diversificado, principalmente cresce o número de jovens na EJA.  

Em 1996, foi criado o 1º Fórum de Educação de Jovens e Adultos, no Rio de 

Janeiro. O Fórum é um espaço articulador de ideias e de discussão política sobre o 

ensino de EJA. Hoje todos os estados da federação possuem fóruns estaduais que 

se reúnem periodicamente em Encontros Nacionais de EJA – ENEJAS. 

A EJA perpassa por diversas transformações ao longo dos anos, 

principalmente no que se refere à proposta de didática de ensino, na tentativa de 

atender as especificidades desta modalidade. Embora sejam reconhecidos os 

avanços políticos, pedagógicos e institucionais da EJA no Brasil, entretanto, estudos 

apontam que um dos maiores problemas da EJA hoje, por motivos políticos, é a falta 

de continuidade das políticas e dos estudos por parte dos seus alunos. 

Embora ao longo da história de educação de adultos, a proposta seria suprir a 

demanda de analfabetismo no Brasil, em uma perspectiva política, alfabetizar 

sempre foi também vista como possibilidade de ampliação de votantes. Com o 

desenvolvimento econômico e a aceleração do capitalismo no Brasil, a EJA passou 

a ser vista como estratégica para capacitar os sujeitos para o mercado de trabalho. 

Por isso, por muitos anos, ao longo da sua história, a EJA passou a ser sinônimo de 

educação para o trabalho.  
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Com a realização da V Conferência Internacional de Educação de Adultos – V 

CONFITEA, em 1997, em Hamburgo, esta perspectiva foi muito debatida, 

defendendo-se enfaticamente a perspectiva de uma educação ao longo da vida. Ou 

seja, a EJA hoje é defendida como uma educação continuada ao longo da vida, não 

se restringindo a elevação de escolaridade e nem tão pouco sendo apenas uma 

educação para o trabalho, mas sim para a sua vida em sociedade.  

A EJA hoje se fundamenta no direito humano subjetivo, evidenciando o papel 

da Educação para todos os sujeitos visando à ampliação dos seus horizontes.  

Nos últimos anos, as ações do governo federal voltados para educação de jovens e 

adultos (EJA), segundo Machado (2009), são analisadas historicamente quanto a 

seus aspectos legais, operacionais e políticos, a fim de compreender como a relação 

entre o Estado e a sociedade civil interfere na consolidação ou não desse campo 

como política pública.  

Com a LDBEN, a EJA ganhou força e tornou-se uma política de Estado de 

modo que hoje as políticas públicas visa investir e incentivar esta modalidade 

educacional buscando possibilidades de elevar o nível de escolaridade da 

população, principalmente aqueles que não tiveram acesso ou possibilidades de 

estudos.  Entretanto, o que se sabe, a aplicabilidade das leis, por sua vez, depende 

do respeito, da adesão e da cobrança às normas estabelecidas e dos recursos 

necessários para uma efetivação concreta. 

 De acordo com o parágrafo segundo do artigo 37 da LDBEN, “a educação de 

jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou oportunidade de 

estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”. Cabe aos órgãos 

governamentais estimular o acesso da população a essa escolaridade educacional. 

Para que isso se concretize efetivamente, o governo deve oferecer condições 

de funcionamento digno para que sejam de fato efetivados os seus objetivos, que 

são os de inclusão social e melhoria da qualidade de vida pessoal e profissional 

desses atores. 

É na perspectiva de uma educação consolidada de forma efetiva, que 

atendendo a legislação, o ensino fundamental e médio passa a ser considerado 

legalmente um direito público subjetivo. Temos esperança que a EJA ganhe espaço 

na política pública nacional. Entretanto, para dar conta da ampliação, são 
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necessários fortes investimentos e divisões de responsabilidades entre União, 

Estados e Municípios.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 

2012), o número de brasileiros com mais de 25 anos que não tem instrução ou não 

completaram o ensino fundamental cresceu de 51,2 milhões para 54,4 milhões entre 

2000 e 2010. E o número total de matrículas da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) no Brasil na última década não passou de 5,7 milhões e vem caindo 

anualmente desde 2006.  

Em conformidade com os dados preliminares e finais do Censo Escolar 

referentes apenas às turmas presenciais das redes estaduais e municipais, no caso 

da EJA, desde 2009, tiveram uma variação para cima de entre 1% e 2,5%. Mas, nas 

últimas edições finalizadas, as matrículas caíram gradativamente.  

Conforme representa os dados abaixo: 

 

Tabela 1: Matrículas na EJA 

MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

ANO TOTAL 

2007 4.985.338 

2008 4.945.424 

2009 4.661.332 

2010 4.287.234 

2011 4.046.169 

2012 3.906.877 

2013 3.102.816 

2014 2.792.758 

2015 2.985.304 

 

Fonte: Censo Escolar  
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 Segundo Roberto Catelli (apud MORENO, 2012), coordenador do Programa 

EJA da organização não governamental Ação Executiva, os resultados negativos 

têm muitas causas. “É uma multiplicidade de fatores, que se não investir de fato em 

entendê-los é difícil reverter a queda”, listando como motivos a falta de flexibilidade 

de horários e currículos que possam atender adultos que têm outras prioridades 

como família e emprego.  

Segundo ele, é fundamental uma metodologia de ensino diferenciada que 

incentive e, sobretudo o aluno de EJA a voltar às aulas e, mais importante, que 

permaneça nelas. O especialista pontua a falta de indicadores precisos que 

estimulem a permanência dos alunos em turmas de EJA. Vale ressaltar que o MEC 

nunca divulga dados sobre evasão nessa modalidade de ensino.  

De acordo com o Censo Escolar 2013, ocorreu uma queda de 20% nas 

Matrículas na Educação de Jovens e Adultos em relação a 2012. Os últimos 

resultados indicam que o Brasil tem hoje cerca de 3,1 milhões de estudantes na 

EJA. Um número que vem reduzindo significativamente desde 2007. 

Para o coordenador do programa de Educação de Jovens e Adultos da Ação 

Educativa, Roberto Catelli, a redução não significa uma queda por demanda dessa 

modalidade e sim por que o Brasil tem uma população de 65 milhões de pessoas 

com 15 anos ou mais que não concluíram o Ensino Fundamental e 22 milhões com 

18 anos ou mais, que apesar de terem concluído o Ensino Fundamental, não 

concluíram o Ensino Médio.  

Segundo Catelli, “os dados são fortes e recortam um cenário que é 

preocupante, o tipo de oferta da EJA está muito aquém das necessidades da 

população. Esta modalidade precisa ser uma das prioridades das agendas 

educacionais de estados e municípios”. 

 Destacando que a EJA não é uma modalidade educacional preocupada 

apenas com o analfabetismo e sim com um número exorbitante de brasileiros, cerca 

de 87 milhões, acima de 15 anos que não tem escolaridade básica. Desse total, na 

divisão por faixa etária, entre os jovens de 15 a 17 anos, o índice é de 2,2%, e entre 

aqueles com idade entre 25 e 29 anos, 4% são analfabetos.  

Quando o IBGE mostra a estatística por sexo, os homens aparecem com 

9,9% do índice e as mulheres com 9,3%. Na divisão territorial, a área rural é 
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responsável por 23,18% da população analfabeta do país e a área urbana, com 

7,28%.  

Entre os estados, os maiores índices de analfabetismo está registrado na 

região Nordeste, onde se destaca Alagoas com 24,32%; Piauí, com 22,93%; 

Paraíba, com 21,91%; e Maranhão, com 20,88%. Os menores índices estão no 

Distrito Federal, com 3,47%; Santa Catarina, com 4,15%; Rio de Janeiro, com 

4,30%; e São Paulo, com 4,34%.  

Estes números refletem uma restrição de direitos negados às classes menos 

favorecidas desde antiguidade dos povos até os tempos atuais. Direitos negados 

aos sujeitos ao longo de toda vida. 

A história nos mostra que é recente a preocupação com a modalidade EJA no 

cenário educacional, assim como não há prioridades das políticas públicas para 

educação como deveria, já que é grande o número de pessoas jovens e adultas que 

foram privadas da escolarização regular durante a infância.  

Apesar de ter programas nacionais atuando nesse contexto, há uma grande 

preocupação com a metodologia utilizada, tão grande é o número de evasão. Faz-se 

necessário uma metodologia de socialização e construção de uma “formação” e não 

apenas do acesso ao saber escolarizado.  

O papel do educador da EJA é um papel transformador, que deve levar em 

consideração as peculiaridades, na vida de seus educandos, pois trata-se de 

pessoas marginalizadas e excluídas da sociedade letrada durante muito tempo. 

A EJA é uma modalidade de ensino que deve levar em conta as 

particularidades dos sujeitos, respeitando a história de vida e a identidade cultural de 

cada um que nela estão inseridos, pois uma das principais motivações que explica a 

queda no número de matrículas está no tipo de oferta que esta modalidade 

proporciona aos educandos.  

Cabe a cada município adaptar-se a um modelo de currículo flexível e 

compatível com a realidade de cada região, enfatizando um planejamento voltado 

para esse fim. Com carga horária diferenciada e bases pedagógicas que 

reconheçam as especificidades dos sujeitos jovens e adultos trabalhadores. Bases 

que se referem à organização curricular, à socialização de pesquisas, às atividades 

de extensão, às atividades esportivas, laborais, culturais e científicas, conforme 
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consta na Carta do I Encontro de Estudantes de PROEJA realizado em 2010, em 

Santa Maria.  

Compreendendo, assim, que diante das especificidades de cada sujeito e de 

cada município esta modalidade deve adequar-se aos espaços e tempos 

correspondentes com cada realidade. Ficando sob responsabilidade de cada 

município ampliar estratégias de acessibilidade aos indivíduos que necessitam da 

EJA, a fim de contemplar de forma plena todos os alunos.  

É um desafio. O educador deve adquirir metodologias apropriadas a fim de 

alcançar melhoria no processo ensino aprendizagem, buscando adaptar as aulas às 

demandas específicas da turma, após fazer um levantamento de dados.  

Nesse sentido, Zanin (2010, p. 10) afirma que: o currículo deve ser pensado 

de modo a associar a vida profissional e o papel social do aluno à realidade da qual 

faz parte. Nesse contexto, a EJA contempla especificidade e experiências diversas, 

fundamentalmente, por estar conferida aos estados e municípios e estes possuírem 

realidades distintas. 

Considerando a EJA uma modalidade “especial” de ensino, compreendendo a 

responsabilidade de cada município para um bom desenvolvimento e sucesso no 

ensino/aprendizagem de seus educandos. Assim como a importância de educadores 

empenhados no anseio do seu sucesso, emerge uma reflexão na gestão 

educacional da EJA no município de Angra dos Reis. Como efetivamente o 

município atende as demandas pedagógicas e constroem suas bases, como consta 

na Carta do PROEJA 2010. 
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                                                         Capítulo II: 

HISTÓRICO DA EJA EM ANGRA DOS REIS 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que 

nasceu da necessidade de uma melhor chance para as pessoas que por algum 

motivo não concluíram os estudos na idade considerada apropriada. Ela trás em sua 

trajetória marcas pela indiferença do poder público, por não defender as 

especificidades e necessidades de seu público. Por muito tempo foi tratada apenas 

como projetos isolados.  

Embora sabemos que nas propostas curriculares das últimas décadas fica 

eminentemente presente a preocupação de políticas públicas que contemple o 

público da EJA, entretanto, o que se questiona é como as práticas pedagógicas vêm 

atuando na implementação de uma organização curricular inovadora e se 

transformando em uma modalidade de ensino.  

A história da Educação brasileira está marcada pela ausência das camadas 

populares nos bancos escolares e pela falta de estrutura e investimentos adequados 

na escola pública. Todavia, pode-se ver nas últimas décadas que esse quadro vem 

sendo alterado positivamente e a Educação de Jovens e Adultos tem conseguido 

avanços no campo do direito na consolidação de uma proposta política em âmbito 

dos municípios e dos estados.  

A Educação de Jovens e Adultos no município de Angra dos Reis teve uma 

valorização considerável no início dos anos 1990, principalmente com a ampliação 

da rede municipal, implementando-se ações variadas nos diversos segmentos e 

modalidades de ensino. 

O município de Angra dos Reis vem desenvolvendo nas últimas décadas 

políticas públicas voltadas para o público jovem e adulto que não teve oportunidade 

de acesso aos bancos escolares. Em agosto de 1989 foi criado o regular noturno 

através do Decreto 1.570 de 08/08/1989, que foi a primeira oferta de educação 

voltados aos jovens e adultos no poder público municipal, iniciando, efetivamente 

suas primeiras turmas no ano de 1990.  

A EJA em Angra dos Reis não diferente de qualquer experiência educacional 

do Brasil. Viveu dilemas em seus primeiros anos na construção de propostas para o 

público jovem e adulto.  
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Com a migração de famílias oriundas de outros estados, especialmente do 

Nordeste, com histórico de exclusão e a margem às possibilidades de acesso a uma 

rede de ensino com oferta de educação formal, o Regular Noturno em Angra dos 

Reis passa a ser problematizado por equipes pedagógicas, corpo docente e direção 

de escolas em busca de respostas às demandas e especificidades dos Jovens e 

Adultos.  

Em 1991, foi implementada pela prefeitura de Angra o Movimento de 

Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA/AR). Experiência esta seguindo o modelo 

de São Paulo1, criado pela então prefeita Luiza Erundina, tendo como base o 

referencial teórico metodológico da Pedagogia do Oprimido, do então responsável 

pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, Paulo Freire.  

O MOVA-Angra tinha um claro viés político, fazia parte da intenção 
do governo em formar uma população, até então sem, ou com muito 
pouco, sentimento de pertencimento ao município e carente, a 
despeito do saber acumulado nas vivências de trabalhador, dos 
dispositivos para se organizar e lutar pelos seus direitos (ler, 
escrever e ter consciência de classe). Servia também para legitimar 
um poder que, além da possibilidade de ser efêmero localmente, se 
contrapunha, em seus pressupostos básicos, ao poder político de 
nível nacional. E quanto a esses objetivos, já em seus primeiros 
anos, logrou conquistas. Não foram poucas as intervenções no 
mundo real vindas de discussões e conclusões originadas nas suas 
turmas: questionamentos em relação à atuação diretorias de 
Associações de Moradores, formação de chapas para disputá-las, 
reivindicações feitas diretamente à Prefeitura. Ou seja, engajamento 
e organização política de fato foram produzidos. (SANTOS, 2003 p. 
50).  

 

Diferente do MOVA/SP, que surgiu de uma demanda apresentada pelos 

movimentos sociais para o governo, o MOVA/AR foi criado pelo poder público 

municipal. A proposta, fundamentada na perspectiva da Educação Popular, 

preocupava-se com a “necessidade de encontrar atalhos, queimar etapas e, 

urgentemente, incluir os excluídos num processo não só educativo, mas, também, 

político, econômico, social e cultural” (GÓES apud. SANTOS, 2003, p.49).  

                                                           
1  O MOVA-SP teve por princípio uma educação libertadora, emancipatória, em que a ação 
educativa objetiva a construção da identidade de sujeitos/educandos como cidadãos de direitos, 
incentivando a participação popular, através do fortalecimento dos movimentos sociais, contribuindo 
para a organização da comunidade, o fortalecimento de grupos já organizados e a organização de 
novas participações. 
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Neste momento, em Angra dos Reis, havia uma preocupação no campo 

educacional com a valorização da escola pública, com a democratização da gestão, 

a democratização do acesso e a nova qualidade de ensino como as principais 

diretrizes da política educacional (BARRETO, 2012, p. 35). 

A gestão da EJA em Angra, neste período, preocupava-se em integrar os 

cidadãos das camadas populares, até então excluídos, ao processo de 

democratização que a cidade vivia no período.  

O MOVA/AR proporcionou aos sujeitos parceiros do processo educacional, 

esclarecimentos do funcionamento da gestão administrativa do governo na época. 

Entretanto, emergia, por parte dos professores do regular noturno, a necessidade de 

adaptações para atender as especificidades do seu público de jovens e adultos. 

Assim, a partir de meados de 1991, foram realizadas reuniões com dirigentes das 

escolas, que ofereciam regular noturno, professores, coordenadores pedagógicos e 

parceiros da Universidade Federal Fluminense (UFF) organizadas pela Secretaria 

Municipal de Educação de Angra dos Reis, tendo como questão central o perfil do 

público do Regular Noturno e a reformulação da Escola Noturna. 

Em dezembro de 1992, foi realizado o primeiro Seminário de Reformulação 

do Regular Noturno, com propostas apoiadas em três norteadores: o conhecimento 

da clientela do curso noturno e suas expectativas para a vida e para a escola; 

reflexões metodológicas e dos conteúdos curriculares, buscando alternativas que 

possam tornar a escola mais agradável para o aluno que chega após um dia de 

trabalho.  

A partir de 1996, ano da aprovação da Lei 9394/96 (LDB), a secretaria 

Municipal de Educação buscou coerência entre as propostas e ações práticas 

instituindo a comissão do MOVA/AR no I Encontro de EJA em Angra dos Reis. 

Deste período para cá, a Educação de Jovens e Adultos veio se consolidando.  

Dentro deste espírito de participação e gestão democrática do momento,  foi 

realizado o I Congresso de Educação em Angra, tendo como base temática 

discussões de onde sairiam importantes deliberações para vários segmentos como: 

alfabetização, educação permanente, movimento de reorientação curricular, regular 

noturno/educação de jovens e adultos, revisão da estrutura escolar e funcionamento 

da Secretaria Municipal de Educação.  
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Segundo Barreto (2012, p.38), foram possíveis neste evento discussões 

como: um novo regimento das Escolas Públicas Municipais, a realização do 

Seminário de Avaliação, a discussão sobre uma política mais clara de formação 

continuada, e um movimento de reorientação curricular. A partir deste movimento, as 

unidades escolares começaram a elaborar seus projetos políticos pedagógicos 

(PPP).  

Com os rumos e avanços da EJA no momento, havia à necessidade que as 

deliberações se tornassem de fato políticas educacionais para EJA. Assim, foi 

designado para assessorar a construção do projeto pedagógico junto ao Regular 

Noturno, o professor Domingos Nobre, que já desenvolvia um trabalho junto ao 

MOVA e à Educação Indígena no município, juntamente com o professor Ênio 

Santos, também experiente em trabalhos pedagógicos. Neste período, foram 

designados Orientadores Educacionais especificamente para a EJA.  

Em 1999 foi realizado o II Encontro de EJA da Rede Municipal de Ensino, 

tendo como tema central o currículo, com participação mais efetiva de aluno, pois 

duas escolas já estavam trabalhando com currículo experimental voltado para 

especificidade do público jovem e adulto. Neste mesmo período, foi feito uma 

parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), que ofereceu curso de 

extensão com a temática de organização curricular, na área de formação continuada 

para os professores da educação de jovens e adultos.  

Diante da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 

9394/1996) que nos seus artigos 37 e 38 passam a reconhecer a EJA como 

modalidade da educação básica, o II Encontro buscou revisar a temporalidade do 

Regular Noturno. Compreendia-se que a carga horária e as condições para 

frequentar a escola são incoerentes com os modelos de vida dos educandos.  

Em julho de 2000 ocorreu o III Encontro de EJA, com participação de alunos e 

professores. Este encontro culminou em discussões que possibilitaram compreender 

de maneira diferenciada, os adolescentes e jovens que cresciam consideravelmente 

na modalidade EJA.  

O diálogo entre professores e alunos durante três noites frias do 
inverno angrense nos fez refletir sobre como esta prática é 
necessária e pouco presente em nossas escolas? Reflexo de uma 
sociedade que não valoriza a fala e o pensar das classes populares. 
Herança de uma concepção de educação que sempre pôs uma 
barreira quase intransponível entre educadores e educandos. O fato 
é que quando ouvimos os alunos percebemos o quanto eles nos têm 
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a dizer, principalmente o jovem, que reage sem saber muito bem 
contra o quê ou contra quem, mas que nos mostra quanto pesa em 
seus ombros os estigma do “não querer nada”, a fama de alienado, 
agressivo e violento; a falta de perspectivas, traduzida na crise do 
primeiro emprego; a responsabilidade adulta cada vez mais precoce 
(PMAR apud SANTOS, 2003 p.71). 

Embora com muitos avanços, no final dos anos 90 e início 2000, os sujeitos 

envolvidos com a EJA defendiam a criação de um setor exclusivo para esta 

modalidade com o objetivo de assegurar que as políticas educacionais adquiridas 

pudessem, de fato, se estruturar.  

Em 2000, iniciamos, enquanto equipe de coordenadores do Regular 
Noturno, uma série de discussões com as coordenadoras do Projeto 
MOVA com o objetivo de pensarmos a estrutura desse serviço. Os 
debates em torno de sua necessidade já que haviam avançado e 
agora, com o apoio dos nossos dirigentes, restava formulá-lo 
(SANTOS, 2003, p.73).  

 

Desta forma, dependia de avaliação do fórum de dirigentes da SME e 

aprovação do Prefeito e Câmara de Vereadores, pois demandava mais um cargo de 

chefia e mais coordenadores pedagógicos. Entretanto, o que os coordenadores se 

depararam foi com um período conturbado na política municipal. O governo passava 

por um momento de popularidade muito baixa, com finanças apertadas, em ano de 

eleições.  

Seguramente tinha outras prioridades, além da EJA, para preocupar-se. 

Desta forma, o que se pôde constatar foi que a EJA, apesar dos avanços em seus 

projetos, ficou de certa forma, às margens de ser entendida e respeitada como 

modalidade de ensino. Constatando, de fato, que o que faltou para consolidação dos 

processos de construção para educação de jovens e adultos foi um maior apoio 

político, apesar da luta de gestores e colaboradores. 

Após três mandatos consecutivos, governado pelo Partido dos Trabalhadores 

(PT), com gestores buscando avançar em uma mesma linha de pensamento no 

processo de construção para as políticas públicas para EJA, em 2000, com a nova 

eleição em que a oposição saiu vitoriosa, um novo ciclo se inicia na história da 

educação angrense, não apenas para EJA, mais para toda a rede municipal.  

Cientes que a partir da publicação da Resolução CNE 01/2000 que instituiu as 

Diretrizes Curriculares para Educação de Jovens e Adultos, ficaria a cargo de 
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estados e municípios criar legislações complementares para organizar esta 

modalidade de ensino em suas esferas administrativas, segundo Barreto (2012, 

p.49), até o ano de 2006, o Regular Noturno foi a única opção para jovens e adultos 

concluírem o ensino fundamental na rede municipal de Angra dos Reis. 

Diante da proposta de constante reformulação do currículo, a Secretaria 

Municipal de Educação de Angra dos Reis percebeu a necessidade de discussão da 

matriz curricular que regulamentava a rede.  

A EJA, propriamente dita, só foi criada 18 anos depois, em 2007, 
trazendo como característica a temporalidade de quatro anos, 
divididos em duas etapas, correspondentes aos anos iniciais e finais 
do ensino fundamental, cada etapa com quatro fases semestrais 
(Andrade, p19. 2016). 
 

Entendendo a necessidade de rever a questão da temporalidade dedicada à 

conclusão da educação de jovens e adultos, a Secretaria de Educação de Angra 

implantou uma nova proposta de EJA, regulamentada pela deliberação n° 

002/CME/2007 de 20/07/07, onde em seu Art. 4°define que “o curso de Educação de 

Jovens e Adultos terá duração de 4 anos de escolaridade referente ao ensino 

Fundamental, organizados em 8  fases e 2 etapas”. 

 Entretanto, seguindo as sugestões dos professores da I Etapa da EJA, que 

defendiam, nas reuniões de Coordenações pedagógicas promovidas pela Secretaria 

de Educação, a necessidade de se dedicar mais um ano para a alfabetização, em 

2010, foi aprovada a Resolução SME nº 002 de 20/05/10, que estabelece que a 

conclusão do Ensino Fundamental na EJA se dará em 05 anos.  

Nas duas primeiras fases, de caráter anual, seguem as demais de caráter 

semestral, fechando assim o primeiro segmento do ensino fundamental em um total 

de 3 anos. Em seguida, mais quatro fases semestrais concluindo o segundo 

segmento do ensino fundamental, perfazendo um total de 2 anos. 

Atualmente, a Secretaria Municipal de Educação de Angra dos Reis possui 

uma coordenação específica para tratar das questões pedagógicas a cerca da 

Educação de Jovens e Adultos que é gestada por professores atuante nesta 

modalidade da própria rede. 

Essa coordenação tem a função de mediar as ações pedagógicas e 

administrativas entre as diversas instancias que permeiam a educação. Na prática, 

em entrevista com o coordenador Fabiano de Andrade, foi destacado que o papel 
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principal é “oferecer condições para que os professores trabalhem coletivamente as 

propostas curriculares em função da sua realidade”. 

No ano de 2016, segundo a Secretaria Municipal de Educação, a EJA está 

atuando em 12 escolas distribuídas ao longo do município, inclusive na Ilha Grande. 

Dentre estas escolas, há ainda a Escola Municipal de Educação de Surdos (EMES), 

que trabalha com alunos deficiência auditivas, formando turmas com alunos surdos 

que são assistidos com interpretes em sala de aula. O que mostra uma preocupação 

com a inclusão dentro do município. 

Com um atendimento total de 1.964 alunos, é possível perceber que a maioria 

dos alunos estão no segundo segmento, com um total de 1.455 contra 509 no 

primeiro, fazendo-nos perceber que a maioria dos alunos já está com sua 

alfabetização consolidada e agora estão dando continuidade aos estudos. 

De qualquer maneira, é grande o desafio da EJA nos dias atuais, 

principalmente em manter sujeitos com idades diversas no mesmo espaço, o que 

pode levar a uma grande taxa de evasão, normalmente percebida na EJA. Porém 

cabe aos gestores atuarem com políticas públicas voltadas a este contexto para que 

não prejudiquem mais o aluno. Ele precisa estar em primeiro plano e não renegado 

e esquecido. Desta forma, a educação terá muito mais significado em suas vidas. 
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Capítulo III 

AÇÕES DA EJA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS 

Atualmente, a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Angra dos 

Reis (SECT), através da coordenação da Educação de Jovens e adultos, vem 

procurando entender as especificidades desta modalidade de ensino, levando em 

consideração a realidade a qual a escola está inserida, os saberes prévio de um 

povo, assim como sua realidade na construção dos saberes. 

O diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que 
se solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao 
mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um 
ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-
se simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes 
(FREIRE, 1987, p45). 

Desta forma, fica bem claro que a sistematização do saber popular deve 

caminhar lado a lado com as políticas públicas educacionais. Não com um conteúdo 

sem sentido ao seu público. Trazer currículos prontos e fechados de sistemas 

educacionais que teoricamente deram certo em algum lugar não fará com que o 

mesmo seja considerado em uma demanda específica. Isso só tornará a escola sem 

sentido ao aluno.  

Todo o trabalho pedagógico é conflituoso e desta forma, não é um tarefa 

tranquila convencer docentes, diretores, coordenadores e todos os sistemas 

educacional de que cada realidade deve ser levada em consideração. Isso muitas 

das vezes envolve romper com o tradicional, acaba interferindo na zona de conforto. 

O que pode causar um certo incômodo, mas como o próprio Freire (1996, p. 30) nos 

destaca, “ensinar exige a convicção de que a mudança é possível”  

É possível perceber que as ações visam este paralelo com a realidade. Em 

2015, a mostra diversidade buscou “fomentar, compartilhar e sedimentar saberes 

dessa modalidade, garantindo espaço para discussão de ideias que visam estimular 

os vínculos dos profissionais engajados com a Educação de Jovens e Adultos.” 

(ANGRA DOS REIS, 2015). 

Diante da diversidade cultural, étnica e geracional presente na EJA, discutir 

as questões que permeiam a realidade é sempre necessário, de forma que todos 

esses alunos possam ser atendidos e não apenas um grupo seleto. É necessário 
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que aqueles que ficaram, por muitos anos excluídos, não possam ter o mesmo 

tratamento nesta modalidade de ensino. 

É fundamental que haja um bom ensino ou pelo menos algo próximo disto, 

como fundamento da prática educativa e entendendo que o processo de ensino 

aprendizagem deve partir da prática do aluno, de suas experiências vividas. A 

proposta é tornar as práticas pedagógicas, nem sempre bem vividas, em algo 

significativo diante deste conflito. Este é exatamente o ponto conflitante e desafiador 

da prática pedagógica que deve nortear para uma negociação de sentidos diante da 

realidade. 

[...] muitos dos problemas que os educadores enfrentam nas muitas 
salas de aula e espaços escolares deste país com os jovens alunos 
têm origem em incompreensões sobre os contextos não escolares, 
os cotidianos e os históricos mais amplos, em que esses estão 
imersos. Dito de outra forma torna-se cada vez mais improvável que 
consigamos compreender os processos sociais educativos escolares 
se não nos apropriarmos dos processos mais amplos de socialização 
(CARRANO, 2014, p. 3). 

O histórico escolar do indivíduo que chega à EJA deve ser levado em 

consideração, pois este traz uma gama de conhecimentos e possibilidades de 

interações e de aprendizado associado a realidade tornando a escola muita mais 

completa e sensitiva a este aluno. Sem levar em conta a realidade, o processo 

educacional perde o seu sentido. 

Desta forma é possível perceber que a troca de experiências culturais na rede 

é levado em consideração e explicitado entre as escolas, o que caracteriza a rede 

como preocupada em explorar as diferentes culturas presentes na diversidade de 

Angra dos Reis.  

A III Mostra Diversidade da Educação de Jovens e Adultos fomenta essa 

realidade, onde “a ideia central é oportunizar o compartilhamento de diferentes 

experiências culturais entre escolas que trabalham essa modalidade de ensino, 

expandindo universos de conhecimento e valorizando os projetos desenvolvidos 

durante o ano letivo”. (ANGRA DOS REIS, 2015) 

Este evento visou explorar as diferentes culturas presentes na Cidade de 

Angra dos Reis, como caiçara, quilombola, indígena, dentro outros, tornando o 

ambiente de aprendizagem um local múltiplo de convivência mútua e respeito às 

diferenças. É claro que dentro dos preconceitos vividos pela atual sociedade, faz 
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parte do espaço escolar ter essas realidades em harmonia. O que requer extremo 

trabalho e dedicação por parte de todo o sistema de ensino.  

Não é possível que se negue a realidade para não desfazer o papel do aluno 

como sujeito atuante, Freire (1987, p. 31) nos destaca que “a mudança do mundo 

implica a dialetização entre a denuncia da situação desumanizante e o anuncio de 

sua superação, no fundo o nosso sonho.”  

Diante dessa diversidade, não se pode deixar de notar um unânime fenômeno 

que a EJA vem passando, que é o processo de juvenilização, onde alunos cada vez 

mais novos vem ocupar cadeiras nesta modalidade de ensino, de forma a serem 

maioria dentro da EJA e causando um grande conflito geracional.  

Segundo Andrade (2016, p. 28), o perfil etário é o seguinte: 

 

Maiores de 55
7%

De 26 a 
35 anos

10%

de 36 a 
45 anos

12%

de 46 a 55 anos
8%

Menores 
de 18
42%

18 a 25
21%

Menores de 25  
Anos - 63%

Perfil Etário EJA - Angra dos Reis -2016

 

Desta forma é possível notar que a maioria dos alunos da EJA do município 

de Angra dos Reis é jovem, com um total de 63% dentre os alunos menores de 25 

anos. 

Esse dado nos mostra mais claramente a necessidade da exploração da 

diversidade dentro da escola. Uma vez que mesmo tendo em sua maioria alunos 

jovens, ainda há um número considerável de alunos adultos e ainda mais alguns 

idosos presentes em sala.  
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Lidar com a juventude sem deixar de lado as demais faixas etárias é uma 

tarefa complexa a ser realizada pelos sistemas educacionais. Este fato fez com que 

as ações ficassem voltadas majoritariamente aos jovens. O que deve ser focado 

com muito cuidado, pois sem a atenção necessária o público adulto e idoso acabará 

por evadir da educação.  

[...] é perceptível que no atual contexto, a EJA está muito mais 
voltada para os alunos jovens, e este número continua aumentando. 
Eles devem se reconhecer como sujeito de direito e participar 
efetivamente da vida escolar, o problema é quando a geração 
seguinte começa a evadir diante destes alunos considerados 
“desinteressados” proporcionando um conflito de gerações que não 
deveria estar presente dentro da escola, pelo contrário, a mesma 
deve ser um local onde a diversidade cultural esteja presente e 
respeitada (ANDRADE, 2016, p. 38). 

A fragmentação de uma escola gera falhas na comunicação e impede o 

crescimento coletivo, visto que é na interação que se produz conhecimento, logo, 

quando há falha nessa interação a promoção do desenvolvimento integral do 

educando fica prejudicada, afinal a escola deve promover um paradigma que atenda 

as especificidades culturais, étnico-raciais e sociais do ser humano na construção da 

humanização.  

Um grande desafio que se encontra no espaço escolar é lidar com esta 

diversidade de convivência no processo de construção coletiva da identidade que 

faz emergir conflitos e divergências. Este fato é percebido na fala do Coordenador 

da Educação de Jovens e Adultos do Município de Angra dos Reis2, onde é 

destacado a dificuldade “o olhar do professor tradicional, que normalmente renega 

mudar sua metodologia, o que dificulta a aprendizagem e, consequentemente, 

desestimula o aluno”. 

A diversidade na EJA é mais complexa do que podemos imaginar, estamos 

rodeados com fatores como religiões, línguas, mitos, contos, artes, comércio, povos, 

ideais, entre outros vários elementos que poderíamos destacar. O desafio será fazer 

com que os diversos agentes envolvidos na EJA sejam experimentados por todos de 

forma justa e igualitária, de forma a se conhecer as diferenças e diversidades já que 

                                                           
2  Fabiano Rangel de Andrade é professor Especialista em Educação de Jovens e Adultos e 
atualmente, coordenador de EJA da secretaria Municipal de Educação de Angra dos Reis e concedeu 
a entrevista de forma voluntária relatando suas observações sobre a realidade local. 
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a dinâmica da culturalidade deve estar presente na EJA e não ficar enraizada em 

práticas que foram sucessos em outrora. 

É muito comum encontrar com modelos escolares ultrapassados, autoritários 

e tediosos, uma vez que a velocidade das informações é muito rápida, um modelo 

tradicional, não competirá de igual por igual com os novos recursos tecnológicos. A 

sociedade mudou, a função social da escola mudou, mas ela continua engessada. A 

EJA não se enquadra neste modelo, visto que a escola deve ser pensada para o 

aluno, não é aceitável que se use paradigmas que agradem apenas aos professores 

e gestores. A realidade é diferente em cada escola. 

Permanecer na mesmice é ter a certeza de que algo que foi anteriormente 

testado e que não deu certo irá voltar a ser usado, o resultado, lógico, tenderá a ser 

o mesmo, ou ainda pior. É verdade que escola ainda é vista como o grande caminho 

na vida para a ascensão pessoal e profissional, porém, só ela, da forma tradicional, 

não será suficiente para garantir todos os alunos na trajetória de ensino e oferecer a 

eles educação de qualidade.  

Muitas das vezes os conteúdos encontrados nas instituições de ensino tratam 

de uma engessada mesmice onde o projeto político pedagógico, desatualizado, 

pensa apenas a teoria de longas datas e complexas fórmulas matemáticas longe da 

prática e da realidade social que exigem muito mais do que simplesmente aprender 

a ler e escrever.  

Em Pedagogia da Autonomia, Freire destaca que a educação deve estar 

"fundada na prática, no respeito, dignidade e na própria autonomia do educando" 

(FREIRE, 1996, p. 11) 

É Preciso levar em conta a figura do educando e de sua realidade, 

comprometendo-se com a existência das populações oprimidas e de suas melhorias 

nunca deixando de levar em consideração a realidade em que estão inseridos os 

educandos a quem ela se dirige levando em consideração a consciência do que eles 

fazem. 

A Pedagogia do Oprimido que tem de ser forjada com ele e não para 
ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante de recuperação 
de sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de suas 
causas objeto de reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu 
engajamento necessário na luta por uma libertação, em que esta 
pedagogia se fará e se refará. (FREIRE,1987, p.32).  
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 Participar ativamente da história, na sociedade, na transformação da 

realidade não será função do homem se ele não for auxiliado a tomar consciência da 

realidade, percebendo a sua própria capacidade de transformá-lo. Afinal não se luta 

contra aquilo que não se compreende, o homem precisa entender a realidade, 

aprender sobre ela, e desta forma, perceber que a mesma é modificável. Assim, é 

preciso provocar o aluno, em uma visão crítica a cerca de sua realidade, para assim, 

refletindo sobre o contexto, haverá um compromisso significativo com a ação. Esta é 

o objetivo da educação libertadora. 

 A liberdade deve ser o norte de destaque, atribuindo sentido à prática 

educativa conforme o educando tem sua livre participação efetivada. Desta forma 

haverá a ruptura com a escola tradicional, promovendo a liberdade ao educando e 

educador, este segundo também aprende ao ensinar. 

Desta forma, melhor compreender as novas perspectivas de ensino para 

essa modalidade de ensino é primordial ao bom andamento da educação de forma 

a não gerar uma disparidade entre teoria e prática. De forma que a realidade vivida 

seja experimentada por todos, principalmente de forma livre e libertadora, e não 

uma educação vertical, onde o conhecimento está centrado no professor. 

O objeto da educação deve ser o aluno. Uma escola voltada a ele, partindo 

de suas realidades terá um sentido muito mais amplo, tornando o processo de 

ensino/aprendizagem muito mais prazeroso para todas as partes envolvidas. 

Insistir em práticas antiquadas e fora da realidade só fará com que a educação 

ande em círculo. O objetivo da mesma deve ser formar o sujeito apto a agir diante 

de suas mais diversas necessidades. 

Com esta vertente, o indivíduo será capaz de navegar conforme sua 

necessidade, no mar de diferentes informações e significados que é sua vida. 

Desta forma, é fundamental que a educação escolar seja flexível perante as 

diferenças que aparecem diante de nós a todo o tempo, durante toda a vida. 

Em um triângulo, a educação de angra a partir dos anos 2000 começa a se 

basear em três perspectivas: reparadora, no sentido de recuperar o tempo perdido e 

a qualidade de ensino deixada pra trás; a equalizadora, para tentar igualar o ensino 

dos alunos da rede; e a qualificadora, de forma que todo este processo seja pautado 

na qualidade de ensino. 
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Uma vez que apenas ensinar de forma repetitiva faz com que a escola 

desfoque da realidade do aluno, de acordo com as informações obtidas com a 

coordenação e analisando as ações publicadas no site da prefeitura, percebe-se que 

a rede de Angra dos Reis se mostra flexível e adaptável à realidade dos alunos, 

dando uma maior significância as atividades escolares. 
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Considerações finais 

 

Este trabalho procurou compreender a Educação de Jovens e Adultos no 

município de Angra dos Reis, suas peculiaridades e seu funcionamento no atual 

contexto, levando em consideração o seu processo histórico, visto que para ter uma 

base relacionada a esta modalidade de ensino, muito teve que ser construído ao 

longo do atendimento aos alunos da EJA. 

Desde sua criação em 1989, a EJA de Angra dos Reis mostrou-se flexível 

para lidar com as diferentes realidades aos mais variados contextos políticos, 

econômicos e sociais. Uma vez que, estando em paralelo com a realidade, a 

educação deve se adaptar a essas demandas. 

A análise das situações descritas apontou pra um contexto fortemente político 

e ao mesmo tempo uma luta, independente de temporalidade por uma EJA mais 

livre e autônoma, que pode ser observada ao longo do tempo até os dias atuais. O 

que na verdade, apontam para na conciliação teoria X prática de forma que uma não 

segue sem a outra. 

Não é conveniente separar a teoria da prática visto que não há prática sem 

teoria, todo professor é um pesquisador, não há como desatrelar essa via dialética 

visto que, segundo Freire, “a teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a 

prática sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria 

tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da realidade” (2001, p57. ) 

Nossa prática precisa estar sempre embasada nas teorias, pois a junção das 

duas que gera a práxis e esta nos faz acreditar e lutar por uma realidade melhor do 

que a nos é imposta, e com um olhar investigativo para a escola, tentando entender 

este ambiente que é tão complexo e rico em termo de aprendizagem. 

Ser professor não é uma tarefa das mais simples, além da desvalorização há 

o descaso do próprio sistema, que no caso de Angra, tem tentando quebrar esse 

paradigma, onde a coordenação tem estado dentro das escolas e participando do 

processo ensino-aprendizagem tornando as condições de trabalho um pouco menos 

desfavorecidas. 

Apesar das dificuldades de recursos, de espaço físico ou até quem sabe o 

mínimo de conforto, os educadores são incentivados a exporem suas dificuldades e 
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coletivamente procuram-se solução, dentro do possível pra educação. O que na 

verdade é uma utopia, mas a mesma serve como incentivo para seguirmos sempre 

em busca do melhor. 

Na vertente dos alunos, a EJA de Angra dos Reis passa por um processo de 

juvenilização, onde é altamente perceptível o aumento dos alunos considerados 

jovens diante do percentual de alunos adultos. 

Segundo Andrade (2016, pp 22 – 27), os alunos menores de 18 anos 

somavam um total de 3% do total de alunos da EJA no ano de 2010. Já no ano de 

2016, esse número salta para os impressionantes 21% do total de alunos da EJA. A 

mesma situação se dá com os alunos jovens, que o autor recorta até os 25 anos, 

que ocupam um total de 63% dos alunos matriculados na EJA municipal. 

Ao longo dos anos, esta modalidade de ensino passou de atender alunos em 

sua maioria adultos e homens inseridos no mercado de trabalho, para uma gama 

mais diversificada envolvendo também os estudantes com distorções em suas 

trajetórias escolares que são encaminhados pra EJA assim que atingem a idade 

mínima. 

Toda essa situação nos mostra a necessidade cada vez mais forte de ter o 

contexto da educação ligado à realidade dos alunos. A educação deve ter uma 

abordagem dialógica sobre a realidade social, levando em consideração a inserção 

desses alunos, principalmente os adolescentes que se encontram em um arriscado 

grupo social. 

Esperar o problema acontecer não é a melhor opção a ser trabalhada. É 

necessário que haja um planejamento para que as ações sejam previamente 

pensadas diante desta realidade. Assim o trabalho ganha muito mais sentido e 

significância, afinal espera-se mais atitudes preventivas do que paliativas. 

A pesquisa mostrou que a queda nas taxas de matrícula já é uma realidade 

nacionalmente presente na EJA. Estes dados podem nos mostrar duas realidades 

distintas, tanto pelo fato de fluxo escolar estar correndo de forma mais organizada e 

assim, reduzindo a necessidade de tantas matrículas nesta modalidade de ensino, 

quando pelo lado de a escola estar menos atraente e assim, os alunos acabam 

procurando menos a educação. 

Programas de correção de fluxo, que são aqueles realizados com os alunos 

em defasagem idade série, antes que o aluno tenha a idade mínima e seja 
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encaminha a EJA,  vem se tornando cada mais comuns na educação brasileira. Este 

tipo de trabalho é interessante, pois antes que o aluno acumule anos de reprovação, 

é feita uma intervenção para que seja corrigido a trajetória escolar evitando assim o 

entupimento da EJA. 

Para aqueles que chegam a esta modalidade de ensino, a mesma deve ter 

uma significância e motivação para que não haja evasão e ainda assim, haja um 

incentivo àqueles que estão afastados dos estudos, retornem e deem continuidade 

aos mesmos. 

Se a oferta de EJA estiver de acordo com a necessidade da população, 

haverá um retorno dos alunos à escola, pois nesse sentido a escola terá uma 

significância e fará jus à proposta educacional aqui discutido. Esta sim será a escola 

inclusiva. 

Para tudo isso, é de fundamental importância que o professor esteja 

preparado para auxiliar na participação do sujeito e que a escola se torne um local 

de reflexão e criticidade a cerca da própria realidade do educando. Desta forma é 

imprescindível que o currículo escolar esteja voltado para o desenvolvimento de 

saberes necessários a uma prática desejável, que extrapolem os conhecimentos 

teóricos e metodológicos.  

É fato que a formação em EJA dentro da universidade é uma disciplina quase 

que inexistente, então a formação continuada com os profissionais que atuam nesta 

modalidade de ensino é o melhor caminho a ser seguido.  

No entanto, considera-se que uma formação que garanta uma prática eficaz 

ou desejável, deve ser aquela em que o educador seja capaz de ter postura crítico-

reflexiva, que impulsione a aprendizagem dos educandos e a progressiva formação 

dele mesmo, caminhando para a construção de uma identidade, de valores 

realmente significativos para aquele indivíduo. 

Em síntese, a formação oferecida pela Secretaria Municipal de Educação de 

Angra dos Reis é fundamental para o crescimento da EJA, mas ainda assim não é 

suficiente. Tanto pelas múltiplas facetas encontradas no contexto da educação 

quanto pelo fato do currículo escolar ser vivo e necessitando sempre de constantes 

modificações, o que leva a ser cada vez mais necessário as formações continuadas. 

O trabalho feito é muito importante, mas a busca pela perfeição sempre uma 

objetivação do trabalho, tanto dos professores, quando das políticas públicas. O que 
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foi feito ao longo do tempo teve sua importância histórica e o que ainda há de fazer é 

fundamental para que a educação tenha uma função emancipatória formando 

indivíduos críticos e reflexivos a cerca da sua realidade. 

Diante disso, conclui-se que a Educação de Jovens e Adultos deve ter em sua 

prática uma metodologia dinâmica e bastante flexível. Esta deve partir de uma 

proposta contextualizada com as reais necessidades dos educandos e tem o 

professor como organizador da prática. 
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