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Operário em construção 
 
Era ele que erguia casas 
Onde antes só havia chão. 
Como um pássaro sem asas  
Ele subia com as asas 
Que lhe brotavam da mão. 
Mas tudo desconhecia  
De sua grande missão: 
Não sabia, por exemplo, 
Que a casa de um homem é um templo 
Um templo sem religião 
Como tampouco sabia 
Que a casa que ele fazia 
Sendo a sua liberdade 
Era a sua escravidão. 
 
De fato como podia 
Um operário em construção 
Compreender porque um tijolo 
Valia mais do que um pão? 
Tijolos ele empilhava 
Com pá, cimento e esquadria 
Quanto ao pão, ele o comia 
Mas fosse comer tijolo! 
E assim o operário ia 
Com suor e com cimento 
Erguendo uma casa aqui 
Adiante um apartamento 
 
Além uma igreja, à frente 
Um quartel e uma prisão: 
Prisão de que sofreria 
Não fosse eventualmente 
Um operário em construção. 
Mas ele desconhecia 
Esse fato extraordinário: 
Que o operário faz a coisa 
E a coisa faz o operário. 
De forma que, certo dia 
À mesa, ao cortar o pão 
O operário foi tomado 
De uma súbita emoção 
Ao constatar assombrado  
Que tudo naquela mesa 
- Garrafa, prato, facão 
Era ele quem fazia 
Ele, um humilde operário 
Um operário em construção. 
Olhou em torno: a gamela 
Banco, enxerga, caldeirão 
Vidro, parede, janela 
Casa, cidade, nação! 
Tudo, tudo o que existia 
Era ele quem os fazia 
Ele, um humilde operário 
Um operário que sabia  



 

Exercer a profissão. 
 
Ah, homens de pensamento 
Não sabereis nunca o quanto 
Aquele humilde operário 
Soube naquele momento  
Naquela casa vazia 
Que ele mesmo levantara  
Um mundo novo nascia 
De que sequer suspeitava. 
O operário emocionado  
Olhou sua própria mão 
Sua rude mão de operário 
De operário em construção  
E olhando bem para ela 
Teve um segundo a impressão 
De que não havia no mundo 
Coisa que fosse mais bela. 
 
Foi dentro dessa compreensão 
Desse instante solitário 
Que, tal sua construção 
Cresceu também o operário 
Cresceu em alto e profundo 
Em largo e no coração 
E como tudo que cresce 
Ele não cresceu em vão 
Pois além do que sabia 
- Exercer a profissão - 
O operário adquiriu 
Uma nova dimensão: 
A dimensão da poesia. 
 
E um fato novo se viu 
Que a todos admirava:  
O que o operário dizia 
Outro operário escutava. 
E foi assim que o operário 
Do edifício em construção 
Que sempre dizia "sim”  
Começou a dizer "não”  
E aprendeu a notar coisas 
A que não dava atenção: 
Notou que sua marmita 
Era o prato do patrão 
Que sua cerveja preta 
Era o uísque do patrão 
Que seu macacão de zuarte 
Era o terno do patrão 
Que o casebre onde morava 
Era a mansão do patrão 
Que seus dois pés andarilhos 
Eram as rodas do patrão 
Que a dureza do seu dia 
Era a noite do patrão 
Que sua imensa fadiga 
Era amiga do patrão. 



 

 
E o operário disse: Não! 
E o operário fez-se forte 
Na sua resolução 
 
Como era de se esperar 
As bocas da delação 
Começaram a dizer coisas 
Aos ouvidos do patrão 
Mas o patrão não queria 
Nenhuma preocupação. 
- "Convençam-no" do contrário 
Disse ele sobre o operário 
E ao dizer isto sorria. 
 
Dia seguinte o operário 
Ao sair da construção 
Viu-se súbito cercado 
Dos homens da delação 
E sofreu por destinado 
Sua primeira agressão 
Teve seu rosto cuspido 
Teve seu braço quebrado 
Mas quando foi perguntado 
O operário disse: Não! 
 
Em vão sofrera o operário 
Sua primeira agressão 
Muitas outras seguiram 
Muitas outras seguirão 
Porém, por imprescindível 
Ao edifício em construção 
Seu trabalho prosseguia 
E todo o seu sofrimento 
Misturava-se ao cimento 
Da construção que crescia. 
 
Sentindo que a violência 
Não dobraria o operário 
Um dia tentou o patrão 
Dobrá-lo de modo contrário 
De sorte que o foi levando 
Ao alto da construção 
E num momento de tempo 
Mostrou-lhe toda a região 
E apontando-a ao operário 
Fez-lhe esta declaração:  
- Dar-te-ei todo esse poder 
E a sua satisfação 
Porque a mim me foi entregue 
E dou-o a quem quiser. 
Dou-te tempo de lazer 
Dou-te tempo de mulher 
Portanto, tudo o que ver 
Será teu se me adorares 
E, ainda mais, se abandonares 
O que te faz dizer não. 



 

 
Disse e fitou o operário 
Que olhava e refletia 
Mas o que via o operário 
O patrão nunca veria 
O operário via casas 
E dentro das estruturas 
Via coisas, objetos 
Produtos, manufaturas. 
Via tudo o que fazia 
O lucro do seu patrão 
E em cada coisa que via 
Misteriosamente havia 
A marca de sua mão. 
E o operário disse: Não! 
 
- Loucura! - gritou o patrão 
Não vês o que te dou eu? 
- Mentira! - disse o operário 
Não podes dar-me o que é meu. 
 
E um grande silêncio fez-se 
Dentro do seu coração 
Um silêncio de martírios 
Um silêncio de prisão. 
Um silêncio povoado 
De pedidos de perdão 
Um silêncio apavorado 
Com o medo em solidão 
Um silêncio de torturas 
E gritos de maldição 
Um silêncio de fraturas 
A se arrastarem no chão 
E o operário ouviu a voz 
De todos os seus irmãos 
Os seus irmãos que morreram 
Por outros que viverão 
Uma esperança sincera 
Cresceu no seu coração 
E dentro da tarde mansa 
Agigantou-se a razão 
De um homem pobre e esquecido 
Razão porém que fizera 
Em operário construído 
O operário em construção 
 
  Vinícius de Moraes 
  



 

RESUMO 

 

Nesta tese, considerando as problemáticas em torno à educação de jovens e adultos no 
Brasil, buscamos analisar materialidades discursivas produzidas a partir da confrontação de 
leis, de fragmentos de discursos proferidos por governantes e de entrevistas com 
professores e alunos pertencentes a esta modalidade de ensino. Com embasamento teórico 
oriundo da Análise do Discurso de linha francesa (MAINGUENEAU, 2008, 2010, 2013) e da 
concepção dialógica da linguagem (BAKHTIN, 2003), a investigação pautou-se, mais 
particularmente, nos conceitos de fórmulas discursivas (KRIEG-PLANQUE, 2010, 2011), 
enunciados destacados sobreasseverados e aforizados (MAINGUENEAU, 2013) e no conceito 
de silenciamento (ORLANDI, 2007) para a confrontação desses discursos. No que tange a 
aspectos sobre a educação de jovens e adultos no Brasil, recorremos a ARANHA (2007), 
HADDAD & DI PIERRO (2000), PAIVA (2003), ROMANELLI (2010) e SOARES (2002). A 
delimitação do material de pesquisa privilegiou, em um primeiro momento, as Constituições 
Brasileiras (BRASIL, 1891, 1934, 1937, 1946, 1988), as Leis de Diretrizes e Bases de Educação 
Nacional (BRASIL, 1961, 1971, 1996), os fragmentos de discursos proferidos em relação à EJA 
e, por fim, entrevistas (DAHER, 1998) com professores de espanhol e alunos dos Centros de 
Estudos Supletivos (CES), escolas estaduais do Rio de Janeiro pertencentes a esta 
modalidade de ensino – foco Ensino Médio. Buscou-se confrontar as materialidades 
discursivas produzidas com base em legislações, em fragmentos de discursos proferidos por 
governantes ao longo do histórico realizado sobre o percurso da EJA no Brasil à análise das 
entrevistas, segundo momento da tese. Teve como objetivo constatar a presença de 
mudanças nos modos de perceber a EJA a partir do entendimento do que são os centros de 
estudos e dos alunos que a ela pertencem. As conclusões da análise apontam para a 
cristalização dos sintagmas “supletivo” e “módulos de ensino”, para a existência de 
enunciados destacados atribuídos a esses alunos e à noção que estes possuem dos centros 
de estudos. Verificamos, ainda, que a EJA permanece com as mesmas premissas no que se 
refere ao conceito pré-estabelecido desses alunos.  Por fim, constata-se que nessas escolas 
há uma supervalorização dos “módulos de ensino” deixando entrever a figura de um 
professor praticamente “neutralizado” à medida que se sobreleva a utilização desse material 
didático.  
 

 

 

 

 

Palavras-chave: Supletivo, Educação de Jovens e Adultos, Fórmulas discursivas, Enunciados 

destacados, Ensino de espanhol. 



 

RESUMEN 

 

En esta tesis, al tener en cuenta las cuestiones relacionadas con la educación de jóvenes y 
adultos en Brasil, buscamos analizar la materialidad discursiva producida a partir de la 
confrontación de las leyes, discursos proferidos y entrevistas con profesores y estudiantes 
que pertenecen a esta  modalidad de enseñanza. Con el aporte teórico oriundo del análisis 
del discurso francés (MAINGUENEAU, 2008, 2010, 2013) y de la concepción dialógica del 
lenguaje (BAKHTIN, 2003), la investigación se ha basado, en particular, en los conceptos de 
fórmulas discursivas (KRIEG-PLANQUE, 2010, 2011), enunciados destacados 
sobreasseverados y aforizados (Maingueneau, 2013) y en el concepto de silenciamiento 
(Orlandi, 2007) para la confrontación de estos discursos. En cuanto a los aspectos de la 
educación de jóvenes y adultos en Brasil, se recurre a ARANHA (2007), HADDAD Y DI PIERRO 
(2000), PAIVA (2003), ROMANELLI (2010) y SOARES (2002). La delimitación del material de 
investigación contemplan las Constituciones de Brasil (Brasil, 1891, 1934, 1937, 1946, 1988), 
la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional (BRASIL, 1961, 1971, 1996), 
fragmentos de discursos en relación a la educación de adultos y, por último, las entrevistas 
(DAHER, 1998) con profesores de español y estudiantes de los Centros de Estudos Supletivos 
(CES) de las escuelas de estado de Río de Janeiro que pertenecen a este tipo de modalidad 
de enseñanza – Enseñanza Secundaria. Hemos tratado de hacer una confrontación entre los 
aspectos legislativos, los discursos proferidos en la historia sobre la EJA en Brasil con la 
segunda parte de la tesis que consta del análisis de las entrevistas. Las conclusiones del 
análisis apuntan a la cristalización de los términos "supletivo" y "módulos de enseñanza", 
para la existencia de enunciados destacados concernientes a los alumnos y la idea que 
poseen de estos centros de estudios. Por fin, se constató una sobrevaloración de los 
"módulos de enseñanza" dejando entrever la figura de un profesor prácticamente 
"neutralizado" en la medida en que se sobrelleva el uso de tales materiales.  
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ABSTRACT 

 

This thesis focus on the issues around Adult and Young Adult education in Brazil (EJA) and 
aims to examine some discourse materials produced from de examination of legal 
documents, excerpts of some authorities’ speeches and from interviews with teachers and 
students involved in this form of education. The theoretical foundation adopted in the study 
was drawn from the French School of Discourse Analysis  (MAINGUENEAU, 2005, 2010, 
2013)  and from the dialogic concept of language (BAKHTIN, 2003). To examine and contrast 
the discourse material found in the corpora, we employed the concept of discourse formulas 
(KRIEG-PLANQUE, 2010, 2011), the concept of silencing (ORLANDI, 2007) and Dominique 
Maingueneau’s theory of  enunciations (MAINGUENEAU, 2013). The works of ARANHA 
(2007), HADDAD & DI PIERRO (2000), PAIVA (2003), ROMANELLI (2010) e SOARES (2002) 
were valuable to investigate the aspects of Adult Education in the country. The material 
investigated consisted of the Brazilian Constitutions of 1891, 1934, 1937, 1946, 1988, the 
1961 and the 1996’s Guidelines and Bases for national education, some excerpts of official 
speeches, as well as some interviews with teachers of Spanish and students from the 
Centros de Estudos  Supletivos (Supplementary Learning Centers), which are the secondary 
schools specialized in this mode of education in the state of Rio de Janeiro. After analyzing 
the discourse of the legal documents and the official speeches about the history of this 
sector of education in Brazil, these data were contrasted with the students and teachers’ 
interviews. The analysis intended to find evidence of changes in the perception of Adult and 
Young Adult Education, focusing on the understanding about the Supplementary Learning 
Centers and their students. The analysis point towards a crystallization of the syntagmas 
‘supletivo’ (supplementary)  and ‘módulos de ensino’ (learning modules). It also evidenced 
the presence of enunciados destacados ascribed to these students and that their concept of 
the EJA learning centers has remained unchanged. It was also evidenced that the learning 
modules have been overestimated in these schools, which might have helped to the 
‘neutralization’ of the teacher’s role at the same time as the teaching materials are 
overvalued.  
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APRESENTAÇÃO 

 

“Uma sociedade que exclui seu povo, em que o acesso aos 
bens culturais e materiais são vistos como privilégio, exige 
dos educadores uma posição política, enquanto intelectuais 
comprometidos com a transformação social”. 
        Paulo Freire 

 

 

 Esta tese tem como ponto de partida minha necessidade, enquanto professora de 

espanhol do Ensino Fundamental e Médio, de dar continuidade à pesquisa que realizei no 

curso de Mestrado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras, na UFF, com o 

tema “Leitura e Ensino/Aprendizagem de Espanhol como Língua Estrangeira na Educação de 

Jovens e Adultos”, concluída em 2008.  

 Sabendo que a Educação de Jovens e Adultos (doravante EJA) se apresenta sob várias 

modalidades de ensino, dentro das quais estão inseridas o Ensino Fundamental até o final do 

Ensino Médio, foi necessário que se fizesse um recorte devido à amplitude do tema em 

questão. No caso específico de ensino de línguas, este se inicia no segundo segmento do 

Ensino Fundamental e se estende ao longo do Ensino Médio. Optei, assim, por trabalhar, 

primeiramente, com o segundo segmento do Ensino Fundamental, mais especificamente 

com turmas do PEJA, projeto da EJA desenvolvido nas escolas municipais do Rio de Janeiro.  

 Acreditando na extrema importância do trabalho que venho pesquisando e 

desenvolvendo no decorrer de minha prática acadêmica, pretendi dar prosseguimento a 

este estudo, aprofundando minha leitura crítica e abordando, neste momento, o Ensino 

Médio nessa modalidade específica. Desta vez, almejei direcionar meus estudos para a 

educação de jovens e adultos no Brasil no Ensino Médio, analisando-a a partir de sua 

trajetória no Brasil por meio de aspectos legislativos e dentro do contexto dos Centros de 

Estudos Supletivos (doravante CES). 

 A escolha se deu por várias razões. De certo modo, sempre estive ligada à EJA, 

inicialmente com a língua espanhola em cursos que preparavam alunos para realizar os 

exames supletivos, assim denominados naquele momento. Lembro-me que, ainda estudante 

universitária, observava cartazes e outdoors em escolas anunciando “SUPLETIVO EM SEIS 



19 
 

MESES” fazendo referência ao término do Ensino Médio. Questionava-me e intrigava-me 

como poderiam terminar o ensino médio em tão pouco tempo se as legislações não 

permitiam tal condução. A seguir, já formada comecei a desenvolver meu trabalho com a 

EJA em língua portuguesa e, mais tarde, encaminhada pela Secretaria do Estado de Educação 

fui trabalhar em um dos CES existentes no município do Rio de Janeiro, onde atuei como 

professora de espanhol até o ano de 2008. 

 Outra justificativa para essa escolha consiste em levar ao conhecimento de 

professores e alunos a existência e o modo de funcionamento desses centros de estudos 

que, embora já existam há um algum tempo, são desconhecidos por muitos, inclusive em 

outras esferas do meio educacional. Como instituição pertencente ao campo da EJA no 

estado do Rio de Janeiro cabe-nos refletir sobre o processo de ensino/aprendizagem dessas 

escolas que apresentam determinadas singularidades. 

 Penso, igualmente, que, ao trabalhar com a EJA não é possível que reflitamos apenas 

sobre questões pedagógicas; portanto, tivemos de conjecturar sobre fatores que extrapolam 

aspectos educacionais. O segmento aqui abordado, mais do que o ensino regular, é espelho 

da desigualdade socioeconômica em que se encontra grande parte da população brasileira. 

Modificar esse quadro não significa simplesmente oferecer vagas na rede pública de ensino 

àqueles que tiveram pouco apoio para manter-se nos bancos escolares. É necessário inserir 

mudanças na estrutura social, econômica e cultural do país para que esse quadro possa ser 

revertido. 

 De acordo com Scocuglia (2003), a repercussão das conferências mundiais sobre a 

EJA demonstra um novo vigor nessa modalidade educacional. No Brasil, as discussões e a 

mobilização dos setores educacionais em torno da problemática do letramento1 de jovens e 

adultos, incluídos à ênfase dada pelo governo para o enfrentamento do problema, 

evidenciam a atualidade das questões que abarcam várias tentativas de soluções efetuadas 

ao longo dos anos com relação a essa questão.  

                                                           
1
 Segundo Magda Soares, o termo “letramento” é relativamente novo e teve uma das primeiras ocorrências no 

livro: No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística, de Mary Kato. Soares afirma que o termo 

“letramento” possui um significado muito mais amplo que “alfabetização”, pois o primeiro refere-se a um estado, 
uma condição de quem interage com diferentes portadores de leitura e de escrita, com diferentes gêneros e tipos 
de leitura e de escrita, com as diferentes funções de quem se envolve nas variadas práticas sociais de leitura e 
de escrita.  Assim sendo, concordando com a autora, decidi usar o termo letramento, porém quando estiver me 
referindo à fala ou designação de algum outro autor procurei manter o termo original “alfabetização”. (SOARES, 
M. Letramento: um tema em três gêneros, Ed. Autêntica, 2ª ed., 2000). 
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 No entanto, incomoda-me sobremaneira a visão manifesta do problema, cuja 

tendência é desconsiderar a continuidade dos estudos desses alunos nessa modalidade de 

ensino, como se ela somente existisse no primeiro segmento da educação escolar. Quando 

pensamos em EJA, rapidamente fazemos referência ao letramento inicial e ao desafio 

histórico ao longo das últimas décadas em combatê-lo. Raramente, consideramos que esse 

processo educacional segue até o final do Ensino Médio.  

 A preterição pela continuidade dos estudos revela um desrespeito por essa 

modalidade educacional, cuja provável consequência desemboca em outro fracasso escolar. 

A equivocada tese de que “eles não conseguem aprender mais do que isso” parece 

acondicionar um voluntarismo acentuado, cujos pensamentos induzem os aprendizes a crer 

que não são capazes de observar o que vai além da mera repetição formal e, 

consequentemente, contribuir para a alienação com relação à sua própria história de vida. 

Certamente, esse é um erro que pode, uma vez mais, deixar escapar os investimentos 

educacionais e, porque não dizer, até mesmo emocionais feitos para que esses alunos 

retornassem à escola e, assim, fazer com que eles, novamente, apresentem os mesmos 

sentimentos de baixa autoestima. 

 Por essas razões, creio haver necessidade de se dimensionar o momento inicial da 

EJA, revivendo um pouco a história e os movimentos pelos quais essa modalidade de ensino 

esteve inserida, a fim de que possamos compreendê-la em sua totalidade. Este fator, de 

certa forma, nos remete, necessariamente, à busca de tudo o que já se fez em termos de 

educação de adultos. Acredito, portanto, ser fundamental, no caso da EJA, compreender as 

políticas governamentais e os inúmeros conceitos que se utilizaram nos discursos e ações 

que imprimiram, desde sempre, as ideologias dos governos pelos quais passou este ensino. 

 Desse modo, esta tese é fruto de uma análise de discursos referentes à trajetória da 

educação de jovens e adultos no Brasil. O corpus se constitui, no primeiro momento, das 

Constituições Brasileiras (BRASIL, 1891, 1934, 1937, 1946, 1988), das Leis de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (BRASIL, 4024/1961, 5692/1971, 9394/1996) – artigos e 

parágrafos relacionados à Educação de Jovens e Adultos –, e de termos e expressões de 

discursos proferidos por governantes. No segundo momento, de entrevistas realizadas com 

professores de espanhol e alunos do Ensino Médio dos CES ou, como designados 

atualmente, Centro de Educação de Jovens e Adultos (doravante CEJA), escolas estaduais 
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pertencentes à modalidade de ensino EJA. Realizamos um total de 11 entrevistas em 

diferentes centros de estudos, sendo quatro professoras de espanhol e sete alunos que 

estavam matriculados no Ensino Médio nessas escolas.  

  “Educação de Adultos”, “Mobral”, “Exame Madureza”, “Artigo 99”, “Ensino 

Supletivo”, “Supletivo”, “Telecurso 2000”, “Educação de Jovens e Adultos”, muitas já foram 

as denominações dadas à educação de adultos. Constatam-se uma infinidade de 

nomenclaturas e programas em relação à EJA de acordo com cada momento político. 

Propomo-nos, portanto, a analisar os enunciados que retomam as designações dadas à EJA 

ao longo de suas décadas de existência. A partir de então, questionamo-nos se, de fato, com 

as mudanças transcorridas, houve uma eficácia na aplicação de tais programas.   

 Muitos também foram os preconceitos existentes em relação aos alunos dessa 

modalidade de ensino por acreditar que eles não seriam capazes de aprender ou que já não 

podiam reintegrar-se à vida escolar. Os conteúdos, sob essa ótica, eram trabalhados de 

forma infantilizada. Questionamo-nos se esses estereótipos e essas designações passaram 

por alguma transformação ou se tais discursos ainda perpassam a fala dos professores da 

EJA. De igual maneira, analisamos a concepção que os alunos possuem desse contexto 

educacional e, assim, entrecruzamos os enunciados asseverativos de ambos os grupos – 

alunos e professores – nos aspectos que dizem respeito, sobretudo, aos centros de estudos 

supletivos. 

 O ensino de espanhol como língua estrangeira sofreu/sofre mudanças repentinas no 

que se refere a sua presença na grade curricular das escolas regulares. No entanto, ela 

esteve presente na EJA desde a entrada dos exames supletivos na década de 70. 

Questionamo-nos a forma pela qual a disciplina é abordada nos centros de estudos que 

colaboraram com esta pesquisa e se esta abordagem passou por alguma modificação ao 

longo desses períodos. Para tanto, entrevistamos professores de espanhol que 

trabalham/trabalharam nos centros de estudos em diferentes momentos. 

 A partir das conjecturas elaboradas acima, decorre nosso objetivo principal de 

pesquisa, quer seja: analisar materialidades discursivas a partir de confrontação de leis, 

discursos proferidos por governantes, entrevistas com professores e alunos da EJA com o 

objetivo de perceber e confrontar embates nos quais se conduz/conduziu a EJA no Brasil ao 

longo de sua existência.  
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 No tocante à fundamentação teórica, esta pesquisa fundamenta-se na vertente de 

estudos da Análise do Discurso de linha francesa (doravante AD), a partir do conceito de 

fórmulas discursivas (KRIEG-PLANQUE, 2010, 2011) e da noção de enunciados destacados 

sobreasseverados e aforizados (MAINGUENEAU, 2010, 2013).  

 Ao dar prosseguimento à tese, produz-se uma interrelação entre as marcas 

discursivas vislumbradas nas leis e nos fragmentos dos discursos proferidos às entrevistas 

(DAHER, 1998) realizadas com professores e alunos que atuaram/atuam nos Centros de 

Estudos Supletivos (CES), visão esta conduzida, igualmente, sobre os preceitos de 

Maingueneau (2010, 2013) e Krieg-Planque (2010, 2011). A partir de indícios, nos materiais 

analisados, de posicionamentos ideológicos historicamente constituídos, buscamos 

apreender uma confrontação entre esses dois momentos da tese.  

 Recorremos a Ventura (2011), Romanelli (2010), Aranha (2007), Libâneo (2005), 

Saviani (2004), PAIVA (2003), Soares (2002) e Haddad e Di Pierro (2000) como suporte 

teórico para discutir aspectos concernentes à problemática da educação de jovens e adultos 

no Brasil. 

 Advertimos que não optamos por condensar os conceitos do dispositivo teórico 

sobre os quais fundamentamos este trabalho em um único capítulo, mas sim os mobilizamos 

oportunamente, de acordo com as necessidades que foram surgindo a partir do confronto 

com nossos objetos de análise. Dessa forma, na presente tese, no que diz respeito aos 

conceitos teóricos que a fundamentam, esclarecemos que estes foram desenvolvidos a 

partir das necessidades apresentadas ao longo de suas reflexões, evitando-se, assim, uma 

discriminação severa entre capítulos rigorosamente teóricos ou analíticos.  

 No primeiro capítulo desta tese intitulado A estrada: desafios da EJA no Brasil 

apresentamos a trajetória da educação de jovens e adultos no Brasil. Nesse capítulo, ao se 

configurar o percurso da EJA por meio de suas leis e constituições, estabelecemos o primeiro 

recorte de análise em uma conjuntura marcada pelo embate entre diferentes 

posicionamentos políticos e ideológicos. Esse momento da pesquisa configura-se como uma 

pesquisa documental, uma vez que recorre a fontes diversificadas, tais como documentos, 

leis e discursos proferidos. (FONSECA, 2002).  

 No segundo capítulo, O supletivo: refazendo o trajeto, há dois itens intitulados 

Cristalização do termo supletivo e Entrelinhas entre o dito e o não dito, ambos analisando os 
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discursos sobre a EJA a partir de noções de fórmulas discursivas (KRIEG-PLANQUE, 2010, 

2011), enunciados destacados (MAINGUENEAU, 2010, 2013) e a noção de silenciamento 

(ORLANDI, 2007). 

 No terceiro capítulo “A proposição: opção pelas entrevistas” recorreu-se ao aporte 

teórico de Daher (1998) e Rocha, Daher e Sant’anna (2004), onde são trazidas à baila as 

justificativas pela escolha das entrevistas como um dispositivo de condensação de outras 

enunciações reportadas nas vozes de seus protagonistas. Para tanto, propõe-se a divisão em 

dois subitens: a definição do espaço de trabalho para sua realização e os sujeitos envolvidos 

nesse processo. Ao considerar a entrevista como importante instrumento de acesso ao saber 

de determinado grupo, em nosso caso, especificamente dos centros de estudos, a análise 

verifica a relevância da proposta metodológica a partir da observação de coincidências, ou 

não, entre as conjecturas construídas pela pesquisadora e as respostas obtidas nas 

entrevistas (DAHER, 1998). 

 No quarto capítulo, procedemos à análise das textualidades das entrevistas 

selecionadas. Este capítulo encontra-se dividido em quatro itens: o primeiro intitulado O CES 

e o trabalho do professor, dividido em quatro subitens: Origem e formação do CES, Módulos 

de ensino, Perfil dos alunos e Ensino de espanhol. O segundo intitula-se O CEJA e o olhar do 

corpo docente, dividido em três subitens: Sobre o trabalho, Sobre o aluno e Sobre o sistema 

de ensino. O terceiro item nomeia-se O CEJA e o olhar do corpo discente, dividido em quatro 

subitens: Sobre a escola, Sobre os alunos, Sobre o professor e Sobre o sistema de ensino. O 

último item intitula-se Síntese das entrevistas, no qual enfatizamos a questão dos 

enunciados destacados sobreasseverados, segundo o aporte teórico de Maingueneau 

(2013). Neste momento fizemos um recorte e expusemos designações referentes ao aluno 

da EJA de acordo com as ressalvas feitas pelos professores; a seguir, destacamos as 

referências atribuídas à escola segundo o exposto pelos alunos durante as entrevistas. 

 Este capítulo estabelece uma interpelação entre o embate teórico estabelecido nos 

capítulos anteriores e as vozes dos professores e alunos que pertencem a essa modalidade 

de ensino, nesse caso, com o recorte feito para os centros de estudos, com os professores 

de língua espanhola. Nesse momento, o trabalho caracteriza-se como um estudo de caso, 

uma vez que aborda um sistema educativo, a fim de conhecer uma determinada situação 

que se supõe única em muitos aspectos, buscando descobrir o que há de mais essencial e 
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característico. Desse modo, o pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser 

estudado, mas apresentá-lo tal como ele o percebe (FONSECA, 2002). 

 Em “A EJA: tecendo novas reflexões”, retomamos questões centrais da tese e 

apresentamos nossas principais ponderações com o objetivo de deixar entrever opiniões 

possíveis para futuros trabalhos acadêmicos.  

 Em anexo, encontram-se as entrevistas realizadas com professores e alunos dos 

Centros de Estudos Supletivos. Disponibilizamos também um CD com as leis abordadas no 

decorrer deste trabalho. A descrição dos documentos do CD consta na página final do 

presente volume. 
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1. A ESTRADA: DESAFIOS DA EJA NO BRASIL 

“Você não sabe 
O quanto eu caminhei 
Pra chegar até aqui 
Percorri milhas e milhas 
Antes de dormir 
Eu nem cochilei 
Os mais belos montes 
Escalei 
Nas noites escuras 
De frio chorei, ei , ei 
Ei! Ei! Ei! Ei! Ei!”... 
A estrada – Cidade 
Negra 
 

 O conceito de educação, seja como “e(x) ducere” (conduzir para fora), seja como 

“educare” (nutrir-se), refere-se ao desenvolvimento das potencialidades humanas nas 

dimensões física, emocional e intelectual em uma atuação contínua e “libertadora” (FREIRE, 

2007) na acepção de afirmação da identidade de cada povo. Este conceito tem 

fundamentado, igualmente, a afirmação da “educação ao longo da vida” (DELORS/UNESCO, 

1996) tanto em ambientes formais como informais no contexto da educação brasileira. 

 A educação de jovens e adultos, como conhecida atualmente, de certa forma, sempre 

esteve presente no contexto brasileiro. No período colonial, já encontramos as primeiras 

formas de educação junto ao público adulto, primeiramente com os indígenas e, depois, 

com os negros africanos, realizadas pelos jesuítas por meio da catequização. Os jesuítas, 

além de difundir o evangelho, exerciam sua ação missionária em parte com adultos, 

transmitindo regras de conduta e ensinando os ofícios necessários ao funcionamento da 

economia colonial (ARANHA, 2007; HADDAD; DI PIERRO, 2000).  

 No entanto, o cenário do analfabetismo era latente na época, uma vez que a ação 

mais efetiva dos jesuítas se fazia sobre os filhos dos colonizadores e com a formação das 

classes dirigentes. Dessa forma, durante o extenso período do Brasil colônia, houve um 

abismo entre os poucos letrados e a maioria da população que era analfabeta. Como se 

pode constatar também, a “educação”, nesse momento, buscava suavizar ou diminuir a 

resistência indígena e os cultos africanos, aproximando-os ao catolicismo e convertendo-os 

em cristãos submissos e obedientes (ARANHA, 2007; SOARES, 2002).  
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 Com a expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759, houve uma desestruturação do 

modelo de educação vigente na época e somente no Império volta-se a encontrar 

informações sobre ações educativas no campo da educação de adultos (HADDAD; DI PIERRO, 

2000).   

 No que se refere aos direitos legais, a primeira Constituição brasileira, de 1824, 

firmou a garantia de uma “instrução primária e gratuita para todos os cidadãos”. A saber:  

TITULO 8º 
Das Disposições Geraes, e Garantias dos Direitos Civis, e Politicos dos 
Cidadãos Brazileiros. 
XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos (BRASIL, 1824, 
grifo nosso). 
 

 Observe-se que não aparecia na lei uma referência específica ao ensino de adultos, 

embora se mencione a “todos os cidadãos”. Como a educação de adultos ainda não havia 

sido sistematizada de forma concreta, não se pode afirmar se a lei de fato fazia jus a todos 

ou se nem sequer se cogitou essa possibilidade. Portanto, se o direito adquirido existiu de 

fato com a Constituição, este não passou de uma mera intenção legal. Há que se pensar que 

o Brasil era um país escravocrata e a titularidade de cidadania era restrita apenas aos 

homens livres e proprietários. Dentro desse contexto, a educação de adultos não era uma 

prioridade política e muito menos pensada como um desenvolvimento sistemático. 

 Dessa maneira, em um país pouco povoado, agrícola e escravocrata, a educação 

escolar não era prioridade política e nem objeto de expansão sistemática. Se isso era o que 

se proporcionava à educação escolar das crianças, imagine-se pleitear algo para jovens e 

adultos. A educação escolar era, na verdade, uma peculiaridade de destinatários saídos das 

elites que poderiam ocupar funções na burocracia imperial ou no exercício de funções 

vinculadas à política e ao trabalho intelectual. Para mulheres, não proprietários, escravos, 

indígenas e caboclos, além do trabalho árduo, eram suficientes o ensinamento aprendido na 

oralidade e a submissão à violência física ou simbólica – assim se raciocinava. O acesso à 

leitura e à escrita era tido como desnecessário para esses segmentos sociais (BRASIL, 2000; 

SOARES, 2002). 

 No Brasil Império (1876), conforme Soares (2002), os primeiros apontamentos do 

Ensino Noturno para Adultos foram denominados como educação ou instrução popular. A 

escolarização, na época, era vinculada à ascensão social e o analfabetismo à incapacidade 

social. A erradicação do analfabetismo já era intuída como condição para o 
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desenvolvimento, daí serem propostos cursos noturnos de “instrução primária” com a 

finalidade de atender a demandas específicas. O Decreto 7.247 de 19/04/1879, apresentado 

por Leôncio de Carvalho (1847-1912), já previa a criação de cursos para adultos analfabetos, 

livres ou libertos, do sexo masculino, com duas horas diárias de duração no verão e três no 

inverno, com as mesmas matérias do diurno (SOARES, 2002). 

 Seguindo uma tradição da época, cursos noturnos de instrução primária eram 

propostos “por associações civis que poderiam oferecê-los em estabelecimentos públicos 

desde que pagassem as contas de gás” (Decreto 13 de 13/01/1890 do Ministério do Interior 

apud BRASIL, 2000, p. 15). De tal modo, pode-se notar a ausência dos poderes públicos 

nesses assuntos e os sinais de preenchimento de objetivos próprios e de alternativas 

institucionais.  

 Outro fato a ser mencionado sobre a educação de adultos foi o Decreto 981 de 

08/11/1890, conhecido como Reforma Benjamin Constant, que regulou a instrução primária 

e secundária no Distrito Federal e se tornou conhecido como “exame de madureza”. Os 

exames poderiam ser feitos por estudantes no Ginásio Nacional – atual Colégio Pedro II – 

que desejassem ingressar nos cursos superiores de caráter federal e eram precedidos de 

“aulas de preparatórios” devido ao número insuficiente de escolas secundárias. Entretanto, 

só poderiam ser realizados por quem tivesse concluído o primeiro grau e comprovasse 

“maturidade científica”. O decreto também apoiou as chamadas “escolas itinerantes”, sendo 

convertidas mais tarde em escolas fixas (SOARES, 2002, p. 48, grifos do autor).  

 A Constituição de 1891, primeira Republicana proclamada, deixou à responsabilidade 

pública o ensino básico descentralizado nas Províncias e Municípios. À União coube uma 

presença maior no ensino secundário e superior. Dessa forma, acabou excluindo os adultos 

analfabetos do direito ao voto em um momento em que a maioria da população adulta era 

iletrada (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 109). Portanto, mais uma vez se excluíam as camadas 

sociais marginalizadas em prol de uma formação de elites: 

CAPÍTULO IV  
Das Atribuições do Congresso  
Art. 34 - Compete privativamente ao Congresso Nacional:  
30º) legislar sobre a organização municipal do Distrito Federal bem como 
sobre a polícia, o ensino superior e os demais serviços que na capital forem 
reservados para o Governo da União;  
CAPÍTULO IV  
Das Atribuições do Congresso  
Art. 35 - Incumbe, outrossim, ao Congresso, mas não privativamente:  
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1º) velar na guarda da Constituição e das leis e providenciar sobre as 
necessidades de caráter federal;  
2º) animar no Pais o desenvolvimento das letras, artes e ciências, bem 
como a imigração, a agricultura, a indústria e comércio, sem privilégios que 
tolham a ação dos Governos locais;  
3º) criar instituições de ensino superior e secundário nos Estados;  
4º) prover a instrução secundária no Distrito Federal. 
TÍTULO IV  
Dos Cidadãos Brasileiros  
SEÇÃO I  
Das Qualidades do Cidadão Brasileiro  
Art. 70 - São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na 
forma da lei.  
§1º - Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos 
Estados:  
1º) os mendigos;   
2º) os analfabetos;  
SEÇÃO II  
Declaração de Direitos  
Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança 
individual e à propriedade, nos termos seguintes:  
§ 6º - Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos 
(BRASIL, 1891, grifos nossos).  

  

 Como se pode verificar, a Constituição retirou de seu texto a referência à gratuidade 

da instrução – existente na Constituição Imperial – ao mesmo tempo em que condicionou o 

exercício do voto à alfabetização, dando prosseguimento ao que, de certo modo, já estava 

exposto na Lei Saraiva (3.029/1881), cujo princípio se apresentava também como forma de 

manipulação política, uma vez que atribuía ao analfabeto a incapacidade de ter direito legal 

ao voto. Ao longo desse período, a educação de adultos não se caracterizou como fonte de 

um pensamento pedagógico ou de políticas educacionais específicas. Tal acontecimento só 

veio a ocorrer de fato em meados da década de 1940. A preocupação com a educação das 

camadas populares era, comumente, interpretada e praticada como instrução elementar das 

crianças (HADDAD; DI PIERRO, 2000).  

 A partir da década de 1920, o movimento em prol da ampliação do número de 

escolas e da melhoria da sua qualidade começou a estabelecer condições favoráveis à 

implantação de políticas públicas para a educação de adultos. Não existia um sistema 

organizado de educação pública, portanto, abriu-se espaço para propostas em seu favor. Um 

dos movimentos mais importantes dessa época conhecido como Escola Nova ou 

“escolanovismo” defendia uma escola pública, universal e gratuita. Como movimento de 
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renovação do ensino, buscou sobrepujar o viés intelectualista da escola tradicional voltada 

para a memorização de conteúdos. Assim, defendia uma educação ativista, partindo da 

renovação da pesquisa pedagógica, proporcionando fundamentos filosóficos e científicos 

para uma prática educativa mais eficaz (ARANHA, 2007; ROMANELLI, 2010).  

 O movimento pretendeu dar uma atenção especial à formação do cidadão em uma 

sociedade democrática e plural, buscando desenvolver a individualidade, a autonomia, fato 

que só seria possível “em uma escola não autoritária que permitisse ao educando aprender 

por si mesmo, e aprender fazendo” (ARANHA, 2007, p. 263). Uma das características dessa 

escola era a preocupação com o trabalho. Este, no entanto, não se reduzia a simples 

profissionalização, mas estava inserido numa proposta de formação humana mais 

abrangente, voltada para os valores individuais e, sobretudo, sociais (ARANHA, 2007).  

 Alguns educadores, como o alemão Kerschensteiner (1854-1932) e o francês Freinet 

(1896-1966) enfatizaram esse aspecto e aplicaram tais experiências nas escolas públicas de 

seus respectivos países. O primeiro criticou o ensino da escola tradicional por ser voltado 

para memorização, propondo uma escola ativa, cujos pilares são o trabalho, a cooperação e 

o governo, uma vez que partia do princípio de que a educação é um produto da sociedade e 

tem uma função social. Freinet também contestou as práticas tradicionais do ensino público 

francês, estimulando a exploração da curiosidade, a informação entre alunos e professores, 

assim como a expressão escrita, fato que segundo o educador instigava a correspondência 

interescolar (ARANHA, 2007; ROMANELLI, 2010). 

 No Brasil, as ideias da Escola Nova foram inseridas inicialmente por Rui Barbosa 

(1849-1923) e, nos Estados Unidos da América, pelo filósofo e pedagogo norte americano 

John Dewey (1859-1952), que afirmava ser a educação uma necessidade social, na qual 

todos podiam dar prosseguimento às suas ideias e conhecimentos. A educação, dentro dessa 

visão, deveria ser proporcionada a todos e todos deveriam recebê-la de igual maneira. 

Pretendeu-se com o movimento criar uma igualdade de oportunidades. A partir daí, 

apareceriam as diferenças segundo as particularidades de cada um. O ensino deveria ser 

leigo, ou seja, sem a influência e a orientação religiosa que tinham marcado os processos 

educacionais até então. A educação tinha como função formar um cidadão livre e consciente 

que pudesse incorporar-se ao Estado Nacional que o Brasil projetava vir a ser (ARANHA, 

2007; ROMANELLI, 2010).  
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 Entre os educadores que lideraram esse movimento estão  Anísio Teixeira (1900-

1971), principal idealizador das mudanças que distinguiram a educação brasileira no século 

20 e pioneiro na implantação de escolas públicas de todos os níveis, com objetivo de 

oferecer educação gratuita para todos. Fernando de Azevedo (1894-1974), educador e um 

dos principais articuladores do “Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova” em 1932, também 

disseminou as bases do escolanovismo no Brasil. Por fim, Manuel Lourenço Filho (1897-

1970), educador conhecido, sobretudo, por sua participação no movimento dos pioneiros da 

Escola Nova. Este último, no entanto, foi criticado por ter cooperado com o Estado Novo de 

Getúlio Vargas (ARANHA, 2007; ROMANELLI, 2010).  

 Desse modo, no pensamento político educacional dos anos de 1920, houve a 

tentativa de se fazer uma educação voltada para a produção de riquezas (ARANHA, 2007). 

Tais premissas afetaram o Ensino Primário, a Escola Normal, o Ensino Profissional, o Ensino 

Secundário e o Superior. Nesse contexto, delineou-se o cenário propício para iniciativas 

como “O Inquérito da Instrução Pública de 1926”, conduzido por Fernando de Azevedo, além 

da criação da Associação Brasileira de Educação (ABE) em 1927. Embora com essas 

transformações, o Brasil ainda conservava resquícios do Império, com um ensino elitizado 

que permitia as solicitações da classe social edificada com o capitalismo (ARANHA, 2007; 

ROMANELLI, 2010).  

 Quanto à educação de adultos, não sobrevieram grandes mudanças, pois o 

escolanovismo se ateve mais aos aspectos técnicos ligados à educação. No entanto, há que 

se notar a presença de movimentos civis e mesmo oficiais empenhados na luta contra o 

analfabetismo, considerado, na época, como um “mal nacional” e uma “chaga social”. Além 

disso, os movimentos operários, de inspiração libertária ou comunista, passaram a dar maior 

importância à educação em suas demandas e reivindicações (SOARES, 2002; PAIVA, 2003; 

ROMANELLI, 2010).  

 A década de 1930 esboçou uma inovação na forma de acumulação capitalista no país. 

Dentro dessa conjuntura, representou um marco na reformulação do desempenho do 

Estado no Brasil. No tocante à educação, a elite brasileira consentia níveis mínimos de 

educação a todos; no entanto, sem que perdessem o controle ideológico e a exploração 

sobre a classe trabalhadora. Ventura (2011) afiança que, nesse contexto, sob o autoritário 

Estado Novo (1937-1945), delinearam-se as respostas das elites brasileiras às novas 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/anisio_teixeira
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exigências educacionais, institucionalizadas por meio das leis orgânicas de ensino, 

decretadas posteriormente pela Reforma Capanema, no início da década de 1940. 

 A correlação de forças advinda com o Golpe de Trinta impulsionou a educação 

escolar, cuja tendência centralizadora do Estado gerou uma série de reformas, até mesmo, 

como réplica à organização das classes sociais urbanas em sindicatos patronais e operários. 

Com a implantação do regime de séries adotado na primeira reforma educacional de caráter 

nacional – Reforma Francisco Campos – de 1931 para o ensino secundário caracterizou-se, 

cada vez mais, a correspondência entre faixa etária apropriada, seriação e ensino regular. A 

avaliação do processo ensino-aprendizagem era realizada por meio de exames, provas e 

acessos para a série seguinte. De tal modo, estava aberto o espaço para uma oposição entre 

o ensino regular e o que se nomearia, mais tarde, ensino supletivo (SOARES, 2002; PAIVA, 

2003). 

 Em 14 de novembro de 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, 

sendo um dos primeiros atos do Governo Provisório de Getúlio Vargas (1930-1934), que 

havia tomado posse em 3 de novembro do mesmo ano. De novembro de 1933 a julho de 

1934 o país viveu sob o amparo da Assembleia Nacional Constituinte encarregada de 

elaborar a nova Constituição brasileira que substituiria a de 1891. A Constituição Brasileira 

de 1934 foi redigida para fundar um regime democrático, que assegurasse à nação a 

unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico, segundo seu próprio 

preâmbulo (BRASIL, 1934). Entretanto, vigorou oficialmente apenas um ano, já que foi 

suspensa pela Lei de Segurança Nacional.  No que se refere aos aspectos educacionais, 

delibera no Artigo 149 que 

a educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos 
Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a 
estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes 
fatores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espírito 
brasileiro a consciência da solidariedade humana (BRASIL, 1934). 
 

 Sugeriu, ainda, um Plano Nacional de Educação, fixado, coordenado e fiscalizado pelo 

governo federal, determinando as esferas de competência da União, dos estados e dos 

municípios em matéria educacional: 

Art. 150 - Compete à União:  

a) fixar o plano nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os 
graus e ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua 
execução, em todo o território do País;  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Justi%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Seguran%C3%A7a_Nacional
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b) determinar as condições de reconhecimento oficial dos estabelecimentos 
de ensino secundário e complementar deste e dos institutos de ensino 
superior, exercendo sobre eles a necessária fiscalização;  
c) organizar e manter, nos Territórios, sistemas educativos apropriados aos 
mesmos;  
d) manter no Distrito Federal ensino secundário e complementar deste, 
superior e universitário;  
e) exercer ação supletiva, onde se faça necessária, por deficiência de 
iniciativa ou de recursos e estimular a obra educativa em todo o País, por 
meio de estudos, inquéritos, demonstrações e subvenções.  
 
Parágrafo único - O plano nacional de educação constante de lei federal, 
nos termos dos arts. 5º, nº XIV, e 39, nº 8, letras a e e , só se poderá 
renovar em prazos determinados, e obedecerá às seguintes normas:  
 
a) ensino primário integral gratuito e de frequência obrigatória extensivo 
aos adultos;  
b) tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário, a fim de 
o tornar mais acessível;  
        [...] 
Art. 151 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal organizar e manter 
sistemas educativos nos territórios respectivos, respeitadas as diretrizes 
estabelecidas pela União.  
Art. 152 - Compete precipuamente ao Conselho Nacional de Educação, 
organizado na forma da lei, elaborar o plano nacional de educação para ser 
aprovado pelo Poder Legislativo e sugerir ao Governo as medidas que julgar 
necessárias para a melhor solução dos problemas educativos bem como a 
distribuição adequada dos fundos especiais (BRASIL, 1934, grifos nossos). 

         
  
         

 Observa-se, na Constituição aludida, um enunciador que assume declaradamente, 

por meio do parágrafo único, que o “todos” do Artigo 149 fazia a inclusão dos adultos, 

contrariamente ao disposto na Constituição de 1824. A formulação deixa entrever os 

movimentos sociais da época em prol da escola como espaço integrante de um projeto de 

sociedade democrática. Neste sentido, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932 

defendeu o direito de cada indivíduo à sua educação integral e, igualmente, à 

obrigatoriedade que, por falta de escolas, não havia passado do papel, nem em relação ao 

ensino primário, nem com a idade conciliável com “o trabalhador produtor, isto é, até os 

dezoito anos” (AZEVEDO, [1932], [1959], 2010). 

 Em novembro de 1937, com o golpe de estado, Getúlio Vargas outorgou nova 

Constituição, de caráter ditatorial e imposta como ordenamento legal do Estado Novo, 

contrariamente ao da Constituição de 1934 que havia sido elaborada por uma Assembleia 

Legislativa. Em termos educacionais, inverteu as tendências democratizantes da Constituição 
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de 1934. O interesse não era obrigar o Estado a dar uma educação geral e gratuita para a 

população. Observa-se também que na Constituição de 1937 nada é mencionado com 

relação à educação de adultos, fato já ressaltado na Constituição anterior. O Artigo 129 

prevê como primeiro dever do Estado a sustentação do ensino pré-vocacional e 

profissionalizante destinado às classes menos favorecidas. A saber: 

Art. 129 - A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários 
à educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e 
dos Municípios assegurar, pela fundação de instituições públicas de 
ensino em todos os seus graus, a possibilidade de receber uma educação 
adequada às suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais. 
O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos 
favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado. 
Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino 
profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e 
dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. 
É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua 
especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus 
operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever 
e os poderes que caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem como os 
auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo Poder Público. 
Art. 130 - O ensino primário é obrigatório e gratuito. A gratuidade, porém, 
não exclui o dever de solidariedade dos menos para com os mais 
necessitados; assim, por ocasião da matrícula, será exigida aos que não 
alegarem, ou notoriamente não puderem alegar escassez de recursos, uma 
contribuição módica e mensal para a caixa escolar. 
Art. 131 - A educação física, o ensino cívico e o de trabalhos manuais serão 
obrigatórios em todas as escolas primárias, normais e secundárias, não 
podendo nenhuma escola de qualquer desses graus ser autorizada ou 
reconhecida sem que satisfaça aquela exigência. 
Art. 132 - O Estado fundará instituições ou dará o seu auxílio e proteção às 
fundadas por associações civis, tendo umas; e outras por fim organizar para 
a juventude períodos de trabalho anual nos campos e oficinas, assim como 
promover-lhe a disciplina moral e o adestramento físico, de maneira a 
prepará-la ao cumprimento, dos seus deveres para com a economia e a 
defesa da Nação (BRASIL, 1937, grifos nossos). 

 

 De acordo com Soares (2002), a referida Constituição, produto do receio das elites 

frente às exigências de maior democratização social, além de instrumento autoritário de um 

projeto modernizador excludente, deslocou, na prática, a noção de direito para a de 

proteção e controle, como citado no Artigo 132. Igualmente, proibiu o trabalho de menores 

de 14 anos durante o dia, o de menores de 16 anos à noite, ao mesmo tempo em que 

estimulou a criação de associações civis que organizassem a juventude em vista da disciplina 

moral, eugênica, cívica e da segurança nacional. Assevera ainda o autor que o Estado Novo 
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explicitou uma discriminação entre as elites intelectuais e as classes menos favorecidas 

direcionadas para o trabalho manual e com acesso mínimo à leitura e à escrita. 

 No final da década de 1940, o Plano Nacional de Educação de responsabilidade da 

União incluiu em suas normas o ensino primário integral e de frequência obrigatória, 

também extensiva aos adultos. Outro momento marcante foi a criação do Instituto Nacional 

de Estudos Pedagógicos (INEP), em 1937, tendo instituído na história da educação brasileira, 

em 1942, o Fundo Nacional do Ensino Primário, que incluía o Ensino Supletivo para 

adolescentes e adultos. O fundo estabeleceu, três anos depois, que 25% dos recursos 

deveriam ser aplicados no Ensino Supletivo (SOARES, 2002; SAVIANI, 2004; GADOTTI, 2001).  

 Em 1942, ocorreu também a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) vinculando a Educação de Adultos à Educação Profissional (HADDAD; DI PIERRO, 

2000). Com a proposta educacional, decretada pela Reforma Capanema, adveio uma política 

dualista que restringia a trajetória escolar dos trabalhadores às primeiras letras e atendia 

precariamente às demandas de inclusão na norma educacional. Tal pleito foi 

complementado por meio de um ensino profissionalizante paralelo: o SENAI e, a partir de 

1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC. Ambos controlados pelo 

empresariado, responsável pela formação da classe operária no mercado de trabalho. 

Portanto, conforme assegura Ventura (2011, p. 60, grifos da autora), institucionalizou-se um 

“sistema” educacional cujo objetivo era “moldar” os trabalhadores urbano-industriais. 

 Em âmbito internacional, foi criada a Organização das Nações Unidas para a 

Educação a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 1945, que alertava para o papel da educação, 

em especial a de adultos, no processo de desenvolvimento das nações caracterizadas como 

“atrasadas” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p.111, grifo dos autores). Em 1947, foi instalado o 

Serviço de Educação de Adultos (SEA) como serviço especial do Departamento Nacional de 

Educação do Ministério da Educação e Saúde, com a finalidade reorientar e coordenar os 

trabalhos do ensino supletivo. O movimento se estendeu até fins da década de 1950 e 

denominou-se Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA). Ainda em 1947, 

aconteceu o I Congresso Nacional de Educação de Adultos, realizado no Rio de Janeiro, onde 

já se ressaltavam as especificidades das ações educativas em diferentes níveis e se 

recomendava uma preparação adequada para se trabalhar com adultos. O congresso 
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destacava a importância da educação de adultos para a democracia e defendia a 

alfabetização em nome do exercício da cidadania (GADOTTI, 2001; SOARES, 2002). 

 O fim do Estado Novo e a circulação do capitalismo industrial no Brasil incitaram às 

reivindicações educacionais, sobretudo no intento de aumentar o contingente eleitoral e de 

preparar mão de obra para o mercado industrial em expansão. Simultaneamente, sob a 

influência da Guerra Fria, a UNESCO estimulou países periféricos e semiperiféricos a 

desenvolverem campanhas de alfabetização de adultos. Dentro desse cenário, o Brasil 

passou a ampliar políticas de âmbito nacional que acolhessem à educação de adultos. 

Segundo Ventura (2011, p. 60), “para os excluídos do sistema regular e do sistema 

educacional paralelo de ensino profissionalizante restavam os programas de alfabetização 

em massa, que ocorreram entre o final dos anos 1940 e o início dos anos 1960”.  

  Dentro desse contexto, foi outorgada uma nova Constituição – de 1946 – cujos 

ideários retomavam as propostas educacionais já desenvolvidas desde 1934. Fato 

importante para a educação, pois deu início ao processo de discussão que viria a resultar na 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Com relação ao tema, assegura que: 

 
Art. 166 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve 
inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana.  
Art. 167 - O ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos Poderes 
Públicos e é livre à iniciativa particular, respeitadas as leis que o regulem.  
Art. 168 - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios:  
I - o ensino primário é obrigatório e só será dado na língua nacional;  
II - o ensino primário oficial é gratuito para todos; o ensino oficial ulterior 
ao primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou insuficiência de 
recursos;  
III - as empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalhem 
mais de cem pessoas, são obrigadas a manter ensino primário gratuito 
para os seus servidores e os filhos destes;  
IV - as empresas industriais e comerciais são obrigadas a ministrar, em 
cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores menores, pela forma 
que a lei estabelecer, respeitados os direitos dos professores;  
V - o ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, é 
de matrícula facultativa e será ministrado de acordo com a confissão 
religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu 
representante legal ou responsável;  
VI - para o provimento das cátedras, no ensino secundário oficial e no 
superior oficial ou livre, exigir-se-á concurso de títulos e provas. Aos 
professores, admitidos por concurso de títulos e provas, será assegurada a 
vitaliciedade;  
VII - é garantida a liberdade de cátedra.  
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Art. 169 - Anualmente, a União aplicará nunca menos de dez por cento, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios nunca menos de vinte por cento 
da renda resultante dos impostos na manutenção e desenvolvimento do 
ensino.  
Art. 170 - A União organizará o sistema federal de ensino e o dos 
Territórios.  
Parágrafo único - O sistema federal de ensino terá caráter supletivo, 
estendendo-se a todo o País nos estritos limites das deficiências locais.  
Art. 171 - Os Estados e o Distrito Federal organizarão os seus sistemas de 
ensino.  
Parágrafo único - Para o desenvolvimento desses sistemas a União 
cooperará com auxílio pecuniário, o qual, em relação ao ensino primário, 
provirá do respectivo Fundo Nacional.  
Art. 172 - Cada sistema de ensino terá obrigatoriamente serviços de 
assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados condições 
de eficiência escolar (BRASIL, 1946, grifos nossos).  

 

 Data de 1947 a primeira Campanha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos 

(CEAA), coordenada por Lourenço Filho, cujo objetivo era melhorar as condições de vida da 

população ao promover a educação aos brasileiros iletrados das cidades e zonas rurais. Na 

prática, caracterizou-se por um estudo acelerado de alfabetização em três meses e curso 

primário em dois períodos de sete meses; seguidos de ações de desenvolvimento 

comunitário e de treinamento profissional (VENTURA, 2011; HADDAD DI PIERRO, 2000).  Em 

1949, aconteceu a I Conferência Internacional sobre Educação de Adultos, na Dinamarca, 

tendo como linha central a educação de adultos para “o respeito aos direitos humanos e 

para a construção de uma paz duradoura, que seria uma educação continuada, mesmo 

depois da escola.” (SOARES, 2002; PAIVA, 2003; GADOTTI, 2008).  

 As condições para que a educação de adultos despontasse já coexistia lentamente 

nas décadas anteriores; no entanto, foi no início da década de 1950 que ela se firmou como 

um problema de política nacional. Os comprometimentos perpetrados durante a década de 

1940 fizeram reduzir os índices de analfabetismo; porém, os coeficientes de escolarização da 

população brasileira ainda permaneciam em níveis reduzidos quando confrontados à média 

dos países do primeiro mundo e de vizinhos latino-americanos (HADDAD; DI PIERRO, 2000; 

PAIVA, 2003; ARANHA, 2007; ROMANELLI, 2010).  

   Em 1958, foi realizado o II Congresso Nacional de Educação de Adultos no Rio de 

Janeiro, no contexto da CEAA, no qual se percebia uma preocupação em se redefinir as 

peculiaridades e um espaço apropriado para essa modalidade de ensino. Até então, o adulto 

não escolarizado era atualizado com os mesmos conteúdos da escola primária, fato que 
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exaltava o preconceito contra o analfabeto e a convicção de que não eram necessárias 

diretrizes específicas para esta modalidade educacional. A atuação dos educadores de 

adultos reproduzia, por conseguinte, as ações e características da educação infantil. 

(SOARES, 2002; PAIVA, 2003; ROMANELLI, 2010; VENTURA, 2011). O Congresso 

conjecturava, assim, uma nova forma de pensar pedagógico com adultos, compreendido 

dentro das condições gerais de agitação do processo político do momento histórico pelo 

qual o Brasil estava passando. Na época, o pensamento de Paulo Freire, assim como sua 

proposta para alfabetização de adultos, inspirou novos programas e a alfabetização do país e 

teve como preocupação fundamental a valorização dos saberes desses trabalhadores 

(HADDAD; DI PIERRO, 2000; PAIVA, 2003). 

 As campanhas anteriores começaram a dissipar-se, uma vez que sobre elas 

reincidiram muitas críticas, tais como: “fábrica de eleitores”, pagamento ínfimo aos 

professores e funcionamento precário. Contudo, a principal apreciação ainda era a que 

definia “o adulto analfabeto como ser incapaz e passivo, identificado psicologicamente com 

a criança” e emanada da desvinculação entre analfabetismo e situação econômica, social e 

política do país (VENTURA, 2011, p. 62). Tais concepções desembocavam em duas ações 

equivocadas e contraditórias: a infantilização do adulto e o distanciamento entre o seu 

conhecimento de mundo e o processo de alfabetização do qual fazia parte (SOARES, 2002; 

PAIVA, 2003; VENTURA, 2011).  

 Os anos iniciais da década de 1960 compuseram um momento especial na educação 

de jovens e adultos. Várias coligações buscavam apoio nas camadas populares como meio de 

sustentação política para suas propostas. A educação de adultos passou a ser a prática social 

que se oferecia a esses mecanismos por suas características de prática política. O 

crescimento da economia brasileira no período de Getúlio Vargas e no governo de Juscelino 

Kubitschek (1956-1961) acendeu o clima de insatisfação. Consequentemente, tais episódios 

fizeram proliferar ainda mais as manifestações populares. Dentro dessa conjuntura, os 

trabalhadores educacionais passaram a ganhar presença. Buscava-se, por meio deles, apoio 

político junto aos grupos populares (HADDAD; DI PIERRO, 2000; PAIVA, 2003; ARANHA, 

2007; ROMANELLI, 2010).  

 De acordo com Ventura (2011), o período de 1960-1964 foi marcado tanto por ser o 

centro de um conflito de supremacia da classe dominante quanto de movimentos de 
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ascensão política dos trabalhadores, fazendo com que surgissem duas concepções de 

educação de adultos: uma percebida como “educação libertadora”, como “conscientização” 

e outra que a apreendia como “educação funcional”, isto é, como treinamento de mão de 

obra para deixar mais favorável o projeto de desenvolvimento nacional. 

 Assim, elevada à categoria de educação política, por meio da prática de refletir o 

social, a educação de adultos passou a ir além das preocupações existentes com aspectos 

pedagógicos do processo ensino-aprendizagem. Algumas experiências educacionais 

vinculadas à valorização da educação como “prática libertadora” surgiram comprometidas 

não apenas com a alfabetização, mas também com o intuito de trazer enriquecimento 

cultural e conscientização política para o povo, como, por exemplo, o “Movimento de 

Cultura Popular” (MCP), ligado à prefeitura de Recife, Pernambuco, em 1961, do qual 

participou o educador Paulo Freire (PAIVA, 2003; ARANHA, 2007; ROMANELLI, 2010).  

 O MCP apresentava um caráter de investigação e valorização da cultura popular, 

levando em conta as particularidades, as diversidades regionais e socioculturais, vindo a 

contribuir com um novo olhar educacional. Por influência de Freire, as políticas da educação 

de adultos divulgaram tais especificidades, desvendando os reais problemas existentes, bem 

como as potencialidades para mudanças a partir da ação dos sujeitos integrados em suas 

culturas (SOARES, 2002; PAIVA, 2003). Ao contrário das práticas vigentes, direcionadas para 

um aprendizado instrumental, Freire induziu o foco para a acepção de aprendizagem na vida 

das pessoas ao propor uma prática educacional reflexiva e crítica. Dessa forma, a partir da 

abrangência da educação e da alfabetização como expressões culturais, produziu-se um 

novo delineamento conceitual e uma nova atitude ideológica para os procedimentos de 

alfabetização e educação popular (SOARES, 2002, 2004; PAIVA, 2003; GADOTTI, 2001; 

LIBÂNEO, 2005; ROMANELLI, 2010). 

 Outros movimentos surgiram, como os “Centros Populares de Cultura”, por iniciativa 

da União Nacional dos Estudantes (UNE), e a “Campanha de Pé no Chão Também se Aprende 

a Ler”, da Secretaria Municipal de Educação de Natal (SOARES, 2002; PAIVA, 2003; ARANHA, 

2007). Como aponta Ventura (2011), devido a entraves financeiros para a implantação de 

programas de tais extensões, as campanhas incentivaram a aprendizagem fazendo uso de 

acampamentos escolares abertos, nos quais se ensinavam crianças e adultos das classes 

populares. Surgiram, também, bibliotecas, centros de formação de professores, círculos de 
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leitura, praças de cultura e esportes (VENTURA, 2011). Identifica-se, dessa forma, a 

diversidade cultural também como elemento fundamental para se refletir e exercer a 

educação.  

 Os movimentos se expandiram pelo Brasil, atuando com financiamento público. Cabe 

mencionar o “Movimento de Educação de Base” (MEB), criado em 1961 pela Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), ligado à Igreja Católica e mantido pelo governo de 

Jânio Quadros. Na época, a Igreja reformulou a doutrina social-cristã, o que ensejou aos 

católicos a adotar uma postura mais acentuada diante das desigualdades sociais, norteada 

para o resgate dos segmentos populares excluídos da sociedade. Ampliou-se a teoria cristã 

emancipadora na América Latina designada Teologia da Libertação, que ecoou de forma 

intensa no Brasil. Além disso, desenvolveram-se programas de conscientização para uma 

educação reflexiva e direcionada para a construção de um novo país (SOARES, 2002, 2004; 

PAIVA, 2003; ARANHA, 2007; ROMANELLI, 2010).  

 À medida que o direito do cidadão de adentrar-se aos conhecimentos universais se 

vinculou à conscientização e organização de grupos sociais, a educação de adultos passou a 

exercer uma missão de resgate e de valorização dos diversos saberes, tornando-se agente de 

um movimento amplo de valorização da cultura popular. Desse modo, passou a ser 

idealizada e exercitada como instrumento de ação política. (HADDAD; DI PIERRO, 2000; 

PAIVA, 2003).  

 Dentro desse contexto, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

LDB 4.024/61, que institucionaliza a educação como direito de todos, menciona no Artigo 27 

também os que não tiveram oportunidades de estudar na idade prevista: 

O ensino primário é obrigatório a partir dos 7 anos e só será ministrado na 
língua nacional. Para os que o iniciarem depois dessa idade poderão ser 
formadas classes especiais ou cursos supletivos correspondentes ao seu 
nível de desenvolvimento (BRASIL, 1961, grifos nossos). 

  

 A LDB 4.024/61 determina ainda no Artigo 99 que 

aos maiores de 16 anos  será permitida a obtenção de certificados  de 
conclusão do curso ginasial, mediante a prestação de exames de 
madureza, após estudos realizados  sem observância de regime escolar.  
Nas mesmas condições permitir-se-á a obtenção do certificado de 
conclusão de curso colegial aos maiores de 19 anos (BRASIL, 1961, grifos 
nossos). 
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 Antes, os exames dos alunos que não haviam seguido seriação só eram possíveis em 

estabelecimentos oficiais.  A partir da LDB 4.024/61 não se menciona a quem compete o 

encargo pelos exames. Assim, ao lado dos estabelecimentos oficiais, as escolas privadas, 

autorizadas pelos Conselhos e Secretarias, puderam realizá-los. Em função dessa lei, os 

exames passaram a ser conhecidos como Artigo 99. Há que se observar que a lei apenas 

possibilita a existência desses cursos que “poderão ser formadas a partir de classes especiais 

ou cursos supletivos”, além de “permitir a obtenção do certificado aos maiores de 19 anos” 

(BRASIL, 1961). De fato, o que se constata é uma deliberação da lei, mas, na verdade, não há 

uma obrigatoriedade da oferta desse ensino (SOARES, 2002; PAIVA, 2003). 

 Em 1964, o Programa Nacional de Alfabetização, que antecipava sua disseminação 

por todo Brasil sob a orientação e as concepções da proposta de Paulo Freire foi aprovado. 

Funcionava, em sua maioria, no domínio do Estado, apoiando-se como movimento de 

democratização de oportunidades de escolarização básica dos adultos e representava a luta 

política dos grupos que pleiteavam o aparelho do Estado em seus vários interesses por 

legitimação de ideais via prática educacional (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

 No mesmo ano, no entanto, com o golpe militar de 1964, houve uma ruptura política 

que deteve as conquistas dos movimentos de educação e cultura populares, seus dirigentes 

foram perseguidos e seus ideais, censurados. As manifestações de reformas foram 

eliminadas e postas na clandestinidade. Entre os movimentos de educação popular, a 

ditadura admitiu apenas a continuidade do Movimento de Educação de Base (MEB), sem os 

compromissos da educação de classe realizava. Seus pressupostos teóricos e metodológicos 

foram revisados em consonância com o novo momento do país e seu centro de atuação 

deslocado do Nordeste para a Amazônia. Paralelamente, multiplicaram-se os movimentos de 

desenvolvimento comunitário e os programas de extensão universitária destinados à 

educação de adultos, ancorados em um projeto político-ideológico cuja visão era totalmente 

distinta das propostas preconizadas por Paulo Freire (PAIVA, 2003; VENTURA, 2011).  

 Os participantes do movimento liderado por Paulo Freire foram contidos pelos 

órgãos do Governo Federal. Apareceram, a partir de então, experiências que idealizavam a 

educação como instrumento para a formação de recursos humanos, dentro dos padrões de 

reivindicação do protótipo de industrialização adotado. Sob essa perspectiva, a educação 

passou a ser vista como propulsora do progresso técnico. O analfabetismo também foi alvo 
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do regime imposto, sobretudo porque o déficit educacional era apontado como um dos 

entraves para o investimento e a conservação do capital internacional na economia 

brasileira. O Estado, no tocante à educação, tentou agregar parcelas da força de trabalho ao 

projeto de modernização capitalista, incorporando-as à proposta educacional do capital. Os 

acordos MEC-USAID2 revogaram os movimentos de ação e cultura popular (SOARES, 2002; 

PAIVA, 2003; ARANHA, 2007; ROMANELLI, 2010). 

 No caso da educação de adolescentes e adultos, o desempenho do regime autoritário 

se reproduziu por meio de três ações. Primeiramente, estimulou a Cruzada de Ação Básica 

Cristã (Cruzada ABC), em 1965, que desenvolveria programas de alfabetização, educação 

continuada, comunitária e orientação profissional afinada com a ideologia da segurança 

nacional e utilizando verbas do acordo MEC-USAID. Na prática, a campanha ateve-se à 

distribuição de alimentos para manter a frequência escolar, sendo alvo de crítica da Igreja 

Católica, que se atinha ao pensamento da época, na qual a imagem de uma nação forte por 

meio do milagre econômico e a aspiração de tornar-se potência mundial não poderia estar 

em consonância com um programa de educação de massas orientado e dirigido por 

estrangeiros, ligados à igreja Protestante (SOARES, 2002; PAIVA, 2003; ARANHA, 2007; 

ROMANELLI, 2010). 

 A segunda ação foi a criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL, 

em 1967, embora suas atividades tenham se iniciado em 1969. Trabalhou com estrutura 

paralela e independente em relação ao Ministério da Educação, tendo como objetivos 

erradicar o analfabetismo e preparar mão-de-obra necessária aos fins dos interesses 

capitalistas do Estado.  Em 1970, sob a presidência de Mário Henrique Simonsen, o MOBRAL 

reordenou suas funções, tornando-se executor da mais rica campanha de alfabetização 
                                                           
2
 Refere-se a uma “série de convênios assinados entre o MEC e a United States Agency for International 

Developmente (USAID), nos anos de 1960. Visavam estabelecer convênios de assistência técnica e cooperação 
financeira à educação brasileira. Entre junho de 1964 e janeiro de 1968, período de maior intensidade nos 
acordos, foram firmados 12, abrangendo desde a educação primária (atual ensino fundamental) ao ensino 
superior. O último dos acordos firmados foi no ano de 1976. Os MEC-USAID inseriam-se num contexto histórico 
fortemente marcado pelo tecnicismo educacional da teoria do capital humano, isto é, pela concepção de 
educação como pressuposto do desenvolvimento econômico. Nesse contexto, a “ajuda externa” para a 
educação tinha por objetivo fornecer as diretrizes políticas e técnicas para uma reorientação do sistema 
educacional brasileiro, à luz das necessidades do desenvolvimento capitalista internacional. Os técnicos norte-
americanos, muito mais do que preocupados com a educação brasileira, estavam ocupados em garantir a 
adequação de tal sistema de ensino aos desígnios da economia internacional, sobretudo aos interesses das 
grandes corporações norte-americanas. Na prática, os MEC-USAID não significaram mudanças diretas na 
política educacional, mas tiveram influência decisiva nas formulações e orientações que, posteriormente, 
conduziram o processo de reforma da educação brasileira na Ditadura Militar”.  
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brasileira. A mudança para campanha de alfabetização de massa foi um dos revides à 

contestação política do regime encaminhada pelo movimento estudantil em 1968 e de 

sustentação ideológica do Ato Institucional número 5 (AI-5), baixado em dezembro do 

mesmo ano, constituindo-se em um dos pilares da política educacional do governo militar 

(PAIVA, 2003). Desenvolveu-se durante toda a década de 1970 e, ao longo dos seus 15 anos 

de existência, prevaleceu-se de sua influência política e autonomia financeira, afinando sua 

estrutura de modo análogo aos sistemas de ensino existentes (HADDAD DI PIERRO, 2000; 

VENTURA, 2011).  

 O MOBRAL concentrava as normas orientadoras, a produção de material didático e a 

supervisão pedagógica. Inspirou-se nas técnicas pedagógicas e na forma do material didático 

das concepções de Paulo Freire, esvaídas, contudo, de sua ótica “conscientizadora”. 

Ofereceu, primeiramente, a alfabetização e as quatro primeiras séries do ensino 

fundamental aos adolescentes e adultos; porém, ao longo de sua existência, expandiu e 

diversificou seu campo de ação, lançando em média um novo programa por ano, entre eles 

o Programa de Atendimento Pré-Escolar e o Programa de Ação Comunitária para o Trabalho 

(PAIVA, 2003; VENTURA, 2011).  

 A lei 5.379 que instituiu o MOBRAL, em 15 de dezembro de 1967, determinava que:  

Art. 1º Constituem atividades prioritárias permanentes, no Ministério da 
Educação e Cultura, a alfabetização funcional e, principalmente, a 
educação continuada de adolescentes e adultos. 
 Parágrafo único. Essas atividades em sua fase inicial atingirão os 
objetivos em dois períodos sucessivos de 4 (quatro) anos, o primeiro 
destinado a adolescentes e adultos analfabetos até 30 (trinta) anos, e o 
segundo, aos analfabetos de mais de 30 (trinta) anos de idade. Após esses 
dois períodos, a educação continuada de adultos prosseguirá de maneira 
constante e sem discriminação etária. 
 Art. 2º Nos programas de alfabetização funcional e educação continuada 
de adolescentes e adultos, cooperarão as autoridades e órgãos civis e 
militares de todas as áreas administrativas, nos termos que forem fixados 
em decreto, bem como, em caráter voluntário, os estudantes de níveis 
universitário e secundário que possam fazê-lo sem prejuízo de sua própria 
formação. 
 Art. 3º É aprovado o Plano de Alfabetização Funcional e Educação 
Continuada de Adolescentes e Adultos, que esta acompanha, sujeito a 
reformulações anuais, de acordo com os meios disponíveis e os resultados 
obtidos. 
 Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir uma fundação, sob a 
denominação de Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL de 
duração indeterminada, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, 
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Estado da Guanabara, enquanto não for possível a transferência da sede e 
foro para Brasília. 
 Art. 5º O MOBRAL será o Órgão executor do Plano de que trata o art. 3º. 
 Art. 6º O MOBRAL gozará de autonomia administrativa e financeira e 
adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas, do seu ato constitutivo, com o qual serão apresentados 
seu estatuto e o decreto do Poder Executivo que o aprovar. 
 Art. 7º O patrimônio da fundação será constituído: 
a) por dotações orçamentárias e subvenções da União;  
b) por doações e contribuições de entidades de direito público e privado, 
nacionais, internacionais ou multinacionais, e de particulares;  
c) de rendas eventuais (BRASIL, 1967, grifos nossos).  

 

 O MOBRAL, assim, continha três particularidades: paralelismo em relação aos demais 

programas de educação, pois seus recursos independiam de verbas orçamentárias; 

organização descentralizada, por meio de Comissões Municipais em quase todos os 

municípios brasileiros; e centralização de direção do processo educativo, encarregada do 

“treinamento do pessoal para todas as fases” (BRASIL, 1967), de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pela Secretaria Executiva.  Segundo Haddad e Di Pierro (2000), o planejamento 

e o material didático eram elaborados por empresas privadas e possuíam caráter nacional, 

apesar da diversidade de perfis linguísticos, ambientais e socioculturais nas diferentes 

regiões brasileiras. As três propriedades convergiam para instituir uma estrutura adequada 

ao objetivo político da implantação de massa de controle doutrinário, desconsiderando e 

desautorizando outras propostas educacionais (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

 Os alfabetizadores eram recrutados sem muita exigência, fato que refletia também 

uma despreocupação com o docente, que poderia ser substituído por alguém não 

especializado para o cargo, mas que apenas soubesse ler e escrever. Este 

descomprometimento pode ser percebido claramente quando se menciona na lei 

“treinamento do pessoal para todas as fases” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 115), como se 

não houvesse a necessidade de docentes, pois haveria um treinamento que habilitaria 

“qualquer pessoa” para desempenhar a função em questão. Nota-se um apagamento da 

importância do trabalho docente, uma vez que bastava o “treinamento” para exercer essa 

função. Além disso, os materiais didáticos elaborados exerciam a função de “ensinar”, de 

acordo com a visão tecnicista da época.  

 Este movimento disseminou ainda uma campanha em âmbito nacional conclamando 

a população a fazer a sua parte: “você também é responsável, então me ensine a escrever, 

eu tenho a minha mão domável, eu sinto a sede do saber”.  (GALVÃO; SOARES, 2004, pp. 45-
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46). Veja-se que o adjetivo “domável” [do latim domabile] faz referência a aquilo que se 

pode domar, cujo significado remete a amansar, domesticar, como se estivessem falando de 

“animais” a serem domados. 

 Paiva afiança que esse movimento foi pensado por seus fundadores com a missão de 

eliminar do país a “chaga do analfabetismo” (2003, p. 347) e que, diante desse caráter 

militar e emergencial do programa, tornava-se desnecessário, para seus idealizadores, o 

consenso dos profissionais da educação. Note-se que o analfabetismo é visto como uma 

“doença”, uma ferida aberta, uma “úlcera”. O MOBRAL seria a resolução para os problemas 

e os males que o analfabetismo ocasionaria à sociedade. 

 No entanto, ao contrário do que articulavam seus fundadores e defensores, o 

programa teve um baixo rendimento, levando-se em consideração o grande número de 

inscritos. Além disso, a aprovação nem sempre significava desempenho na compreensão 

leitora, pois muitos alfabetizados permaneciam sem desenvoltura para ler e mal sabendo 

escrever o próprio nome (SOARES, 2002; PAIVA, 2003; ARANHA, 2007; ROMANELLI, 2010). 

 De tal modo, os militares, no poder, promoveram uma série de mudanças no cenário 

político brasileiro: representantes instalados no governo ignoravam as diretrizes 

estabelecidas pela Constituição de 1946. Houve a convocação extraordinária dos membros 

do Congresso Nacional para a discussão e aprovação de uma nova constituição. A aparente 

medida de natureza democrática escamoteava uma ação autoritária do governo que, em 24 

de janeiro de 1967, aprovou uma nova constituição sem ponderar boa parte das emendas 

apresentadas pelos congressistas.  

 Com relação à educação, a Constituição de 1967 assevera:  

A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; assegurada a 
igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade 
nacional e nos ideais de liberdade e de solidariedade humana.  
1º - O ensino será ministrado nos diferentes graus pelos Poderes Públicos.  
§ 2º - Respeitadas as disposições legais, o ensino é livre à Iniciativa 
particular, a qual merecerá o amparo técnico e financeiro dos Poderes 
Públicos, inclusive bolsas de estudo.  
3º - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas:   
I - o ensino primário somente será ministrado na língua nacional; 
II - o ensino dos sete aos quatorze anos é obrigatório para todos e gratuito 
nos estabelecimentos primários oficiais; 
III - o ensino oficial ulterior ao primário será, igualmente, gratuito para 
quantos, demonstrando efetivo aproveitamento, provarem falta ou 
insuficiência de recursos. Sempre que possível, o Poder Público substituirá 
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o regime de gratuidade pelo de concessão de bolsas de estudo, exigido o 
posterior reembolso no caso de ensino de grau superior; 
IV - o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 
horários normais das escolas oficiais de grau primário e médio. 
V - o provimento dos cargos iniciais e finais das carreiras do magistério de 
grau médio e superior será feito, sempre, mediante prova de habilitação, 
consistindo em concurso público de provas e títulos quando se tratar de 
ensino oficial; 
 VI - é garantida a liberdade de cátedra. 
Art. 169 - Os Estados e o Distrito Federal organizarão os seus sistemas de 
ensino, e, a União, os dos Territórios, assim como o sistema federal, o qual 
terá caráter supletivo e se estenderá a todo o País, nos estritos limites das 
deficiências locais. 
 § 1º - A União prestará assistência técnica e financeira para o 
desenvolvimento dos sistemas estaduais e do Distrito Federal. 
 § 2º - Cada sistema de ensino terá, obrigatoriamente, serviços de 
assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados condições 
de eficiência escolar. 
Art. 170 - As empresas comerciais, industriais e agrícolas são obrigadas a 
manter, pela forma que a lei estabelecer, o ensino primário gratuito de 
seus empregados e dos filhos destes. 
Parágrafo único - As empresas comerciais e industriais são ainda 
obrigadas a ministrar, em cooperação, aprendizagem aos seus 
trabalhadores menores. 
Art. 171 - As ciências, as letras e as artes são livres. 
Parágrafo único - O Poder Público incentivará a pesquisa científica e 
tecnológica. 
Art. 172 - O amparo à cultura é dever do Estado. 
Parágrafo único - Ficam sob a proteção especial do Poder Público os 
documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, os 
monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas 
arqueológicas (BRASIL, 1967, grifos nossos). 
 

 A extensão da obrigatoriedade de 7 a 14 anos, incluiu a categoria dos adolescentes 

na escolaridade apropriada, contudo segundo Soares (2002), este fato propiciou a 

emergência de outra faixa etária, a partir dos 15 anos, sob o conceito de jovem. Pensemos 

que a partir de então o ensino obrigatório se dava dos 7 aos 14 anos. Em consequência, 

desencadeou uma nova demanda de faixa etária para a educação de adultos. A referida 

Constituição, retirou o vínculo constitucional de recursos para a educação e obrigou a que as 

empresas mantivessem o ensino primário para os empregados e seus filhos, conforme o 

Artigo 170, já mencionado. O acontecimento não deixou de representar um avanço para a 

educação brasileira, se pensarmos que até então antes só existia o ensino primário oficial 

(SOARES, 2002; PAIVA, 2003). 
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 A partir de 1969, o MOBRAL começou a distanciar-se de sua proposta voltada 

inicialmente aos aspectos pedagógicos. Porém, pressionado pelo regime militar passou a se 

delinear como um programa que, por um lado, procurava dar uma resposta aos 

marginalizados do sistema escolar e, por outro, consentia os objetivos políticos dos governos 

militares. O então presidente do MOBRAL, Mario Henrique Simonsen e o ministro da 

Educação, coronel Jarbas Passarinho, conseguiram dispor de recursos para o MOBRAL, por 

meio “de 1% do Imposto de Renda devido pelas empresas, complementada com 24% da 

renda líquida da Loteria Esportiva” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 114). 

 No plano oficial, enquanto as atuações repressivas ocorriam, a Cruzada ABC 

permanecia tentando ocupar o espaço deixado pelos movimentos de cultura popular. A 

campanha foi abolida entre os anos de 1970 e 1971 após inúmeras críticas. No entanto, 

persistia a necessidade de oferecer respostas a um direito de cidadania, perante as 

comunidades nacional e internacional, uma vez que era difícil justificar a manutenção dos 

baixos níveis de escolaridade da população com a proposta de um grande país, de acordo 

com o pensamento da época (HADDAD; DI PIERRO, 2000). Desse modo, sob o lema de 

slogans como “Esse é um país que vai pra frente”, “Plante, que o governo garante”, “Brasil: 

ame-o ou deixe-o” e imbuídos do espírito da canção “Eu te amo meu Brasil, eu te amo / Meu 

coração é verde, amarelo, branco, azul, anil / Eu te amo meu Brasil, eu te amo/ 

Ninguém segura a juventude do Brasil” se havia incutido um ufanismo exacerbado e 

acentuado em torno da imagem da nação brasileira. 

 Em pleno domínio autoritário do Estado, o MOBRAL afiançou que seria capaz de 

acabar com o analfabetismo em dez anos, considerado como “vergonha nacional” nas 

palavras do então presidente militar Emílio Garrastazu Médici (HADDAD; DI PERRO, 2000, 

p.118). Entretanto, como programa infligido, sem a presença ativa de educadores e de parte 

sociedade e sem argumentações de caráter pedagógico, os últimos anos foram assinalados 

por denúncias e insinuações que culminaram na criação de uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito – CPI – instalada no dia 26 de setembro de 1975 com a finalidade de apurar os 

destinos e a aplicação dos recursos financeiros e falsos índices de analfabetismo (ARANHA, 

2007; PAIVA, 2003; HADDAD, DI PIERRO, 2000). Entre as críticas cometidas, destacam-se as 

que se referem à manipulação de seus resultados em relação à alfabetização e ao impacto 

de outras formas do movimento, além da crítica sobre o seu próprio objetivo. Paiva (2003), 



47 
 

analisando o papel político do MOBRAL, afiança que a compreensão dessa campanha de 

massa não deve ser buscada apenas nas ideias, mas em sua utilização como instrumento de 

controle político ideológico das massas. 

 A coibição, na década de 1970, permaneceu sendo a resposta do Estado autoritário à 

atuação dos programas cujas ações de caráter político contrastavam os interesses impostos 

pelo golpe militar. A igreja católica, com sua proposta doutrinária, também dificultou a 

atuação desses movimentos, apresentando-se mais como ferramenta de evangelização do 

que propriamente preocupada com a educação de adultos. No entanto, ainda assim, os 

movimentos contrários à política vigente continuavam existindo de modo disperso e 

clandestino (PAIVA, 2003; SOARES, 2002; HADDAD; DI PIERRO, 2000).   

 Além da Cruzada ABC e do MOBRAL, a terceira ação realizada pelo governo militar 

para erradicar o analfabetismo como refutação aos pleitos da população, se deu com a 

criação do Ensino Supletivo, em 1971. Soares (2002) assevera que pela primeira vez uma 

legislação específica instituiu o ensino de adolescentes e adultos em um capítulo próprio, 

diferenciando-o do ensino regular básico e secundário e abordando a necessidade da 

formação específica dos professores nesta área. Os avanços foram incontestáveis para esta 

modalidade de ensino, pois no cerne de reformas autoritárias e no auge do processo de 

modernização conservadora do país, o supletivo ganhou um estatuto próprio, embora este 

fato ainda não tenha garantido sua unidade com o ensino regular (SOARES, 2002). A LDB 

5.692/71, com relação ao ensino supletivo, regulamenta, no capítulo IV: 

Art. 24 O ensino supletivo terá por finalidade: 
a) suprir, a escolarização regular para os adolescentes e adultos que não a 
tenham seguido ou concluído na idade própria; 
1) proporcionar, mediante repetida volta à escola, estudos de 
aperfeiçoamento ou atualização para os que tenham seguido o ensino 
regular no todo ou em parte.  
Parágrafo único. O ensino supletivo abrangerá cursos e exames a serem 
organizados nos vários sistemas de acordo com as normas baixadas pelos 
respectivos Conselhos de Educação.  
Art. 25 O ensino supletivo abrangerá, conforme as necessidades a atender, 
desde a iniciação no ensino de ler, escrever e contar e a formação 
profissional definida em lei específica até o estudo intensivo de disciplinas 
do ensino regular e a atualização de conhecimentos.  
§ 1º Os cursos supletivos terão estrutura, duração e regime escolar que se 
ajustem às suas finalidades próprias e ao tipo especial de aluno a que se 
destinam.  
§ 2º Os cursos supletivos serão ministrados em classes ou mediante a 
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utilização de rádio, televisão, correspondência e outros meios de 
comunicação que permitam alcançar o maior número de alunos. 
Art. 26 Os exames supletivos compreenderão a parte do currículo 
resultante do núcleo comum, fixado pelo Conselho Federal de Educação, 
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular, e poderão, 
quando realizados para o exclusivo efeito de habilitação profissional de 2º 
grau, abranger somente o mínimo estabelecido pelo mesmo Conselho.  
§ 1º Os exames a que se refere este artigo deverão realizar-se:  
a) ao nível de conclusão do ensino de 1º grau, para os maiores de 18 anos;  
b) ao nível de conclusão do ensino de 2º grau, para os maiores de 21 anos.  
§ 2º Os exames supletivos ficarão a cargo de estabelecimentos oficiais ou 
reconhecidos indicados nos vários sistemas, anualmente, pelos respectivos 
Conselhos de Educação. 
§ 3º Os exames supletivos poderão ser unificados na jurisdição todo um 
sistema de ensino, ou parte deste, de acordo com normas especiais 
baixadas pelo respectivo Conselho de Educação.  
Art. 27. Desenvolver-se-ão, ao nível de uma ou mais das quatro últimas 
séries do ensino de 1º grau, cursos de aprendizagem, ministrados a alunos 
de 14 a 18 anos, em complementação da escolarização regular, e, a esse 
nível ou ao de 2º grau, cursos intensivos de qualificação profissional.  
Parágrafo único. Os cursos de aprendizagem e os de qualificação darão 
direito a prosseguimento de estudos quando incluírem disciplinas, áreas de 
estudo e atividades que os tomem equivalentes ao ensino regular, 
conforme estabeleçam as normas dos vários sistemas.  
Art. 28. Os certificados de aprovação em exames supletivos e os relativos à 
conclusão de cursos de aprendizagem e qualificação serão expedidos pelas 
instituições que os mantenham (BRASIL, 1971). 

  

 A referida lei concretizou uma demanda da educação de adultos, porém seus 

fundamentos com relação ao ensino supletivo também são explicitados em outros dois 

documentos: o Parecer do Conselho Federal de Educação nº 699, publicado em 28 de julho 

de 1972, de autoria de Valnir Chagas, que tratou especificamente do Ensino Supletivo; e o 

documento Política para o Ensino Supletivo, do mesmo autor (SOARES, 2002). Dois anos 

depois da elaboração desses documentos, foram criados, pelas Secretarias Estaduais de 

Educação, os Centros de Estudos Supletivos (CES) – objetos de estudo desta pesquisa – como 

um dos fatores que contribuíram para extensão do ensino supletivo, desenvolvido 

paralelamente à estrutura regular do MEC (VENTURA, 2011). Diante do exposto, há quem 

analise que, proporcionando o MOBRAL e o Supletivo, o governo autoritário procurava 

reconquistar, por meio da educação, sua mediação com os setores populares da sociedade 

(HADDAD, DI PIERRO, 2000; SOARES, 2002; PAIVA, 2003; VENTURA, 2011). 

 Uma das atuações do Supletivo passou a acontecer por meio de provas, 

denominadas Exames Supletivos, que certificavam se os adolescentes e adultos interessados 
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detinham as competências correspondentes ao ensino de primeiro e segundo graus, 

designações utilizadas na época. A partir de então, eram realizadas por instituições 

credenciadas pelos sistemas de ensino e abertos aos interessados (com idade mínima, 

respectivamente, de 15 e 18 anos) que assim o desejassem, sem que se exigissem quaisquer 

cursos ou estudos formalizados (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

 Dessa forma, os exames supletivos de educação geral substituíram, na LDB de 1971, o 

antigo sistema de exames de madureza. Mais tarde, instituído pela PORTARIA Nº 3.415, de 

21 de outubro de 2004, os exames passaram a denominar-se Exame Nacional para a 

Certificação De competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) cujo objetivo é avaliar as 

habilidades e competências básicas de jovens e adultos que não tiveram acesso à 

escolaridade regular na idade apropriada (BRASIL, 2013). Igualmente aos exames supletivos, 

o candidato faz a prova e, alcançando o mínimo de pontos exigido, obtém a certificação de 

conclusão daquela etapa educacional. As certificações são feitas nas secretarias municipais e 

estaduais de educação que aderem ao exame, as quais são responsáveis pela forma e pelos 

critérios de utilização das notas, com autonomia para realizar as certificações. O participante 

do ENCCEJA se inscreve em cada uma das áreas avaliadas, sendo possível obter certificação 

parcial em cada uma delas (BRASIL, 2013). 

 Ao se fazer necessário retomar a lei 5.692/71 e conjecturar sobre seus efeitos no 

ensino supletivo, percebemos a presença de um estudo caracterizado pelo “ensino de 

massa”, no qual o acesso à escolarização passou a ser imperativa em quase todo o país em 

função das políticas governamentais da época. Tal tendência interveio nas práticas 

educativas à medida que aumentou a busca por escolas de ensino supletivo, além de 

fomentar uma revisão nos procedimentos pedagógicos em função de uma maior 

necessidade das comunidades de retorno aos bancos escolares (PAIVA, 2003; SAVIANI, 2004; 

LIBÂNEO, 2005).  

 No tocante ao Parecer 699/72, o Conselheiro Valnir Chagas antecipou quatro funções 

do ensino supletivo – a suplência, o suprimento, a aprendizagem e a qualificação – sendo a 

finalidade principal a de suprir a escolarização regular para o adolescente e o adulto que não 

a tivessem concluído na idade própria, em um sistema desenvolvido por fora do ensino 

regular de 1º e 2º graus. A suplência se referia à substituição do ensino regular com direito à 

certificação de ensino de 1º grau para maiores de 18 anos e de 2º grau para maiores de 21 
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anos. O suprimento tinha por função estudos de aperfeiçoamento ou atualização para os 

que haviam seguido o ensino regular em parte. Por fim, a aprendizagem e a qualificação se 

desenvolviam por fora do ensino de 1º e 2º graus regulares. Cabe relembrar que a 

aprendizagem, formação no trabalho, havia ficado a cargo do SENAI e do SENAC (SOARES, 

2002; PAIVA, 2003).  

 De acordo com Haddad e Di Pierro (2000), as quatro modalidades deveriam priorizar 

os cursos e exames visando à formação e ao aprimoramento para o trabalho. Além disso, 

defender a liberdade de organização, para que o ensino não resultasse em uma simulação 

do Ensino Regular. O Ensino Supletivo, assim, proporcionou um sistema paralelo ao regular 

em que a aferição de conhecimento e a certificação poderiam dar-se também fora do 

processo presencial de ensino-aprendizagem, por meio de exames de suplência. Os exames 

se estabeleciam em consonância com os regulamentos convencionados pelos respectivos 

Conselhos de Educação. 

 Ainda de acordo com os referidos autores, a criação do Ensino Supletivo foi instituída 

a partir de três princípios: ser um subsistema integrado independente, porém interligado a 

ele, compondo o Sistema Nacional de Educação e Cultura; voltar-se para o desenvolvimento 

nacional pela alfabetização ou pela força de trabalho; e possuir uma doutrina e metodologia 

apropriadas a esta linha de escolarização (HADDAD; DI PIERRO, 2000). Tais fatores o 

distinguiam dos movimentos de cultura popular, que concentravam suas características e 

metodologia sobre o grupo social definido por condição de classe. O Ensino Supletivo se 

propunha a “recuperar o atraso e reciclar o presente, formando uma mão-de-obra que 

contribuísse para o esforço do desenvolvimento nacional, através de um novo modelo de 

escola” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 117). 

 Em relação aos professores, a legislação e os documentos recomendavam que os que 

atuassem nessa modalidade, deveriam receber uma formação específica, aproveitando-se 

para tanto os estudos e pesquisas desenvolvidos. Caso não houvesse a possibilidade, os do 

Ensino Regular seriam aproveitados, mediante cursos de aperfeiçoamento adaptados ao 

Supletivo (HADDAD; DI PIERRO, 2000; SOARES, 2002; PAIVA, 2003).  

 Haddad e Di Pierro prosseguem asseverando que “o Ensino Supletivo foi apresentado 

à sociedade como um projeto de escola do futuro e elemento de um sistema educacional 

compatível com a modernização socioeconômica observada no país nos anos de 70” (2000, 
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p. 117). Ao contrário do que preconizavam os movimentos de cultura popular, o ensino 

supletivo não direcionava seus interesses para uma determinada classe, mas pretendia ser 

uma oportunidade de escolarização que a todos serviria, em uma dinâmica de permanente 

atualização (PAIVA, 2003).  

 Foi neste sentido a mensagem do presidente Emílio G. Médici ao Congresso Nacional 

no encaminhamento da nova Lei, em 20 de junho de 1971, ao explicar as reformas como 

uma abertura “para que possa qualquer povo, na razão de seus predicados genéticos, 

desenvolver a própria personalidade e atingir, na escala social, a posição a que tenha jus” 

(HADADD; DI PIERRO, 2000, p. 118). Dentro dessa concepção, a posição social de cada um 

seria determinada, por um lado, de sua “condição genética” e, por outro, em “saber 

aproveitar as oportunidades educacionais proporcionadas pelo Estado”. Em outras palavras, 

a responsabilidade por sua condição ou não em tornar-se um sujeito-letrado seria única e 

exclusiva do aprendiz-trabalhador, uma vez que o Estado havia cumprido o seu papel em 

oferecer ajuda, os imperativos remanescentes sobrevinham de sua origem. 

 Dessa forma, o Ensino Supletivo, 

por sua flexibilidade, seria a nova oportunidade dos que perderam a 
possibilidade de escolarização em outras épocas, ao mesmo tempo em que 
seria a chance de atualização para os que gostariam de acompanhar o 
movimento de modernização da nova sociedade que se implantava dentro 
da lógica de “Brasil Grande” da era Médici (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 
118, grifo do autor). 

  

 Em meados de 1972, a Secretaria Geral do Ministério da Educação e Cultura expediu 

o documento Adult Education in Brazil proposto à III Conferência Internacional de Educação 

de Adultos, convocada pela UNESCO para Tóquio, o qual manifestava o sentido da educação 

de adultos no contexto brasileiro, explicitando, sobretudo, o MOBRAL e o Ensino Supletivo. 

O discurso e os documentos legais dos governos militares procuraram vincular a perspectiva 

da democratização de oportunidades educacionais com a intenção de colocar o sistema 

educacional a serviço do modelo de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que se 

empenhavam em manter a ordem econômica e política (HADADD; DI PIERRO, 2000; PAIVA, 

2003). 

 Dentro do contexto aludido, apresentava-se, inicialmente, a postura de um governo 

autoritário que sobrepujava todos os movimentos de cultura popular nascidos no período 

anterior à ditadura por desconfiança de que desestabilizassem o regime; e, posteriormente, 
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por meio do MOBRAL e do Ensino Supletivo, uma tentativa de readquirir, pela educação, sua 

intercessão com os domínios populares. De tal modo, a educação de adultos se mostrava 

pela oferta de serviços educacionais como uma oportunidade de promoção social. Nesse 

aspecto, ressaltava-se, por um lado, o intento do Estado em sustentar a ordem social que 

desejava promover e, por outro, afiançar o apoio das classes sociais (HADDAD; DI PIERRO, 

2000; PAIVA, 2003).   

 O Ensino Supletivo, organizado em um Departamento no Ministério da Educação e 

Cultura, o Departamento de Ensino Supletivo (DESU), tinha uma Direção Geral cujo objetivo 

era coordenar as atividades de educação de adultos em âmbito nacional.  Haddad e Di Pierro 

(2000) delineiam que os programas federais decorrentes da criação do Ensino Supletivo 

ficaram sob a responsabilidade do DESU, 1973 – ano de sua criação – até 1979, e, mais 

tarde, decompostos para Subsecretaria de Ensino Supletivo (SESU)3 e subordinados à 

Secretaria de Ensino de 1º e 2º graus (SEPS). Faziam referência aos exames supletivos e à 

difusão da metodologia de ensino personalizada, “com apoio de módulos didáticos, 

realizada por meio de Centros de Estudos Supletivos, ao lado de programas de ensino à 

distância via rádio e televisão” (HADDAD & DI PIERRO, 2000, p. 119).  

 Como observado, os alunos não frequentariam uma escola regular. De certo modo, 

teriam que ser “autodidatas” e aprender por conta própria. Se, por um lado, houve uma 

demanda dos governantes para que os que não tiveram oportunidades de frequentar uma 

escola regular retornassem aos bancos escolares e manifestassem a necessidade de 

recuperar, suprir e qualificar-se, questionamo-nos como seria, na época, fazê-lo por meio de 

módulos didáticos, exames supletivos ou meios de comunicação.  

 Cabe-nos refletir, igualmente, como seria transpor do analfabetismo à autonomia de 

aprendizagem por meio de aferições sem um contato direto com o professor. Outra 

ponderação consistiria no entendimento de ensino/aprendizagem dos que idealizaram essas 

escolas e qual seria a ênfase dada nos conhecimentos que este aluno usaria em sua prática 

diária, por meio de uma quantidade de avaliações, onde seria aprovado ou não para um 

próximo passo. Advirtamos que a Lei 5.692/71 enfatizou o ensino tecnicista no Brasil, que 

privilegiava a tecnologia educacional e transformava professores e alunos em meros 

executores e receptores de projetos elaborados de forma autoritária, sem qualquer vínculo 

                                                           
3
 Atualmente, a sigla SESU faz referência a Secretaria de Educação Superior. 
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com o contexto social a que se destinavam. O modelo, importado dos EUA para suprir a 

demanda da mão-de-obra qualificada com o advento das multinacionais no Brasil, visava, 

além de qualificar – via racionalização dos meios de ensino – também reproduzir as ideias 

que dominavam as relações de produção (LIBÂNEO, 2005; SAVIANI, 2007). 

 Mais tarde, o Ensino Supletivo se ateve ao âmbito estadual, prevalecendo, no 

entanto, sua diversidade na oferta. A Lei Federal propôs que o Ensino Supletivo fosse 

regulamentado pelos respectivos Conselhos Estaduais de Educação, o que criou uma 

variedade de formas de organização e nomenclaturas nos diversos programas ofertados 

pelos estados. Em quase todas as unidades da Federação foram criados órgãos específicos 

para o Ensino Supletivo dentro das Secretarias de Educação, cuja intervenção privilegiada 

era no ensino de 1º e 2º graus, sendo em menor escala as iniciativas no campo da 

alfabetização de adultos (HADDAD; DI PIERRO, 2000; PAIVA, 2003; ROMANELLI, 2010). 

 Ainda no âmbito estadual, os cursos oferecidos poderiam ser presenciais e 

semipresenciais – funcionando até os dias atuais. Os cursos presenciais aconteciam nas 

Escolas Estaduais de Ensino Supletivo, que utilizavam muitas vezes as escolas municipais no 

horário noturno, com a duração de 06 (seis) meses para cada ano letivo. Os cursos 

semipresenciais passaram a ser oferecidos nos Centros de Estudos Supletivos (CES) e, 

posteriormente, nos Núcleos Avançados dos Centros de Estudos Supletivos (NACES). Neles, 

os alunos podem concluir a Educação Básica, valendo-se de módulos de ensino como 

recursos didáticos. Os cursos supletivos foram aprovados pelo Parecer 201/78 do Conselho 

Estadual de Educação. O Parecer 254/80 do mesmo Conselho consentiu o plano de estrutura 

e funcionamento dos CES do Estado do Rio, outorgando efeito retroativo para os Centros de 

Estudos então em funcionamento. O CES-Casa do Marinheiro e o CES-Niterói foram os 

primeiros a serem aprovados a contar de setembro de 1976, data de sua inauguração no 

Estado do Rio de Janeiro (MELLO, 1982). 

 Com o fim do regime militar e a extinção do MOBRAL, estigmatizado como modelo 

de educação domesticadora e de baixa qualidade, surge, em seu lugar, a Fundação Nacional 

para Educação de Jovens e Adultos, Fundação Educar. Criada em 1985, em um contexto 

político bem diferente do Mobral, passou a fazer parte do Ministério da Educação com a 

responsabilidade articular o subsistema de ensino supletivo, fomentando atendimento às 

séries iniciais do ensino de 1º grau, promovendo a formação e o aperfeiçoamento de 
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educadores, além de produzir material didático, supervisionar e avaliar as atividades 

realizadas (HADDAD; DI PIERRO, 2000; PAIVA, 2003; ROMANELLI, 2010). 

 A Fundação Educar funcionou como órgão de fomento e apoio técnico, privilegiando 

a modalidade de ação indireta em apoio aos municípios, estados e organizações da 

sociedade civil com o objetivo de fazer com que suas atividades fossem absorvidas pelos 

sistemas de ensino supletivo estaduais e municipais. Assim, as Comissões Municipais do 

MOBRAL dissiparam-se e as prefeituras municipais, sucessoras de suas atividades de ensino, 

instituíram-se como principais parceiros conveniados à Fundação, ao lado de empresas e 

organizações civis de natureza variada (HADDAD; DI PIERRO, 2000; PAIVA, 2003).  

 O referido órgão conservou, de acordo com Haddad e Di Pierro (2000), uma 

composição nacional de pesquisa e produção de materiais didáticos, bem como 

coordenações estaduais, que passaram a ter maior autonomia para determinar seus 

projetos político-pedagógicos. Amparou, igualmente, técnica e financeiramente iniciativas 

de educação básica de jovens e adultos geridos por prefeituras municipais ou instituições da 

sociedade civil. Assim, as práticas pedagógicas de educação popular que existiam quase que 

clandestinamente, voltaram a ter visibilidade nos ambientes universitários e programas 

públicos da educação de jovens e adultos (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

 Com a retomada do governo nacional pelos civis e a redemocratização das relações 

sociais e das instituições políticas brasileiras, houve uma ampliação dos direitos sociais. 

Durante esse período, se legitimaram as instituições políticas da democracia, cujo processo 

resultou na promulgação da Constituição Federal de 1988, concretizando o reconhecimento 

social dos direitos das pessoas jovens e adultas à educação fundamental, com a 

responsabilidade do Estado por sua oferta pública, gratuita e universal (BRASIL, 1998; 

HADDAD; DI PIERRO, 2000; SOARES, 2002; PAIVA, 2003). Além disso, o processo constituinte 

adjudicou à educação o papel de instrumento qualificador para o trabalho e de organização 

para o exercício da cidadania, diferenciando-a das perspectivas do direito individual e da 

coexistência mútua, adotadas em constituições anteriores. 

 Nesse período, um acontecimento marcante para a educação de jovens e adultos foi 

a conquista do direito universal público e gratuito, independente da idade, explicitado, 

primeiramente, na Constituição de 1988, no Artigo 205:  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
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desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 
 

 Assim, compete ao Estado promover a educação para todos indistintamente, sendo 

seus preceitos interpretados no sentido de sua realização, ampliados no Artigo 206 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos, aos das redes públicas; 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade. 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos de lei federal (BRASIL, 1988).  

 

  e consagrados no Artigo 208 da mesma Constituição, que assevera: 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria; 
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 
idade; 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; 
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. 
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua 
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, 
pela frequência à escola (BRASIL, 1988, grifos nossos). 
 

 Fato também a ser elucidado sobre a Constituição é o posicionamento do Estado no 

tocante à educação brasileira. Percebe-se aqui um enunciador que chama para si a 

responsabilidade de oferecer a educação gratuita a todos, bem como sua extensão ao 

Ensino Médio. Adverte-se ainda que o não oferecimento desse ensino já implica 
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responsabilidade da autoridade competente, bem como a de zelar pela frequência do aluno 

à escola.  

 A Constituição de 1988, quando colocou a educação no rol de direitos essenciais, 

demonstrou a prioridade do ensino público à iniciativa privada, propondo que a educação 

deixasse de perpetuar as desigualdades sociais. Além disso, para concentrar empenhos na 

erradicação do analfabetismo e na universalização do ensino fundamental, deveriam ser 

destinados 50% dos recursos vinculados à educação dos três níveis de governo.  Embora seja, 

de fato, uma mudança positiva, tal proposta ainda não conseguiu se materializar em toda 

sua plenitude, levando-se em consideração os problemas educacionais ainda existentes em 

torno da EJA.  

 Todos esses mecanismos, de certo modo, contribuíram para que pudesse ocorrer 

uma expansão do atendimento público na escolarização de jovens e adultos (HADDAD; DI 

PIERRO, 2000). A redação vigente pressupôs a educação básica para todos e dentro desta, 

em especial, o ensino fundamental como seu nível obrigatório. O ensino fundamental 

passou, assim, a ser obrigatório para todos, e não exclusivamente para as crianças. 

Sobreveio, então, um direito positivado, constitucionalizado e cercado de mecanismos 

financeiros e jurídicos de sustentação (SOARES, 2002; PAIVA, 2003). 

 Embora o ano de 1990 tenha sido declarado pela Organização das Nações Unidas Ano 

Internacional da Alfabetização, em lugar de se tomar a alfabetização como prioridade, o 

governo do presidente Fernando Collor extinguiu a Fundação Educar, não designando 

nenhuma outra que pudesse assumir suas funções. Nesse mesmo momento, se suprimiu o 

mecanismo que facultava às pessoas jurídicas a direcionar 2% do valor do imposto de renda 

devido às atividades da alfabetização de adultos, recursos que haviam financiado 

anteriormente o MOBRAL e a Fundação Educar (ARANHA, 2007; HADDAD, DI PIERRO, 2000; 

ROMANELLI, 2010).  

 A partir de então, os organismos públicos, as entidades civis e instituições 

conveniadas tiveram que assumir a responsabilidade antes sustentada por convênios com a 

Fundação. O acontecimento gerou uma descentralização da escolarização básica de 

educação de jovens e adultos, representando a transferência direta da responsabilidade 

pública desses programas para o município. Temos, na ocasião, a quase inexistência do 

Governo federal como articulador nacional de uma política de alfabetização de jovens e 
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adultos no Brasil. Em contrapartida, aumentou a participação dos municípios na matrícula 

do ensino básico de jovens e adultos, concentrando-se nas séries iniciais do ensino 

fundamental, enquanto os Estados, que obtinham a maior parte do alunado, concentravam 

sua matrícula no ensino de primeiro e segundo graus (HADDAD; DI PIERRO, 2000; SOARES, 

2002; PAIVA, 2003; ROMANELLI, 2010).  

 Nos anos anteriores ao impeachment do presidente Collor, o governo colocaria em 

movimento o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC), que substituiria a 

Fundação Educar, porém a proposta não transpôs a barreira das intenções. O PNAC foi 

abandonado no mandato exercido pelo presidente Itamar Franco. Em 1993, teve início uma 

nova tentativa de plano de política educacional a fim de que o Brasil tivesse acesso a 

competências internacionais vinculadas aos compromissos assumidos na Conferência 

Mundial de Educação para Todos, ocorrida na Tailândia/Jomtiem. Finalizado às vésperas do 

final do governo, em 1994, o Plano Decenal inseriu metas de acesso ao ensino fundamental 

para analfabetos e jovens e adultos pouco escolarizados (HADDAD; DI PIERRO, 2000; PAIVA, 

2000).  

 Em 1994, o presidente eleito Fernando Henrique Cardoso deixou de lado o Plano 

Decenal, aprovando uma emenda constitucional quase simultaneamente à promulgação da 

LDB 9.394/96. Com relação à educação de jovens e adultos, a lei resultou pouco inovadora, 

apenas rebaixando as idades mínimas para que os candidatos se submetessem aos exames 

supletivos, fixadas em 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio, 

como se pode constatar nos Artigos 37 e 38, Seção V: 

 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. 
§ 3o  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) 
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. 

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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§ 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 (BRASIL, 1996). 

  

 A LDB 9.394/96, com relação à legislação anterior, revogou a distinção entre os 

subsistemas do ensino regular e supletivo, integrando a educação de jovens e adultos ao 

ensino básico comum. Com essa aprovação, o ensino de jovens e adultos passou a concorrer 

com a educação infantil no âmbito municipal e com o ensino médio no estadual pelos 

recursos públicos não capturados pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF). Como a cobertura nesses dois níveis de 

ensino é deficitária e a necessidade social maior, o financiamento da educação de jovens e 

adultos passou por dificuldades maiores que as já ressaltadas no passado (HADDAD, DI 

PIERRO, 2000; SOARES, 2002; PAIVA, 2003).  

 É preciso esclarecer que a Educação de Jovens e Adultos não é considerada uma 

como uma das composições dos níveis escolares, conforme se constata na própria LDB 

9394/96: 

TÍTULO V 
Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino 
CAPÍTULO I 
Da Composição dos Níveis Escolares 
Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio; 
II - educação superior. 
(BRASIL, 1996) 

  

 A EJA é tratada como uma “modalidade” de ensino. O termo tem origem no 

diminutivo latino de modus (modo, maneira) e expressa uma medida dentro de uma forma 

própria de ser. Assim, dizer que os cursos da EJA e os exames devem habilitar ao 

“prosseguimento dos estudos em caráter regular” (Artigo 38) significa que esses estudantes 

devem se equiparar aos que sempre tiveram acesso à escolaridade e nela puderam 

permanecer. Essa lei rompe com a concepção da Lei 5.692/71, seja pelo disposto no Artigo 

92 da nova Lei, seja pela nova concepção da EJA. Revoga-se, assim, o termo “Ensino 

Supletivo” existente na Lei 5.692/71 e a designação passa a ser “Educação de Jovens e 
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Adultos” (BRASIL, 2000). Segundo Soares (2002), a mudança não é uma simples atualização 

vocabular, “enquanto o termo “ensino” se restringe à mera instrução, o termo “educação” é 

muito mais amplo, compreendendo os diversos processos de formação” (SOARES, 2002, p. 

12). 

 Por outro lado, no que tange ao aspecto de prioridades e recursos, as políticas 

governamentais passaram a ser geridas a partir da composição dos níveis escolares e apenas 

por meio desses programas e ações é que se fariam proposições para a EJA. A reforma 

educacional iniciada já havia sido implantada sob a necessidade de restrição do gasto 

público e tinha por objetivo descentralizar os encargos financeiros com a educação, 

racionalizando e redistribuindo o gasto público em favor do ensino fundamental obrigatório. 

Tais diretrizes implicaram que o MEC mantivesse a educação de jovens e adultos à margem 

nas políticas públicas de âmbito nacional, fortificando à descentralização do financiamento e 

da produção de serviços (HADDAD; DI PIERRO, 2000).  

 No ano de 1997, realizou-se na Alemanha/Hamburgo, a V Conferência Internacional 

de Educação de Jovens e Adultos, promovida pela UNESCO (Organização das Nações 

Unidas). Essa conferência representou um importante marco, à medida que estabeleceu a 

vinculação da educação de adultos ao desenvolvimento sustentável e equitativo da 

humanidade. Com relação à problemática da EJA, partiram da seguinte premissa: 

A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o 
século XXI; é tanto consequência da cidadania como condição para uma 
plena participação na sociedade. Além do mais, é um poderoso argumento 
em favor do desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da 
justiça, da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e 
científico, além de um requisito fundamental para a construção de um 
mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz baseada na 
justiça (Declaração de Hamburgo sobre a EJA apud BRASIL, 2000, p. 12). 

   

 A EJA também fez jus a um capítulo próprio no projeto de Lei nº 4.155/98 referente 

ao Plano Nacional de Educação que, em seu diagnóstico, reconhece um quadro severo no 

tocante ao número de pessoas analfabetas ou insuficientemente escolarizadas no país. O 

Plano alerta também para o fato de que, ao acelerar a redução do analfabetismo, deve-se 

agir tanto sobre o acervo existente quanto sobre as futuras gerações. Assim, o Plano (apud 

BRASIL, 2000, p. 48) prossegue propondo que 

o resgate da dívida educacional não se restringe à oferta de formação 
equivalente às quatro séries iniciais do ensino fundamental. A oferta do 
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ciclo completo de oito séries, àqueles que lograrem completar as séries 
iniciais é parte integrante dos direitos assegurados pela Constituição 
Federal e deve ser ampliada gradativamente. Da mesma forma, deve ser 
garantido, aos que completaram o ensino fundamental o acesso ao ensino 
médio (apud BRASIL, 2000, p.48). 

 

 Em 2000, sob a coordenação do Conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury, é aprovado o 

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

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

respeito desta Resolução, Soares (2002, p. 12) assevera: 

O Parecer 11/2000 é o texto que regulamenta as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a EJA. Aprovado na Câmara de Educação Básica em maio de 
2000, o Parecer é um documento importante para se entenderem os 
aspectos da escolarização dos jovens e adultos no interior de um campo 
mais abrangente que é o da Educação de Jovens e Adultos. 

  

 O Parecer 11/2000 e a Resolução 01/2000 - ambos do Conselho Nacional de 

Educação, instrumentos que apresentam o paradigma da EJA, sugerem: suprimir o uso da 

expressão supletivo; restabelecer o limite etário para o ingresso na EJA (14 anos para o 

Ensino Fundamental e 17 anos para o Ensino Médio); atribuir à EJA as funções: reparadora, 

equalizadora e qualificadora; promover a formação dos docentes e contextualizar currículos 

e metodologias, obedecendo aos princípios da Proporção, Equidade e Diferença; a 

elaboração de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos.  

 O Parecer CNE/CEB 11/2000, em relação à EJA, certifica:  

É importante reiterar, desde o início, que este parecer se dirige aos 
sistemas de ensino e seus respectivos estabelecimentos que venham a se 
ocupar da educação de jovens e adultos sob a forma presencial e 
semipresencial de cursos e tenham como objetivo o fornecimento de 
certificados de conclusão de etapas da educação básica. Para tais 
estabelecimentos, as diretrizes aqui expostas são obrigatórias bem como 
será obrigatória uma formação docente que lhes seja consequente. Estas 
diretrizes compreendem, pois, a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. (Art.1º, 
§ 1º da LDB/1996). 

  

 Os cursos de Educação de Jovens e Adultos, atualmente, são regulamentados pelas 

normas dos sistemas de ensino, sendo ministrados por estabelecimentos de ensino e a 

avaliação ocorre durante o processo educacional. Muitos ainda são referidos como “Cursos 

Supletivos”, embora a Lei 9394/96 e o Parecer CNE/CEB 11/2000 retifiquem para “Educação 
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de Jovens e Adultos”. A duração e o limite de idade dos cursos são nacionalmente definidos, 

sendo que os oficiais têm a duração mínima de 2 anos e 1 ano e meio, respectivamente, para 

o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio.  

 A EJA, atualmente, apresenta algumas marcas de sua trajetória, primeiro, com a LDB 

5.692/71, na qual afiança a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 

características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 

garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência escola; e, 

mais tarde, com a Constituição de 1988, quando o ensino fundamental foi estabelecido 

como direito público subjetivo, inclusive para os que não tiveram oportunidade de cursá-lo 

ou concluí-lo na idade própria. Além disso, a LDB 9394/96 estabeleceu a educação de jovens 

e adultos como uma modalidade da educação básica regular que deve adequar-se às 

necessidades de aprendizagem e disponibilidades dos educandos entendidos 

predominantemente como trabalhadores.  

 No Parecer CNE/CEB 11/2000 há uma definição que norteia a natureza e 

especificidade da EJA. Segundo o relator do Parecer, a EJA é uma modalidade da educação 

básica, nas suas etapas fundamental e média. Ela tem, assim, um perfil próprio, uma feição 

especial diante de um processo considerado como medida de referência. Trata-se, pois, de 

um modo de existir com característica própria (BRASIL, 2000). Portanto, não pode ser 

encarada como uma visão empobrecida do ensino regular; ao contrário, deve, a partir desse 

posicionamento, ter suas questões pensadas e articuladas com objetivo de trazer um sentido 

para esses aprendizes-trabalhadores que os faça ver a educação como um bem adquirido e 

um saber construído. 

 No ano de 2003, foi difundida pela UNESCO a "Década das Nações Unidas para a 

Alfabetização: Educação para Todos”. Na introdução à Resolução 56/116, a Assembleia Geral 

da ONU salientou o apoio ao conceito de alfabetização para todos e a importância da criação 

de ambientes para a erradicação da pobreza, redução da mortalidade infantil, contenção do 

crescimento populacional, igualdade entre os gêneros e o estabelecimento do 

desenvolvimento sustentável, da paz e da democracia. Destacou, ainda, que a Década das 

Nações Unidas para a Alfabetização, como parte integrante da Educação para Todos, 

ministraria uma plataforma e investiria na consecução dos seis objetivos do Marco de Ação 
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de Dacar (UNESCO, 2003), dentre os quais, dois relacionam-se diretamente à educação de 

jovens e adultos: 

1) Expandir e melhorar a educação e os cuidados dirigidos à primeira 
infância; 
2) assegurar, até 2015, educação elementar gratuita, compulsória e de 
qualidade; 
3) Assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os jovens e 
adultos sejam satisfeitas mediante o acesso equitativo à aprendizagem 
apropriada e a programas de capacitação para a vida. 
4) Atingir, em 2015, 50% de melhora nos níveis de alfabetização de 
adultos; 
 5) eliminar, até 2005, disparidades de gênero na educação primária e 
secundária e alcançar igualdade de gênero até 2015, com foco no acesso de 
meninas a educação básica de boa qualidade;  
6) melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar 
excelência para todos. (UNESCO, 2003, pp. 97-98). 

 

 Na gestão do então presidente Luís Inácio Lula da Silva, teve início, em 2003, o 

Programa Brasil Alfabetizado (PBA), voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos 

(BRASIL, 2013a/b). Há que se notar a nova referência para a modalidade de ensino, 

ampliando novamente o perfil desse aluno. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), 

o programa ocorre em todo o território nacional e oferece atendimento prioritário a 

municípios  com taxa de analfabetismo igual ou superior a 25%, os quais recebem apoio 

técnico na implantação das ações do programa, podendo aderir a ele por meio das 

resoluções específicas publicadas no Diário Oficial da União, estados, municípios e o Distrito 

Federal (BRASIL, 2013a/b).  

 A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) 

é o órgão que, em articulação com os sistemas de ensino, programa políticas educacionais 

nas áreas de alfabetização e educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação 

em direitos humanos, educação especial, do campo, escolar indígena, quilombola e 

educação para as relações étnico-raciais (BRASIL, 2013). A SECADI menciona a finalidade de 

contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, voltado à valorização 

das diferenças e da diversidade, a promoção da educação inclusiva, dos direitos humanos e 

da sustentabilidade socioambiental visando à efetivação de políticas públicas transversais e 

intersetoriais (BRASIL, 2013). Em seus objetivos, o programa alude: 

Art. 2º São objetivos do Programa Brasil Alfabetizado: 
I - contribuir para superar o analfabetismo no Brasil, universalizando a 
alfabetização de jovens, adultos e idosos e a progressiva continuidade dos 
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estudos em níveis mais elevados, promovendo o acesso à educação como 
direito de todos, em qualquer momento da vida, por meio da 
responsabilidade solidária entre a União, os estados, o Distrito Federal e os 
municípios; 
II - colaborar com a universalização do ensino fundamental, apoiando as 
ações de alfabetização de jovens, adultos e idosos realizadas pelos 
estados, Distrito Federal e municípios, seja por meio da transferência direta 
de recursos financeiros suplementares aos que aderirem ao Programa, seja 
pelo pagamento de bolsas a voluntários que nele atuam (BRASIL, 2013a, 
grifos nossos). 

  

 Atualmente, no âmbito federal, há o exemplo do PROEJA – instituído pelo decreto nº 

5840, de 13 de julho de 2006 – cuja política pública se orienta para a unificação de ações de 

profissionalização (nas categorias de formação inicial e continuada de trabalhadores e 

educação técnica profissional de nível médio) à educação geral (no nível fundamental e 

médio). Os cursos e programas do PROEJA são oferecidos, a partir da construção prévia de 

projeto pedagógico integrado único, inclusive quando compreende articulações 

interinstitucionais ou intergovernamentais. Para os fins deste Decreto, a rede de instituições 

federais de educação profissional compreende a Universidade Federal Tecnológica do 

Paraná, os Centros Federais de Educação Tecnológica, as Escolas Técnicas Federais, as 

Escolas Agrotécnicas Federais, as Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais e o 

Colégio Pedro II, sem prejuízo de outras instituições que venham a ser criadas (BRASIL, 

2013). 

 Como iniciativa da EJA, no âmbito municipal do Rio de Janeiro, há o Projeto de 

Educação de Jovens e Adultos (PEJA), modalidade de ensino voltada para a escolarização de 

jovens e adultos, implantada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro na Rede Municipal 

de Ensino, em 1985, nos Centros Integrados de Educação Pública (CIEP) para a população, 

inicialmente, na faixa etária de 14 a 25 anos, em um projeto que privilegiava a alfabetização, 

denominado na época, Projeto de Educação Juvenil (PEJ). A partir de 1987, foi ampliado, 

garantindo a continuidade de estudos dos alunos que venceram o processo inicial de 

alfabetização. Em 1998, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o convênio 

SME/MEC/FNDE nº. 07922/97 inseriu o ensino do PEJ até o final do Ensino Fundamental. O 

Parecer nº. 06/2005 substitui a sigla por PEJA, Programa de Educação de Jovens e Adultos, já 

que era requisitada por alunos de todas as idades (CATTA PRETA, 2008).   
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 No âmbito estadual, permanece como já mencionado, o Exame Nacional para 

Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), realizado em parceria com as 

secretarias estaduais de educação. Em 2009, no entanto, a certificação de competências e 

habilidades de jovens e adultos para o ensino médio passou a constituir objetivo do Exame 

Nacional de Ensino Médio (ENEM) (BRASIL, 2013). A partir de então o ENCCEJA emite 

certificados para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio somente para exames 

realizados no exterior - atualmente apenas no Japão - para brasileiros que residem fora do 

país. Para o Ensino Médio, a opção para a realização se faz por meio do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM)4, que a partir de 2010 passou a ser usado também como forma de 

aprovação da EJA, isto é, o aluno que faz a prova do ENEM e tem o aproveitamento mínimo 

estabelecido é aprovado para receber o diploma do Ensino Médio.  Além dos já 

mencionados cursos presenciais e semipresenciais, estes oferecidos nos Centros de Estudos 

Supletivos (CES) e Núcleos Avançados dos Centros de Estudos Supletivos (NACES), no qual os 

alunos podem concluir a Educação Básica e o Ensino Médio, por meio de uma avaliação 

contínua, utilizando módulos de ensino como recursos didáticos.  

 Outro ponto que merece reflexão com relação à EJA e que Haddad e Di Pierro (1994, 

p. 15) já haviam sinalizado há algum tempo é o fato de que 

os professores que trabalham na educação de Jovens e Adultos, em sua 
quase totalidade, não estão preparados para o campo específico de sua 
atuação. Em geral, são professores leigos ou recrutados no próprio corpo 
docente do ensino regular. Note-se que na área específica de formação de 
professores, tanto em nível médio quanto em nível superior, não se tem 
encontrado preocupação com o campo específico da EJA; devem-se 
também considerar as precárias condições de profissionalização e de 
remuneração destes docentes. 

 

 Atualmente, a SECADI financia projetos objetivando a oferta de cursos de formação 

continuada  na modalidade de Educação de  Jovens e Adultos no formato de cursos de 

                                                           
4
 Criado em 1998, o Enem teve como objetivo inicial avaliar o desempenho do estudante ao fim da 

escolaridade básica. Podiam participar do exame alunos que estivessem concluindo ou que já haviam concluído 
o ensino médio em anos anteriores. O Ministério da Educação reformulou o Enem e sua utilização como forma 
de seleção unificada nos processos seletivos das universidades públicas federais com o objetivo de 
democratizar as oportunidades de acesso às vagas federais de ensino superior, possibilitar a mobilidade 
acadêmica e induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio. Mas as universidades possuem 
autonomia e podem optar entre quatro possibilidades de utilização do novo exame como processo seletivo: 
como fase única, com o sistema de seleção unificada, informatizado e on-line; como primeira fase; combinado 
com o vestibular da instituição; como fase única para as vagas remanescentes do vestibular.  
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extensão, aperfeiçoamento e especialização para os docentes da EJA. No entanto, nesse 

mesmo texto se afirma que 

 

o quadro de alfabetizadores deve ser composto, preferencialmente,  por 
professores da rede pública. Esses profissionais recebem uma bolsa do 
Ministério da Educação  para desenvolver esse trabalho, no contraturno de 
suas atividades. Mas qualquer cidadão, com nível médio completo, pode 
se tornar um alfabetizador do programa. Ele deve cadastrar-se junto à 
prefeitura ou secretaria estadual de  educação onde receberá formação 
adequada. (BRASIL, 2013b, grifos nossos).  
 

 

 Assim, observa-se que as políticas para a educação de jovens e adultos, ainda se 

valem de ações que no passado levaram ao fracasso os programas implantados. O docente 

que trabalha com a EJA atravessa dificuldades de trabalho que vão desde tempos antigos 

aos dias atuais. Se na época do MOBRAL havia a crítica veemente ao fato de se permitir que 

pessoas não preparadas para essa função pudessem exercê-la, parece-nos claro que esse 

posto continua a ser consentido também nos dias atuais.  

 Outro ponto a ser ressaltado sob este mesmo aspecto é o valor modal do verbo 

“dever”, em “deve ser composto”, indicando obrigatoriedade para a composição do quadro 

de professores. No entanto, vem imediatamente acompanhado do modalizador 

“preferencialmente” deixando antever outras possibilidades em relação ao posicionamento 

dos docentes da EJA. Em seguida, o enunciador introduz o modalizador “mas”, provocando 

uma quebra na continuidade do enunciado, além de contradizer o discurso anterior. 

 O desafio da EJA, portanto, ainda se compõe em perfilhar o lugar desse ensino, bem 

como o valor atribuído a esse jovem, a esse adulto e, atualmente, também a esse idoso, 

como sujeitos dessa modalidade de ensino. Constitui-se também em repensar o papel do 

professor nesse contexto escolar. Para tanto, é preciso perceber de que forma a EJA é 

concebida e praticada. Há que se considerar os interesses dos jovens, adultos e idosos e 

pensar na EJA articulada com o mundo do trabalho; nos professores também como sujeitos 

desse processo; no currículo interdisciplinar e transversal de forma que se constitua um 

direito, e não um favor prestado em função da disposição dos governos, da sociedade ou de 

empresários. 

 De acordo com Haddad e Di Pierro (2000), o aumento da oferta escolar não 

acompanhou a melhora das condições de ensino. Atualmente, há um número maior de 
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escolas, que precisam de avanços emergentes. A esse fator agrega-se à situação de pobreza 

em que vive uma parcela da população que transita pela escola sem alcançar aprendizagens 

significativas e que, submetidas a experiências de fracasso escolar, acabam desistindo dos 

estudos. Segundo os referidos autores, muitos não frequentavam as escolas por falta de 

vagas; hoje, muitos ingressam nas escolas e dela são excluídos antes de concluir os estudos 

com êxito, pois não conseguem integrar-se ao sistema escolar por uma série de fatores que 

extrapolam os bancos escolares. 

 No tocante ao exposto, observamos que o atendimento da EJA não está somente na 

população que nunca frequentou a escola, mas também naquela que não conseguiu 

aprendizagem suficiente para participar da vida econômica, política e cultural do país e 

continuar aprendendo ao longo da vida. As necessidades básicas de aprendizagem desse 

público demandam uma oferta de programas que tenham continuidade, sobrepujando o 

modelo dominante nas campanhas emergenciais e iniciativas de curto prazo, que recorrem à 

mão-de-obra voluntária e recursos humanos não especializados, peculiaridades dos 

programas que demarcaram a história da educação de jovens e adultos no Brasil (HADDAD; 

DI PERRO, 2000; PAIVA, 2003). 

 Outro ponto que urge trazer à baila diz respeito aos educandos dessa modalidade de 

ensino, que antes eram compostos, em sua maioria, de pessoas adultas, de origem rural, 

que não tinham tido oportunidades escolares. Atualmente, essa modalidade acolhe um novo 

grupo social constituído por jovens de origem urbana, com trajetória escolar malsucedida. 

Se os primeiros veem na escola uma oportunidade de integração sociocultural, os segundos 

mantêm com ela uma relação de tensão e conflito apreendida na experiência anterior. Os 

jovens carregam o estigma de alunos-problema, que não obtiveram êxito no ensino regular e 

buscam sanar suas dificuldades na EJA. A esses dois grupos, acrescenta-se, mais 

recentemente, um terceiro, que tem origem com uma grande parcela de idosos retornando 

aos bancos escolares. Esses três grupos constituem o novo perfil de aluno da EJA e colocam 

outros desafios aos educadores, que tem de saber lidar com três universos muito distintos 

nos planos etários, culturais e das expectativas com relação à escola (HADDAD DI PIERRO, 

2000).  

 Como se pôde observar, os programas que aconteceram na EJA, em maior ou menor 

escala, reafirmaram o caráter da educação historicamente destinada à classe trabalhadora 
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brasileira. Depois de muitos projetos e programas, ainda temos evidenciada a ineficácia 

desse tipo de ação educacional para garantir o acesso à educação como direito de todos.  

 Neste capítulo, buscamos fazer uma síntese da trajetória da educação de jovens e 

adultos no Brasil de forma a contextualizar ações até chegar ao surgimento dos centros de 

estudos supletivos, objeto desta pesquisa. No decorrer desta etapa, observamos a mudança 

nas formas de designar e nas acepções que fazem/fizeram referência a essa modalidade de 

ensino ao longo do tempo. Dessa observação, derivou o segundo passo dessa investigação 

que se direciona à análise de tais designações. Para tanto, recorremos a conceitos da análise 

do discurso, a serem abordados no próximo capítulo.  
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2. O SUPLETIVO: REFAZENDO O TRAJETO 

 

 

Disponível em: http://manaus.evisos.com.br/supletivo-rapido-a-distancia-id-107676 Acesso em dez. de 2012. 

Figura 1: Divulgação de um curso supletivo. 

 

 Nossa finalidade, no capítulo anterior, foi traçar um panorama da trajetória da 

educação de adultos no Brasil, atualmente reconhecida como EJA. Além disso, buscamos 

identificar em que momento da educação de adultos surgiram os Centros de Estudos 

Supletivos do Estado do Rio de Janeiro, objetos desta pesquisa. Ao percorrer esse trajeto, 

notificamos que a culminância do Ensino Supletivo se deu a partir da LDB 5692/71 com um 

capítulo próprio, que regulamentava a modalidade de ensino. 

 Verificamos, ainda, no decorrer desse panorama sobre a EJA no Brasil, diversas 

formas para designá-la ao longo de suas décadas de existência. Desse modo, nos itens a 

seguir, discorremos, primeiramente, sobre as diversas acepções atribuídas à educação de 

jovens e adultos, analisando-as segundo o conceito de fórmulas discursivas (KRIEG-

PLANQUE, 2010, 2011), e, no segundo momento, discutimos sobre enunciados destacados 

(MAINGUENEAU, 2002, 2008a/b/c, 2010, 2013) e silenciamento (ORLANDI, 2007). 

 

http://manaus.evisos.com.br/supletivo-rapido-a-distancia-id-107676
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2.1 CRISTALIZAÇÃO DO TERMO SUPLETIVO  

“O analfabetismo nem é uma chaga, nem uma erva daninha 
a ser erradicada, nem tampouco uma enfermidade, mas uma 
das expressões concretas de uma realidade injusta”. 

 Paulo Freire 

   

 Neste item, buscamos a partir das observações das leis e constituições, de frases 

proferidas em determinados períodos da história e sintagmas referentes à educação de 

adultos, discorrer sobre a noção de fórmulas discursivas, entendendo por “fórmula” a visão 

de Krieg-Planque (2010) que a designa como “um conjunto de formulações que, pelo fato de 

serem empregadas em um momento e em um espaço público dado, cristalizam questões 

políticas e sociais que essas expressões contribuem, ao mesmo tempo, para construir” 

(KRIEG-PLANQUE, 2010, p. 9).  

 Para essa análise, recorremos ao referencial teórico da Análise do Discurso de Linha 

Francesa (doravante AD) e ao conceito mencionado de Krieg-Planque (2010, 2011) que 

discute a questão da fórmula discursiva, suas características e especificidades. A 

pesquisadora francesa analisou a fórmula “purificação étnica”, termo posto em circulação 

durante os anos 90, em diversos jornais franceses cuja temática eram os conflitos étnicos na 

antiga Iugoslávia. Seu trabalho estudava os momentos em que as palavras “purificação”, 

“limpeza”, “depuração” e “étnica” entraram em conjunção para formar os sintagmas 

neológicos “purificação étnica”, “limpeza étnica” e “depuração étnica”. Desejava, 

igualmente, observar como, no prisma dessas formulações, a guerra da ex-Iugoslávia havia 

sido interpretada nas mídias francesas e internacionais, apreendendo em que medida a 

fórmula “purificação étnica” tinha podido funcionar como interpretante para alguns 

comentadores das guerras iugoslavas (KRIEG-PLANQUE, 2010). 

 A autora propõe o entendimento da noção de fórmula como um recurso fecundo 

para a análise dos discursos, mas alerta também que é preciso observar que o termo chega 

ao discurso científico de maneira inevitável com as configurações que adquire em outros 

contextos, como certifica:       

O termo “fórmula” traz acepções que ele tem no domínio da religião e do 
sagrado: a “fórmula” (mágica, sacramental, encantatória, cabalística...) é 
um enunciado cristalizado (a ser recitado na ordem exata) e eficaz 
(enquanto performativa, ela age). O termo “fórmula” chega com sua 
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acepção jurídica: a “fórmula” é um modelo de enunciado cuja validade só 
pode ser garantida pelo respeito formal (a repetição textual das 
sequências). O termo “fórmula” também chega com uma acepção 
matemática: a “fórmula” é uma expressão concisa e simbólica (portanto, a 
ser decodificada) de regras a seguir para atingir uma verdade matemática. 
O termo “fórmula” tem também uma acepção jornalística, algo pejorativa: 
um enunciado conciso, supostamente gerador de efeitos, frequentemente 
pronunciado com fins provocativos ou polêmicos, talvez demagógicos, e 
fácil de ser memorizado, portanto reproduzido, citado. O termo “fórmula” 
traz enfim uma multiplicidade de acepções circunscritas: a fórmula é um 
enunciado bem talhado e apto a chamar a atenção, ela pode ser um adágio, 
um provérbio, um ditado, uma sentença, ela pode ser uma possibilidade, o 
elemento de uma alternativa (a fórmula federalista, a fórmula 
centralizadora); a fórmula pode ser ainda uma forma, uma apresentação, 
talvez um modo de enunciação (a nova fórmula de uma revista)... (KRIEG-
PLANQUE, 2010, pp. 109-110)  

 

 A noção de fórmula, aqui exposta, recorreu aos estudos feitos pela autora 

supracitada em seu livro Purification ethnique: une formule et son histoire, no qual expõe 

seus métodos e posições teóricas. A autora a situa por meio de discursos políticos, lançando 

mão de sua circulação no discurso, investigando a razão de algumas palavras e expressões 

surgirem e se estabelecerem no discurso público, a ponto de se tornarem onipresentes, 

incontornáveis, como dito pela própria autora “verdadeiras fórmulas” (2010, 2011).  

 Krieg-Planque (2010) considera determinadas palavras ou frases como variantes de 

uma mesma fórmula, cujo estudo se torna útil para compreender o modo pelo qual os 

debates que as envolvem se desenvolveram ao longo da história. A noção deriva 

principalmente da análise do discurso e implica certo posicionamento em relação aos termos 

utilizados em diferentes ramificações da ciência da linguagem. Ao retomar as considerações 

epistemológicas que a conduziram à definição de fórmulas, a autora menciona: 

Em um momento do debate público, uma sequência verbal, formalmente 
demarcável e relativamente estável do ponto de vista da descrição 
linguística que se pode fazer dela, põe-se a funcionar nos discursos 
produzidos no espaço público como uma sequência tão partilhada quanto 
problemática. Empregada em usos públicos que a investem de questões 
sociopolíticas por vezes contraditórias, essa sequência conhece, então, um 
regime discursivo que faz dela uma fórmula: um objeto descritível nas 
categorias da língua e cujo destino – ao mesmo tempo invasivo e 
continuamente questionado – no interior dos discursos é determinado 
pelas práticas linguageiras e pelo estado das relações de opinião e de poder 
em um momento dado no seio do espaço público (KRIEG-PLANQUE, 2011, 
p. 12). 

  



71 
 

 É assim que a noção de fórmula se revela como um recurso para a análise dos vários 

discursos: políticos, midiáticos, institucionais etc., e pode ser empregada para fazer 

referência a uma palavra, um enunciado ou uma sequência verbal que possui caráter 

cristalizado. Funciona também como referente social, cujas significações são formulações 

socialmente marcadas e que, por esta mesma razão, possuem caráter polêmico. Ao discorrer 

sobre a noção de fórmula, Krieg-Planque menciona como sendo suas quatro propriedades: 

apresentar forma cristalizada; inserir-se em atividade discursiva; ser um referente social e; 

por último, possuir caráter polêmico (2010 p. 61).  

 A primeira propriedade refere-se a seu caráter cristalizador, manifestado pela 

relativa estabilidade de um significante. Essa característica traz à fórmula certa concisão, 

implica ser de fácil reconhecimento e funcionar como lugar-comum de debate. Pode 

cristalizar-se em um só morfema lexical (crise, liberdade), pode materializar-se em 

sequências com as seguintes estruturas: nomes compostos (sem-teto), sintagmas do tipo N + 

preposição + (artigo) + N (teologia da libertação), pode ainda solidificar-se em sintagmas 

nominais com adjetivos denominais (fratura social) e nominalizações (mundialização). Tal 

fato permite colocar em relação diferentes “termos” e admitir significações e 

correspondências novas, aceitas ou rejeitadas pelos interlocutores (SOUZA-E-SILVA, 2011, p. 

99-100).  

 Krieg-Planque destaca o fato de que 

por seu caráter cristalizado, a fórmula se torna identificável, reconhecível e, 
consequentemente pode funcionar como índice de reconhecimento que 
permite “estigmatizar” – positiva ou negativamente – seus usuários (o que 
não impede que certos locutores sejam vítimas ou beneficiários de um 
equívoco sempre possível na identificação da sequência) (2010, p. 74). 

 

 Essas cristalizações podem ser de ordem estrutural (ou formal) e/ou de ordem 

memorial. A primeira faz uma referência a um julgamento sistemático das “expressões 

cristalizadas nos termos da língua e da categoria da gramática” e a segunda remete ao 

conjunto “de enunciados ou fragmentos de enunciados que circulam em bloco num dado 

momento e que são percebidos como formando um todo cuja origem é, ou não é, 

recuperável” (KRIEG-PLANQUE, 2010, p. 64). A autora adverte que essa distinção é adequada 

desde que se leve em conta o fato de que existe um continuum entre as duas – estrutural e 

memorial – e que este esteja relacionado ao engendramento mútuo da língua e do discurso. 
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 A identificação da fórmula ocorre com uma materialidade linguística particular, no 

entanto, a atitude que preside sua análise não deve ser de formalismo absoluto. A fórmula 

existe através de múltiplas paráfrases de que ela é a cristalização, entretanto, é preciso 

assinalar que ela não existe fora de uma sequência cristalizada bem identificável que a 

condensa. Krieg-Planque (2010), ao articular que a fórmula tem como suporte uma 

sequência verbal particular e que esta se cristaliza em uma forma de língua bem identificada, 

atenta para o fato de que se leve em conta essa forma, pois, se a fórmula está ligada aos 

usos, se ela tem um caráter discursivo, evidentemente “esse discursivo se opera na língua, 

com ela, por meio dela, graças a ela ou apesar dela” (2010, p.75). 

 Como visto, a fórmula tem como suporte uma materialidade linguística relativamente 

estável, localizável na cadeia do enunciado e linguisticamente descritível, no entanto, sua 

natureza é discursiva. Ou seja, ela não existe sem os usos que a constituem uma fórmula. 

Ainda que algumas estruturas tenham uma tendência particular a tornarem-se fórmulas, a 

autora afirma que não são “pré-programadas para assumir esse destino”, assim como 

nenhuma sequência está excluída da possiblidade de chegar à condição de fórmula (KRIEG-

PLANQUE, 2010, p. 81). 

 O acesso da sequência ao status de fórmula coincide com suas primeiras aparições 

materiais. Na maior parte, a sequência preexiste formalmente a sua chegada à condição de 

fórmula. Razão pela qual se deve buscar um uso particular, ou uma série de usos 

particulares, por meio dos quais a sequência assume um movimento, torna-se um jogo de 

posições. É retomada, comentada, para de funcionar no modo “normal” das sequências que 

nomeiam pacificamente e passam a ser empregadas sem que sejam percebidas como tal 

(KRIEG-PLANQUE, 2010).  

 As fórmulas, devido a seu caráter discursivo, só podem ser consideradas se 

sustentadas em um corpus saturado de enunciados. Krieg-Planque (2010) esclarece que um 

corpus é considerado saturado quando seu enriquecimento por novos enunciados não traz 

mais dados novos do ponto de vista da problemática adotada, ou seja, dados suscetíveis de 

modificar os resultados de maneira substancial. Portanto, as sequências assinaladas como 

fórmulas só são assim consideradas sob o rigor de uma análise bastante metódica – mesmo 

que para cada uma delas tenha à disposição informações e enunciados atestados 

relativamente numerosos (KRIEG-PLANQUE, 2010).  
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 De acordo com Krieg-Planque (2010), a distinção ao código da fórmula é feita 

conforme o analista seja ou não contemporâneo à emergência da suposta fórmula. Assim, 

seu caráter discursivo é o que resulta na sequência, de certa utilização, seja ela 

concomitante ou posterior ao aparecimento dessa sequência na língua. Essa utilização pode 

ser modificada de uma fórmula a outra. Ele deve, no entanto, acumular duas propriedades 

constitutivas: caráter de referente social e caráter polêmico, duas propriedades que se 

apreendem como interdependentes. 

 A noção de fórmula como um referente social, sua terceira propriedade, adveio 

inicialmente do trabalho de Fiala e Ebel (1972 apud KRIEG-PLANQUE, 2010) pesquisadores 

também franceses, sendo mais tarde acolhida por Krieg-Planque. O caráter de referente 

social demonstra seu aspecto dominante, em um dado momento e espaço sociopolítico. É 

um signo que evoca alguma coisa para todos em um dado momento, sendo necessário, 

portanto, que esse signo seja conhecido por todos. Esse fato implica que o signo seja 

atestado em tipos variados de enunciados, tanto orais quanto escritos, especializados e 

leigos (KRIEG-PLANQUE, 2010, 2011). Dessa maneira, certas palavras e expressões dos 

vocabulários especializados só são fórmulas, corrobora a autora, se saem do seu domínio 

para invadir o corpo social. É preciso que os lugares de manifestação da fórmula se 

diversifiquem. Se a fórmula é originária de uma formação discursiva, deve sair dela. Ela é 

posta no universo discursivo para entrar em conflito com o sentido que ela tem alhures ou 

com outros termos. Pode-se atestar o caráter manifesto do termo “supletivo” como 

referente social no número de panfletos, faixas nas escolas, sites, outdoors etc., bem como o 

de suas paráfrases “educação de adultos”, “ensino supletivo”, “EJA” nos vários segmentos 

educacionais usados tanto por alunos, pais, professores e demais envolvidos neste processo. 

Os diferentes sentidos construídos a partir da mesma fórmula são exemplos da dificuldade 

que encontram aqueles que tentam refletir sobre o processo da “educação de jovens e 

adultos” nos dias atuais. Com relação à escola abordada nesta tese, nem mesmo na sigla 

“CES” há consenso: em alguns textos a segunda letra é interpretada como “estudos” e em 

outros como “ensino”.  

 Maingueneau (1997) acrescenta que em um dado momento todos se situam em 

relação a essas fórmulas, fazendo-as circular de uma maneira ou de outra, impondo sua 

própria interpretação. O fato de ser um denominador comum dos discursos, de ser uma 
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passagem obrigatória, é inerente a seu caráter constitutivo como referente social. Essa 

obrigação de tomar uma posição pode ser observada em diferentes manifestações 

discursivas: o questionamento sobre a fórmula por meio de uma demanda para que se tome 

posição sobre ela. Há ainda manifestações discursivas sugerindo que, num dado momento, a 

fórmula se impôs com uma função de enquadramento do debate. 

 Abordamos, enfim, a quarta propriedade constitutiva da fórmula: ser polêmica. Ela é 

portadora de questões sociopolíticas. Entende-se com isso que ela põe em jogo a existência 

de modos de vida, recursos materiais, natureza e decisões do regime político do qual os 

indivíduos dependem, seus direitos, seus deveres, as relações de igualdade ou de 

desigualdade entre cidadãos, a ideia que as pessoas fazem da nação de que se sentem 

membros. Todos esses fatores a tornam objeto de polêmicas. As fórmulas permanecem e 

atuam sempre, por isso, constituem um referente social em um espaço público dado e se 

tornam objetos de debates. É nesse sentido que elas fazem parte da história (KRIEG-

PLANQUE, 2010, 2011). 

 As questões formulaicas, segundo Krieg-Planque (2010), são de natureza variada, 

assim como são modificáveis as maneiras de tomar parte no debate. É dessa forma que a 

fórmula pode ser monopolizada por uma concepção discursiva adversária, por uma 

reinvindicação de paternidade ou pode ainda ser rejeitada. Todos os procedimentos 

discursivos e metadiscursivos são capazes de contribuir para que a fórmula sirva ao fim 

político que cada qual se impõe: neologismo de sentido, neologismo de forma, reivindicação, 

repúdio, retorção, reformulação e outros. 

 A polêmica pode se efetuar ao modo da imposição de proferimento e ao da recusa de 

enunciar, pode recair sobre a questão da (in)adequação da fórmula à coisa que ela designa, 

ou até mesmo recair sobre o reconhecimento social da fórmula. A questão, nesse caso, 

consiste em atribuir ao ambiente público o uso de uma palavra, geralmente em detrimento 

de uma palavra concorrente. Como a fórmula comumente agrupa uma pluralidade de 

questões e há diversas maneiras de tomar parte no debate, a autora assevera que uma 

fórmula raramente participa de um único processo discursivo e, por isso mesmo, quase 

sempre compartilha polêmicas variadas (KRIEG-PLANQUE, 2010, 2011). 

 O caráter polêmico da fórmula é parcialmente orientado pela morfossintaxe e pelos 

componentes lexicais da sequência, mas determinado, sobretudo, pelos usos que são feitos 
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dessa sequência: não é porque ela é um adjetivo ou uma nominalização de ação que a 

consideramos polêmica; mas porque ela é admitida nas “práticas linguageiras” (KRIEG-

PLANQUE, 2011, p. 17). Manifesta-se, além disso, nos deslizes dos enunciadores, revelando 

algumas das questões que a fórmula encobre e emergem na superfície dos enunciados, por 

menos que se disponha a coletá-los e analisá-los. A autora recomenda, então, que um dos 

meios de estudar uma fórmula consiste em ponderar suas diversas atribulações no decorrer 

das sequências, considerando as diversas intervenções metadiscursivas que incidem sobre 

ela (KRIEG-PLANQUE, 2010, 2011).  

 Encontramos o caráter polêmico da fórmula na própria concepção compensatória da 

educação de jovens e adultos que suscitou o ensino supletivo, visto como instrumento de 

reposição de estudos não concretizados na infância ou adolescência. Ao focalizar a 

escolaridade não realizada ou interrompida, o paradigma compensatório acabou por 

enclausurar esta modalidade de ensino nas referências curriculares, metodológicas, de 

tempo e espaço da escola regular, confrontando obstáculos à organização necessária ao 

atendimento das especificidades desse segmento escolar. Por outro lado, ao serem 

compreendidos como “incapazes” de adquirir tais conteúdos, busca-se facilitar ao máximo a 

aquisição do diploma escolar. 

 A partir das considerações feitas, passamos a identificar, no histórico da educação de 

jovens e adultos, os vários discursos em que os sintagmas “educação de adultos”, “ensino 

supletivo”, “cursos supletivos”, “educação de adolescentes e adultos”, registrado em 

diferentes documentos, entraram em conjunção e se cristalizaram no morfema lexical 

“Supletivo”. A pesquisa, neste momento, versa em examinar como se formaram tais 

sintagmas neológicos. Deseja-se, igualmente, observar como a educação de adultos foi 

interpretada a partir das legislações e demais documentos referentes a essa modalidade de 

ensino, apreendendo em que medida essas fórmulas foram sendo cristalizadas dentro deste 

contexto educacional.  

 A começar pela época da colonização já aparecem designações para essa modalidade 

de ensino então conhecida como “educação de adultos” e, em seguida, no Brasil Império, 

como “Ensino Noturno para Adultos” e/ou “educação ou instrução popular”, no qual o 

ensino era visto como mera “instrução”. A primeira Constituição brasileira ao tratar da 

"inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros", estabelece que "a 
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instrução primária é gratuita a todos os cidadãos" (Artigo 179, § 32) e em outro artigo faz 

referência aos "colégios e universidades, onde serão ensinados os elementos das ciências, 

belas letras e artes" (Artigo 179, § 33). A presença desses dois únicos dispositivos na 

Constituição de 1824 é um identificador da pouca preocupação suscitada pela matéria 

educativa naquele momento histórico.  

 Deve-se ressaltar, entretanto, a referência à ideia de gratuidade da instrução 

primária para todos. Muito embora, como já dito no capítulo A estrada: os desafios da EJA 

no Brasil, quando se menciona “todos os cidadãos”, cabe-nos pensar a quem se está 

aludindo, uma vez que na época, os escravos, os indígenas, as mulheres, os não-

proprietários e os pobres não eram considerados cidadãos. Os chamados “cidadãos” eram 

os grandes proprietários de terra e comerciantes, que elegiam os deputados. Assim, como 

podemos perceber que, embora apareçam indícios da educação de adultos, esta era 

realizada de forma bem incipiente. O sintagma “educação de adultos” apresenta sentido 

amplo, uma vez que não se mencionava a quem, na verdade, se fazia referência. 

 Desse modo, no Império, o texto constitucional encontra-se distante da questão 

educacional, pois, mesmo que se tenha inscrito em sua legislação a gratuidade da educação 

a todos os cidadãos, ela não existia de fato. Torna-se clara, assim, a pouca relevância 

atribuída ao tema pelos constituintes (BRASIL, 1824). Embora a “fórmula discursiva” comece 

a despontar como uma de suas paráfrases para a atual “educação de jovens e adultos”, é 

preciso ressaltar que o termo inicialmente apresenta-se como bastante incerto, uma vez 

que, na época, não havia um sistema educacional onde se pudesse definir com clareza a 

existência de uma educação para adultos. 

 Em 1890, com a Reforma Benjamin Constant, passa a utilizar-se o sintagma “exame 

madureza” quando se faz menção aos adultos que desejassem terminar o Ensino Médio e 

ingressar no Ensino Superior. Dentro dessa mesma reforma, aparece o sintagma 

“maturidade científica” como condição sine qua non para os candidatos que almejassem 

realizar o exame em questão.  

 Na segunda Constituição do Brasil o voto era direto e não havia mais necessidade de 

determinada renda econômica para votar ou ser votado, mas eram considerados eleitores 

somente os cidadãos brasileiros maiores de 21 anos, exceto analfabetos, mendigos, praças 

militares e mulheres (FAUSTO, 2002). Observa-se que sem mudanças significativas, 



77 
 

apontam-se os sujeitos que fazem parte da educação de jovens e adultos. Essas pessoas não 

eram consideradas a partir das legislações de forma cidadã, uma vez que não estavam aptos 

a fazer escolhas para o seu próprio país, embora não deixassem de ser uma força produtiva. 

O embate representa uma das polêmicas da fórmula “supletivo” e de suas paráfrases.  

 É na Constituição de 1934 que aparece pela primeira vez a menção a “exercer ação 

supletiva, onde se faça necessária, por deficiência de iniciativa ou de recursos e estimular a 

obra educativa em todo o País, por meio de estudos, inquéritos, demonstrações e 

subvenções”. A denominação “supletivo” tem origem do latim “suppletivu” e significa aquele 

“que supre” ou “se destina a suprir”. Assim, embora não se mencionem diretamente os 

adultos que não foram escolarizados, já se faz presente uma necessidade de suprir a 

deficiência educativa no país.  

 Na Constituição de 1937, tem-se “ensino pré-vocacional destinado às classes menos 

favorecidas”, como única menção à educação fora da esfera do ensino regular. Nesse 

momento, não podemos dizer com elementos concretos que haja referência somente à 

educação de adultos. No entanto, no mesmo ano, já encontramos a denominação “ensino 

supletivo para adolescentes e adultos” quando se delibera a criação do INEP.  

 Com a Constituição de 1946 volta-se a falar em “educação gratuita para todos” e 

destaca-se o termo “supletivo” referindo-se ao caráter do sistema federal de ensino. Em 

1949, ocorreu a I Conferência Internacional sobre “Educação de Adultos”, na Dinamarca. Em 

1958, realizou-se o II Congresso Nacional de “Educação de Adultos” no Rio de Janeiro.  

 Note-se que nas décadas de 50 e 60, consideradas um marco para a modalidade, 

passa-se a reconhecê-la como um poderoso instrumento de ação política e utiliza-se o 

sintagma “educação de adultos” de acordo com a concepção de Paulo Freire. No entanto, na 

lei 4024/61, menciona-se “classes especiais ou cursos supletivos”, bem como se retoma ao 

sintagma “exame madureza”, presente na Reforma Benjamin Constant, de 1890, que passou 

a ser conhecido como Artigo 99.  

 A partir de então, há sempre referência ao termo “ensino supletivo”. Observe-se que 

as várias denominações se entrecruzam e são retomadas, talvez pelas ideias surgidas na 

época – vide capítulo anterior – e assim permutam-se os termos “ensino supletivo”, 

“educação de adultos”, “cursos supletivos”, que mais tarde seriam cristalizados sob a 

designação “supletivo”. 
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 Com a criação do MOBRAL, instituído pela Lei 5.379/67, emprega-se na lei “educação 

continuada de adolescentes e adultos”, embora o próprio nome MOBRAL tenha ficado 

cristalizado também como uma referência à alfabetização de adultos. Em determinados 

momentos, inclusive, sendo designado de modo pejorativo. Dentro do contexto educacional 

dessa época, também surgiram outras formas de apontar o analfabetismo no Brasil, 

mencionado como “vergonha nacional” e “chaga nacional”. Ambas as formas usadas na 

década de 70 em prol do “milagre econômico” proferido pelo então presidente Emílio 

Garrastazu Médici em 1969.  

 Tais discursos implicam, de certa maneira, uma imagem negativa desses sujeitos 

jovens e adultos, uma vez que o analfabetismo era visto como impedimento para o 

desenvolvimento do país. Dito dessa maneira parece que o problema existe por si só, 

independente das relações sociais e econômicas pelas quais o país atravessava, apontando 

unicamente para o “outro”, o que não sabia ler e escrever, a responsabilidade de seu 

fracasso escolar e, consequentemente, dos problemas pelos quais atravessava o país.  

 Os discursos constituídos, portanto, levam-nos a instituir a imagem de um sujeito 

inferiorizado, que precisa ser socorrido. Até mesmo, como já mencionado, a sigla MOBRAL, 

muitas vezes, é utilizada com sentido de “incapacidade”. O MOBRAL propôs a alfabetização 

de jovens e adultos, visando "conduzir a pessoa humana a adquirir técnicas de leitura, 

escrita e cálculo como meio de integrá-la a sua comunidade, permitindo melhores condições 

de vida" (BELLO, 1993, não paginado). Há que se notar a redundância “pessoa humana”. 

Note-se também que o MOBRAL relacionava a ascensão escolar a uma condição melhor de 

vida, deixando à margem a análise das contradições da sociedade. Ou seja, bastaria 

aprender a ler, assinar o nome e o indivíduo estaria apto a melhorar de vida e, 

consequentemente, contribuir para o desenvolvimento econômico do país no qual vive. 

 A Lei 5.692/71 retoma o sentido de suplência ao denominar essa modalidade como 

“ensino supletivo” e “cursos supletivos”, depreendendo-se as propriedades constitutivas da 

fórmula: possuem caráter cristalizado, pois são usadas na língua para fazer referência a um 

modo de atuar específico de uma modalidade de ensino. O termo também possui categoria 

essencialmente discursiva cujo significado é moldado na instância enunciativa, a partir do 

uso que dele se faz. Representa um referente social, uma vez que tem sentidos específicos 

para grupos sociais diversos. E, por fim, gera polêmica, pois remete a um embate ideológico 
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de sujeitos que se inscrevem de determinado modo no interdiscurso (KRIEG-PLANQUE, 

2010, 2011). 

 Acreditamos, assim, estar diante das quatro propriedades da fórmula apontadas por 

Krieg-Planque (2010, 2011): a primeira delas refere-se a seu caráter estável, tendendo à 

cristalização. No campo da EJA, a cristalização formal pode ser aqui exemplificada por meio 

das expressões citadas em negrito ao longo deste capítulo, cujas expressões tornaram-se 

materialmente estáveis e recorrentes e se inscrevem sob a denominação “supletivo”.  

 A segunda propriedade refere-se a “noção discursiva da fórmula”, uma vez que só 

emerge no uso de uma sequência já existente ou de uma formulação nova, vinculada a 

determinados acontecimentos. Constata-se, nesse caso, que os termos usados como 

referente social passam a ser “um signo que evoca alguma coisa para todos num dado 

momento” (KRIEG-PLANQUE, 2010, p. 92). Observa-se a noção discursiva de fórmula nos 

sintagmas “ensino supletivo” e “curso supletivo” e em suas paráfrases em negrito, 

porquanto emergem no uso de sequências já existentes, vinculadas a determinados 

acontecimentos políticos e sociais. Nesse sentido, é possível afirmar, por exemplo, que o 

termo “supletivo” mantém-se às políticas de Ensino de Jovens e Adultos, levando-se em 

consideração que permanece sendo amplamente utilizado como referência a essa 

modalidade nos dias atuais, embora tenha sido abolido como nomenclatura pelas leis de 

ensino vigentes.  

 Assim, temos um uso que foi retomado, comentado e começou a funcionar com 

forma nova: “Supletivo”. O termo foi substituído por Educação de Jovens e Adultos, 

entretanto, até hoje é exaustivamente reiterado por todo o segmento educacional. Não raro 

escutamos de alunos: “Fulano ia ficar reprovado e resolveu fazer Supletivo” ou “Professora, 

vou fazer Supletivo no ano que vem porque preciso terminar logo meus estudos”. Observe-

se, igualmente, que as frases proferidas reafirmam o aspecto negativo por meio do qual essa 

modalidade é vista: “como ia ficar reprovado, optou pelo supletivo”; ou seja, a reprovação 

sendo diretamente vinculada ao supletivo que, por sua vez, vai de encontro ao ensino fácil e 

abreviado.  

 Ao efetivar um rápido levantamento sobre a EJA em sites de busca, encontraremos 

formas como “Supletivo EJA”, EJA (antigo Supletivo), Supletivo em MG, Supletivo em SP, e 

muitos outros. O uso da fórmula “Supletivo” se tornou de tal forma cristalizado que o 
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Parecer 11/2000 e a Resolução 01/2000 - ambos do Conselho Nacional de Educação, 

instrumentos que apresentam o paradigma da EJA, pedem para suprimir o uso da expressão 

supletivo e utilizar a sigla EJA, já deliberada desde a LDB 9394/96. 

 Os sintagmas “ação supletiva”, “caráter supletivo”, “ensino supletivo” utilizados nas 

Constituições e também nas LDB eram normalmente empregados como atributos a uma 

determinada característica do ensino, visto como aquele que “supre ou se destina a suprir”. 

Mais tarde, o termo ganhou força e passou a ser utilizado como substantivo designando a 

própria suplência. Assim, o sintagma passou a ter vida própria e ainda hoje é utilizado para 

um grupo de escolas ou sistemas de ensino que tem por finalidade oferecer a alunos que 

não tiveram ou não puderam, por alguma necessidade específica, oportunidade de obter 

escolarização e de realizar seus estudos em uma escola regular de ensino. 

 
http://supletivomilenio.blogspot.com.br/ Acesso em jun. de 2013  

Figura 2 Divulgação de curso supletivo 

 

 A terceira refere-se ao seu funcionamento como “referente social”, pois “é um signo 

que evoca alguma coisa para todos num dado momento” (2010, p. 92). No entanto, a autora 

esclarece que a significação de uma fórmula não é necessariamente homogênea, podendo 

evocar significações diversas. O terceiro caráter faz com que a fórmula possua aspecto 

dominante, em um dado momento e espaço sociopolítico. As fórmulas remetem ao mundo e 

apresentam grande circulação social e, no caso da educação de adultos, revelam um 

http://supletivomilenio.blogspot.com.br/
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posicionamento social diante do analfabetismo e daqueles que não tiveram como 

frequentar a escola em um tempo determinado. 

 Como referente social, a fórmula passa a ser conhecida por todos, circulando no meio 

social de uma maneira ou outra, impondo sua própria interpretação (MAINGUENEAU, 1991, 

p. 85 apud SOUZA-E-SILVA, 2011, p.101). Ser um denominador comum dos discursos é 

constitutivo da fórmula como referente social e como uma de suas características esteve e 

continua presente no termo “supletivo”, cuja circulação se deu em diversos setores 

relacionados à área educacional, como constatamos nas Constituições, nas leis, nos 

documentos, nas falas de dirigentes do país, nos professores e nas falas dos aprendizes-

trabalhadores.   

 A quarta propriedade da fórmula, seu caráter polêmico, está presente, justamente 

porque coloca em embate as relações de igualdade e desigualdade entre os cidadãos. É 

assim que ao perceber a EJA atual, nos damos conta de que por meio de suas fórmulas 

podemos compreender o modo pelo qual os debates que a envolveram se ampliaram ao 

longo da história. Uma das polêmicas se dá em torno à forma pela qual são designados os 

alunos dessa modalidade, uma vez que são, em sua maioria tratados de forma infantilizada e 

como pessoas inábeis, como se não possuíssem um conhecimento de mundo adquirido em 

suas trajetórias de vida. Outro caráter polêmico encontra-se na própria Lei 5.379/67 que, ao 

instituir o MOBRAL, revela um descaso com o docente, a saber: 

Nos programas de alfabetização funcional e educação continuada de 
adolescentes e adultos, cooperarão as autoridades e órgãos civis e militares 
de todas as áreas administrativas, nos termos que forem fixados em 
decreto, bem como, em caráter voluntário, os estudantes de níveis 
universitário e secundário que possam fazê-lo sem prejuízo de sua própria 
formação (BRASIL, 1967). 

  

 Dentro desse contexto aponta-se para a concepção de que os professores eram 

vistos como desnecessários a essa modalidade de ensino e/ou deveriam ocupar-se de outros 

segmentos escolares. Fundamento nitidamente percebido quando se menciona no Plano de 

alfabetização funcional e educação continuada de adolescentes e adultos haver “início do 

treinamento trimestral do magistério e colaboradores locais, para execução dos planos-

pilotos” (BRASIL, 1967), ou seja, haveria um “adestramento” que, na prática, poderia 

habilitar “qualquer pessoa” a desempenhar a função em questão (SOARES, 2002).  
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 A Lei 5.400 de 21/03/1968 é outra que polemiza o trabalho dos professores da EJA 

quando se refere à alfabetização de recrutas em seu Artigo 1º: “Os brasileiros que, aos 

dezessete anos de idade, forem ainda analfabetos serão obrigados a alfabetizarem-se”. As 

comissões de recrutamento dos jovens obrigados ao serviço militar, segundo Soares (2002), 

deveriam encaminhar às autoridades educacionais competentes os alistados analfabetos. No 

entanto, o funcionário público que alfabetizasse mais de dez listados teria registrado em seu 

prontuário a distinção de serviço meritório. Já os civis não funcionários públicos ganhariam 

um diploma honorífico (SOARES, 2002, pp. 56-57). 

 Conforme já mencionado por Paiva (2003, pp. 347-348), para os idealizadores do 

programa tornava-se desnecessário o consenso dos profissionais da educação. Na prática, 

qualquer pessoa que soubesse ler e escrever poderia ensinar. O programa era politicamente 

correto para o regime e a decisão de criá-lo foi totalmente autoritária: tratava-se de 

implantá-lo e torná-lo aceito pela opinião pública e para isso realizou-se intensa propaganda 

por meio dos diferentes meios de comunicação de massa.  

 Se nos reportamos à SECADI, o órgão atualmente destinado a financiar projetos 

objetivando a oferta de cursos de formação continuada  na modalidade de EJA, vimos que 

em seu site se afirma que “qualquer cidadão, com nível médio completo, pode se tornar 

um alfabetizador do programa”.  Ou seja, damo-nos conta de que um programa criado 

décadas depois do MOBRAL ratifica-se o mesmo olhar sobre os professores da EJA. Se antes 

não era preciso que um docente fosse o responsável pelas aulas ministradas para essa 

modalidade de ensino, parece-nos claro que atualmente continuamos na mesma condição. 

 O caráter polêmico da fórmula é, pois, indissociável de seu estatuto como referente 

social. Como participantes da história, as fórmulas são portadoras de problemas 

sociopolíticos. Em relação à educação de jovens e adultos, a polêmica possui força em 

diversos sentidos no decorrer da história da educação brasileira, pois são sujeitos vistos e 

julgados desde vários ângulos da sociedade até que pudessem conquistar e adquirir o direito 

de serem designados como cidadãos de fato. Os aprendizes-trabalhadores estão 

caracterizados nas leis e correlatos como analfabetos, classe menos favorecida, incapazes, 

mulheres, índios etc. Durante a história e, principalmente, nas décadas de 50 e 60, houve um 

embate entre os que defendiam o direito de que esses indivíduos pudessem ser 

alfabetizados de forma “consciente” por meio de uma educação “libertadora”, para que se 
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tornassem cidadãos críticos; e, por outro lado, apresentava-se uma educação tecnicista na 

tentativa de que o país emergisse diante do cenário mundial. 

 A Lei 9394/96 e o Parecer CNE/CEB 11/2000 determinam que esta modalidade seja 

chamada de “Educação de jovens e adultos”, embora a V e VI Conferência Internacional de 

jovens e adultos, promovidos pela UNESCO, p. 21, mantenha a expressão “Educação de 

adultos”. Atualmente, na SECADI, no Portal do MEC, localizamos mais uma referência: 

“Educação de jovens, adultos e idosos”, estendendo assim a abrangência dessa modalidade 

de ensino como mais uma de suas paráfrases. O fato pode nos levar a perceber que, hoje, o 

número de pessoas que buscam retornar aos bancos escolares vem ampliando e, por isso, a 

necessidade de ratificar a existência de um público de forma mais específica. Embora com 

muitas demandas, é fato que essa modalidade de ensino passou a ter uma maior 

representatividade no processo educacional brasileiro. No entanto, continua a ser concebida 

como uma reprodução, de forma reduzida e recortada, do ensino regular àqueles que não 

tiveram acesso às mesmas oportunidades escolares.  

 Embora haja outras paráfrases para o sintagma “Ensino Supletivo”, originadas na 

própria legislação, o termo “supletivo” continua a possuir caráter cristalizado, pois mesmo 

com a presença de outras designações para o sintagma em questão, continua a circular 

normalmente em nosso contexto educacional. Assim é que no campo das políticas 

educacionais da EJA um termo se impõe em detrimento de outro, assim como deixa 

transparecer, por meio de seu discurso, sua corrente ideológica.  

 As propriedades da fórmula: caráter cristalizado, dimensão discursiva, referente 

social e aspecto polêmico são precisos. No entanto, como assevera Krieg-Planque (2010), 

uma fórmula é um objeto que se situa em um continuum: uma sequência é mais ou menos 

fórmula conforme preencha cada uma das quatro propriedades que a caracterizam. A 

categoria de fórmula é, nesse aspecto, uma hierarquia gradual. Segundo a autora, essas 

quatro propriedades podem aparecer de modo desigual: cristalização forte, mas caráter 

polêmico fraco; por outro lado, cada propriedade se apresenta de forma mais ou menos 

preenchida. Tais propriedades são verificáveis em uma sequência ininterrupta e não 

mensuráveis em termos de presença ou ausência. 

 Assim, poderíamos considerar que algumas das expressões assinaladas ao longo 

deste capítulo sejam paráfrases da fórmula discursiva “supletivo”, cujo estudo pode ser útil 
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para compreender o modo pelo qual os debates sobre a educação de jovens e adultos se 

desenvolveram ao longo dos séculos XIX, XX e XXI, refletindo sobre o lugar atribuído a essa 

modalidade de ensino e aos que a ela se relacionam. As reflexões nos levam a incluir a forma 

como diversos sujeitos organizam, por meio dos discursos, as relações de poder e de 

opinião. A noção de fórmula serve aqui, então, como recurso fecundo para entender as 

diversas fases pelas quais passou a atual educação de jovens e adultos. Podemos dizer, 

desse modo, que na própria língua(gem) caracteriza-se essa modalidade de ensino, bem 

como os sujeitos que a compõem, constituem-se em uma das marcas dessas polêmicas. 

 A EJA, vista sob o ponto de vista da atualidade, precisa ser encarada com a 

necessidade que lhe urge e não continuar a ser vista como mero recorte do ensino regular. 

Se nos reportarmos ao passado, onde era vista como uma questão fundamental para o 

desenvolvimento do país; atualmente, nos deparamos com os mesmos questionamentos. A 

SECADI em articulação com os sistemas de ensino implanta políticas educacionais nas áreas 

de alfabetização e educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação em direitos 

humanos, educação especial, do campo, escolar indígena, quilombola e educação para as 

relações étnico-raciais (BRASIL, 2013). Ou seja, estamos diante de uma separação e divisão 

minuciosa do que antes era visto sob a acepção de “educação de adultos”, e que faz/fazia 

referência a sujeitos que foram e, de certa forma, continuam sendo excluídos ao longo da 

história de seus direitos como cidadãos. 

 Diante do exposto, percebe-se que a problemática com relação à EJA, está distante 

de ser resolvida, pois o que deveria ser um direito do cidadão existiu, na verdade, como um 

consentimento de governantes dadivosos e benfeitores de indústrias, comércios e religiões. 

Essa modalidade educacional precisa de políticas públicas empenhadas na formação do 

cidadão e não apenas na preparação para atender às demandas da sociedade, concebida por 

meio de falácias e leis que só existem no papel. Contudo, para que isso ocorra, faz-se 

necessário alfabetizar também politicamente esses aprendizes-trabalhadores, permitir-lhes 

acesso a um letramento, para que tenham consciência de seus direitos e consigam se 

reorganizar para reivindicá-los. Assim, a educação de jovens e adultos demanda políticas 

públicas consistentes e qualitativas.  

 Dessa forma, entendemos que o sintagma “Ensino Supletivo” nos remete aos 

diferentes posicionamentos e aos diversos entraves pelos quais passou essa modalidade de 
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ensino. Vimos que a partir da Lei 5692/71 o Supletivo ganhou força e demandou a 

necessidade de um maior número de escolas acessíveis aos aprendizes-trabalhadores que 

precisavam de um diploma com urgência. Vimos que, para suprir essa demanda de 

escolarização, foram criados e estabelecidos, no final da década de 70, os “Centros de 

Estudos Supletivos”, em busca de mais uma formalização para esses aprendizes-

trabalhadores.  

 Estes centros tiveram como finalidade fazer com que os aprendizes-trabalhadores 

retornassem mais uma vez aos bancos escolares em busca de um diploma, contribuindo, 

assim, para o “desenvolvimento econômico” tão almejado no país. Como na época se 

apontava para um grande avanço e isso dependia, de acordo com os governantes, de um 

ensino – não uma educação – melhor, constatamos que esses centros surgiram com o 

objetivo de atender não só as necessidades dos aprendizes-trabalhadores, mas sim de 

contribuir para as demandas emergenciais do país, dentro da qual não cabia um Brasil com 

pouca escolaridade.  

 Todos os subsídios discutidos sobre a educação de adultos e a criação do ensino 

supletivo, por vezes em apenas alguns de seus infindáveis aspectos e por outras de forma 

mais ampla, recobrem a noção de fórmula discursiva e nos submergem a uma cristalização 

do termo Supletivo já que este, como discutido, abrange os quatro postulados inseridos por 

Krieg-Planque (2010), quer sejam: possuir caráter cristalizado, inscrever-se em uma 

dimensão discursiva, funcionar como um referente social e comportar-se um aspecto 

polêmico. 

 No próximo item, refletimos sobre o conceito de enunciados destacados e 

silenciamento, segundo os conceitos de Maingueneau (2010, 2013) e Orlandi (2007), na 

trajetória da educação de jovens e adultos.  
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2.2 ENTRELINHAS ENTRE O DITO E O NÃO DITO 

 

“As palavras que digo escondem outras.” 

Clarice Lispector 

 

 Neste item, buscamos estabelecer um diálogo entre os conceitos de enunciados 

destacados e silenciamento, sendo o primeiro abordado por Maingueneau (2010, 2013) e, o 

segundo, por Orlandi (2007). Interessa-nos discorrer sobre essas noções, a partir da análise 

de enunciados destacados no discurso da educação de adultos provenientes, em sua 

maioria, da década de 70, período em que surgiram os primeiros centros supletivos. 

Buscamos evidenciar alguns dos seus efeitos de sentido e o papel que desempenham, uma 

vez que acreditamos que tais destaques contribuem para reforçar o estigma da baixa 

autoestima atribuído ao longo desse período aos sujeitos que fazem ou fizeram parte dessa 

modalidade educacional.  

 Maingueneau menciona que na sociedade circulam enunciados, representados, na 

maior parte dos casos, por uma única frase, retirados de seu contexto original e 

descontextualizados. Alguns desses enunciados já surgem como “destacados”, nomeados, 

nesse caso, como máximas, provérbios e outros. No entanto, existem também enunciados 

destacados de um texto, constituídos de pequenas frases. Estes fenômenos são designados 

de sobreasseveração e aforização (MAINGUENEAU, 2013).   

 A destacabilidade cujo objetivo é realçar um trecho do enunciado em relação aos 

demais denomina-se sobreasseveração e pode ser indicada de diversos modos se  

o fragmento possui um valor generalizante; 
está colocado em uma posição que o torna particularmente visível, 
sobretudo no início ou no fim de um texto; posições que frequentemente 
indicam a condensação do sentido do conjunto em questão; 
sua enunciação mostra uma ampliação da figura do enunciador que mostra 
sua posição sobre um problema debatido; 
sua organização interna é forte; isto torna o enunciado destacado mais 
atraente e mais facilmente memorizável, por exemplo, uma construção 
sintática simétrica, uma metáfora, um trocadilho, um paradoxo etc.; 
um comentário do enunciador acentua o estatuto privilegiado desse 
fragmento: “esta verdade essencial:...”, “para mim, o ponto-chave é...” 
(MAINGUENEAU, 2013, p. 227). 
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 Já a destacabilidade advinda em situações enunciativas específicas designa-se 

aforização ou diz-se fazer parte de uma enunciação aforizante.  Segundo o autor, enquanto a 

sobreasseveração abre a possibilidade de uma sequência ser extraída do interior de um 

texto, a aforização implica um ato enunciativo que possui certa autonomia, deslocando-se 

de um texto ao outro de acordo com a necessidade do aforizador (MAINGUENEAU, 2013, p. 

236). 

 Dando prosseguimento às reflexões do autor, a aforização reúne também enunciados 

próprios: curtos, bem estruturados, de modo a impressionar, a serem facilmente 

memorizáveis e reutilizáveis. No momento de uma enunciação aforizante, não há interação 

direta entre locutor e interlocutor, os enunciados mantêm-se fieis ao texto de origem e 

podem circular por diversos gêneros, ou serem indicados por seus interlocutores 

(enunciação textualizante) mantendo certa proximidade com o texto original e sofrendo 

alterações que aproximam e distanciam o enunciador do estatuto de autor. Isso implica a 

figura de um enunciador que não apenas diz, mas mostra que diz o que diz e comprova seu 

dizer. O enunciador apresenta a força de uma enunciação que engaja a responsabilidade do 

locutor, uma tomada de posição diante do mundo. Maingueneau (2010, pp. 23-24) assevera 

que 

as enunciações textualizantes e aforizantes não representam as duas 
possibilidades de uma alternativa, como se os locutores falassem ou por 
textualização ou por aforização. Toda aforização intervém em uma 
textualização: é uma encenação construída por outro locutor, um citador. A 
aforização vem, portanto, minar a capacidade da textualização. Ela faz 
aparecer a existência de outro regime enunciativo, em que há sujeitos de 
pleno direito e não somente locutores e enunciadores, a expressão de uma 
interioridade e não somente uma negociação no interior de uma rede de 
normas e de interações situadas. E não é o menor dos paradoxos que o 
texto seja ao mesmo tempo o lugar em que se constitui a aforização e 
aquilo que ela tem por natureza contestar. Desse ponto de vista, é o texto 
que fabrica o que o contesta.  
 

 Devido às diversas situações comunicativas existentes, o aforizador pode responder 

por aquilo que diz, pois a “descontextualização das aforizações é acompanhada por uma 

opacificação de seu sentido” (2010, p.15) o que exigirá uma interpretação para que o 

sentido (enunciativo) seja pertinente. Por se encontrar em um regime aforizante, o 

enunciado faz com que o interlocutor o receba e o legitime em sua totalidade situacional.  
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 Desse modo, o sujeito enunciador é um indivíduo autorizado que está em contato 

com uma fonte transcendente. Ele é aquele que prescinde de negociação, como uma tese, 

uma verdade, implicando um sujeito enunciador que se situa como pleno de direito. Assim, 

nesse tipo de enunciação, Maingueneau (2010) assevera que o sujeito enunciador coincide 

com o sujeito no sentido jurídico e moral, ou seja, é alguém que se coloca como responsável, 

afirma valores e princípios perante o mundo, dirigindo-se a uma comunidade que está além 

dos interlocutores empíricos que são seus destinatários (MAINGUENEAU, 2010).  

 O caráter aforizante dos discursos pode, segundo o referido autor, no momento da 

enunciação, sofrer intervenções situacionais, o que pode resultar enfraquecimento, 

aumento ou até mesmo impedir que um enunciado adquira estatuto aforizante. 

Maingueneau (2010, p.22) resume esses fatores em 

textuais, são a aforização forte (em que a citação já é validada) e aforização 
fraca (a citação não possui ou possui autonomia restrita);  
lexicais, evidenciadas pelo significado do verbo que introduz a aforização; 
modais, em que há uma hierarquia dos pontos de vista, uma distância entre 
enunciado e enunciação em que o locutor citante e o locutor citado estão 
no mesmo plano; 
aspectuais, em que a generalização do enunciado favorece a aforização; 
sintáticos, o enunciado sofre maior evidencia por causa de um destaque 

sintático. 
 

 Na aforização, o enunciado manifesta o que diz o enunciador, “aquém de qualquer 

jogo de linguagem: nem resposta, nem argumentação, nem narração, mas pensamento, 

dito, tese, proposição ou mesmo uma afirmação soberana” (MAINGUENEAU, 2010, p. 14). 

Assim, quando se menciona que “o analfabetismo é uma vergonha nacional”, que é “uma 

chaga nacional” ou “ser brasileiro é ser alfabetizado”, os coenunciadores podem ser 

compelidos a atribuir a tais enunciados um sentido que vai além do seu sentido imediato. A 

interpretação assume a forma “dizendo X, o locutor implica Y”, onde Y é um enunciado 

genérico de valor deôntico: “Sou analfabeto, portanto, sou uma vergonha para o meu país”, 

“Sou analfabeto e dissemino uma doença”, “Não sou alfabetizado, portanto, não me sinto 

brasileiro”. 

 Voltando-nos para a concepção de analfabetismo ora encarado como "erva daninha" 

- daí a expressão corrente: "erradicação do analfabetismo" -, ora como "enfermidade" que 

se transmite de um a outro, ora como "chaga" a ser "curada" e cujos índices veem-se 

publicados nas estatísticas de organismos nacionais e internacionais, terminam por expor 



89 
 

negativamente esses sujeitos. Mais ainda, o analfabetismo, visto sob esse prisma, deixa 

transparecer-se como a manifestação da "incapacidade" do povo, de sua "pouca 

inteligência", de sua "preguiça". É imperativo, assim, ressaltar que ninguém é analfabeto por 

desígnio, mas sim como consequência das condições adversas de vida na qual se encontra. 

Nessa circunstância, o analfabeto é aquele ou aquela a quem foi negado o direito de ler.   

 Por outro lado, é válido relembrar que as propostas de Paulo Freire acrescentaram 

dimensões políticas à ação de alfabetização de jovens e adultos, e posicionaram o aluno não 

mais como um beneficiário, ou mero objeto, mas como sujeito de um processo de 

alfabetização crítica. Atinemos para o slogan “Ser brasileiro é ser conscientizado”, 

desenvolvido durante a campanha de Paulo Freire, que em nenhum momento faz uma 

referência direta ao analfabetismo. Ao contrário, busca a crença de que todo e qualquer 

brasileiro precisaria ter consciência de seu papel crítico perante a sociedade. Esta 

alfabetização aconteceria nas relações e nas trocas, também entendida como dialética, pois 

admitia um sujeito com capacidade de participar e decidir. O sujeito, com saberes, que 

precisa ser considerado no processo de aquisição da leitura e da escrita.    

 Em contrapartida, a Ditadura Militar silenciou (ORLANDI, 2007) e neutralizou durante 

anos os processos críticos para alfabetizar adultos nos anos 1960. Lembremos que o 

MOBRAL surgiu, no final da década de 60, como uma campanha massiva, sob a 

responsabilidade do governo e objetivava a preparação de mão-de-obra para o 

desenvolvimento econômico e social do país. Com relação ao ensino supletivo, esboçado na 

década de 1970 a partir da LDB 5692/71, ocorreu o mesmo, já que houve uma demanda 

para que os aprendizes-trabalhadores retomassem os estudos e o concluíssem de forma 

compendiada e acelerada. Os centros de estudos semipresenciais, criados com o mesmo fim, 

previam um grande número de alunos e pouca demanda de professores. 

 Desse modo, nesse período, ergueu-se a ideia de acabar com o analfabetismo no 

Brasil para a conquista de uma ascensão econômica, em conformidade com a proposta 

desenvolvimentista da época. Entretanto, as condições de alfabetização continuavam sendo 

discutidas como projetos e não como políticas. Essa ideia do analfabetismo como um “mal” 

a ser exterminado, inclusive, persiste até hoje, nos discursos oficiais. 

  Ao considerar as observações feitas, é possível identificar períodos constitutivos na 

história da educação de jovens e adultos no Brasil. A educação de adultos esteve, 
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primeiramente, intimamente relacionada aos interesses das elites preocupadas com os 

votos e com suas respectivas eleições. Em seguida, já no segundo período, percebemos a 

preocupação de educar para transformar as estruturas sociais, apesar disso, predominava a 

relação de educação para o voto. Nesses dois momentos, não contávamos com uma 

educação de adultos sistematizada, uma vez que os sujeitos envolvidos nesse processo e que 

se destinavam a compor esse segmento educacional eram totalmente silenciados por uma 

elite voltada para a obtenção de seus próprios objetivos. 

 Em um terceiro período, a preocupação da educação com adultos passou a objetivar 

as mudanças das estruturas sociais, a geração de uma ideologia de “libertação” segundo os 

ideais de Paulo Freire. No quarto momento, distinguido pela ditadura militar, manifesta-se 

uma relação entre educação de adultos e uma ideologia voltada para a segurança e para o 

desenvolvimento, evidenciando uma educação direcionada à profissionalização, na qual o 

mercado de trabalho foi o escopo a ser alcançado no processo educacional.  

 No quinto momento, assinalado pelo processo de redemocratização do país, no 

campo teórico da educação de jovens e adultos, circulam discursos que asseguram o direito 

à cidadania, porém, na prática, a ideia predominante ainda era erradicar o analfabetismo, 

prevalecendo-se de projetos que não visavam às reais necessidades dos aprendizes-

trabalhadores. Neste período, constata-se a influência dos organismos internacionais, os 

quais infligem um modelo de educação voltado ao desenvolvimento da economia mundial.  

  Por outro lado, se consideramos os sujeitos constituintes dessa modalidade de 

ensino, alunos e professores, podemos dizer que em quase todos os períodos, ambos foram 

silenciados e neutralizados, em detrimento a uma necessidade econômica ou política da 

época em questão. Ao observarmos os fragmentos, slogans e frases utilizadas ao longo 

desses variados momentos – à exceção das campanhas conduzidas por Freire – notamos que 

referem-se ao projeto destinado e não diretamente aos sujeitos dessa modalidade 

educacional. Orlandi (2007) afirma que, inicialmente, se conferiu ao silêncio um sentido 

passivo e negativo atribuído nas formas sociais de nossa cultura, o não dizer à história e à 

ideologia. Mas a mesma autora assevera que 

o silêncio é assim a “respiração” (o fôlego) da significação; um lugar de 
recuo necessário para que se possa significar, para que o sentido faça 
sentido. Reduto do possível, do múltiplo, o silêncio abre espaço para o que 
não é “um”, para o que permite o movimento do sujeito (ORLANDI, 2007, p. 
13). 
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 No discurso da história, segundo Orlandi (2007, p. 129), não temos que “retomar” 

sentidos ou “resgatar” debates e confrontos que foram silenciados. No entanto, essas 

formas tornam-se apreensíveis quando entramos no domínio discursivo, no qual “a 

linguagem perde seus contornos de instrumento e de transmissão de informação”. 

(ORLANDI, 2007, p.98). Assim, ao falar, o sujeito utiliza-se de determinados termos para 

construir seu dizer; entretanto, poderia dizê-lo de outra forma, com outras palavras. Razão 

pela qual se incluiu na análise o conceito de silêncio, posto que, quando uma formulação é 

materializada, outra é apagada, ou silenciada.  

 A referida autora discorre ainda sobre o conceito de estereótipo como lugar em que 

trabalham imensamente as relações de linguagem com a história, do sujeito com o repetível, 

da subjetividade com o convencional. Tudo isso perpassado pelo funcionamento imaginário 

do discurso. De tal modo, o estereótipo é um dos lugares desse equívoco que atravessa a 

relação do homem com a linguagem, lugar de reconhecimento e de distância. Em se 

tratando da ordem do político, o que se observa é que o estereótipo se impregna de 

sentidos que migram da ordem de outros discursos. E isso, já sugere, segundo a autora, que 

é preciso conjecturar melhor sobre o estereótipo (ORLANDI, 2007). 

 A implicação de sentido que trabalha a relação com o estereótipo é o de que só nele 

é que somos falados pelo “consenso”, pela “solidificação”, pela “sedimentação”, pela 

“fixação” do discurso. O estereótipo, de acordo com Orlandi (2007), exerce no discurso a 

função imaginária análoga ao do “pré-construído – o efeito do já-dito que sustenta o dito –, 

com efeito inverso, dando ao sujeito a impressão de que só ali os sentidos retornam, 

protegendo-o da sua intercambialidade com outro sujeito qualquer” (ORLANDI, 2007, p. 

126).  

 Para a autora, ao compreender a produção desse efeito pela análise do discurso, 

pode-se apreender que o estereótipo é o lugar em que o sujeito resiste, em que ele encontra 

um espaço para, paradoxalmente, trabalhar sua diferença e seus outros sentidos. É uma 

forma de resguardar sua identidade no senso comum, pois o estereótipo sugere condições 

para que o sujeito não apareça, diluindo-se na universalidade indistinta (ORLANDI, 2007). 

 Como no discurso, o sujeito e o sentido se constituem ao mesmo tempo. Ao se 

proceder desse modo se tolhe ao sujeito ocupar certos “lugares”, ou melhor, proíbem-se 
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certas “posições” do sujeito (ORLANDI, 2007). Pelo número de discursos sobre a EJA, 

percebemos que o problema do analfabetismo constituiu-se em um “nó” de várias 

administrações e cada um instituía – e institui – o seu próprio programa para ser o “salvador 

da pátria”. No entanto, equivocam-se criando e recriando os mesmos programas que não 

levam em consideração as diferentes realidades dos aprendizes-trabalhadores.  

 Esse processo se fez presente na história da educação de jovens e adultos de forma 

geral e especificamente nos centros de estudos, objetos desta pesquisa, uma vez que 

trabalham com uma via única por meio dos “módulos de ensino” – a serem mais explicitados 

nos próximos capítulos a partir das entrevistas realizadas –, que se apropriam da voz dos 

professores e são legitimados como saber científico entre os alunos e também entre os 

docentes da escola.  

 Neste item, abordamos os enunciados destacados e o conceito de silenciamento 

presentes ao longo dos discursos que envolvem a história da educação de adultos. No 

próximo capítulo, justificamos o uso das entrevistas como corpus de nosso trabalho.  
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3. A PROPOSIÇÃO: OPÇÃO PELAS ENTREVISTAS 

“Pensar a prática enquanto a melhor  
maneira de aperfeiçoar a prática”.  

 Paulo Freire 

 

 Neste capítulo, reunimos as considerações teórico-metodológicas que embasaram a 

escolha da entrevista acadêmica como dispositivo de acesso a textos que circulam entre 

professores e alunos do CES/CEJA, a partir de um olhar dos estudos dialógicos e 

enunciativos. É importante ressalvar que a presente investigação, de natureza qualitativa e 

interpretativa, tem como objetivo explicitar modos de percepção dos participantes 

envolvidos nessa modalidade de ensino e entender significados atribuídos por eles a partir 

da leitura do contexto sociocultural que fazem de suas atividades cotidianas. Essa maneira 

de fazer ciência nos remete a “dar conta do fato de que a linguagem é, ao mesmo tempo, 

condição para a construção do mundo social e caminho para compreendê-lo” (MOITA 

LOPES, 1994, p. 334). 

 No caso desta pesquisa – um estudo da composição e do discurso circulante em uma 

determinada configuração da EJA –, o linguista aplicado deve buscar “elementos teórico-

metodológicos que permitam melhor descrever os modos de inserção e funcionamento dos 

materiais escritos no campo sociocultural e político” (SIGNORINI, 2001, p. 10) do objeto 

investigado. Um dos possíveis modos de intervenção desse cientista é proposto por Rocha, 

Daher e Sant’Anna (2004, p. 169) ao discutirem a entrevista acadêmica, a partir de uma ótica 

discursiva, como dispositivo dialógico enunciativo produtor de textos.  Para esses autores, 

“só se propõe [...] a realização de uma entrevista no curso de uma pesquisa quando se sabe 

que determinado(s) texto(s) existe(m) no universo de discursos produzidos” (ROCHA; 

DAHER; SANT’ANNA 2004, p. 171).  

 O estudo dos referidos autores rejeita outros pontos de vista que reconhecem na 

entrevista um papel de mera ferramenta que possibilita ao entrevistador o acesso à 

“verdade” do entrevistado (grifo dos autores, p. 169). Para os autores, a entrevista versa 

numa atualização de textos produzidos em outros momentos e espaços, particularizados na 

“situação de enunciação” da entrevista, co-construídos em um “texto original”, a partir da 

interação entre entrevistador/entrevistado (ROCHA; DAHER; SANT´ANNA 2004, p. 171).  

 Os autores estabelecem três momentos distintos em sua realização: 
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o momento da preparação da entrevista: momento em que, lançando mão 
dos saberes que possuímos acerca do outro e com base em objetivos 
determinados, produzimos uma espécie de “roteiro” condutor de algo que 
se poderia considerar uma “interação antecipada” com o outro que se 
pretende entrevistar; 
o momento da realização da entrevista: situação que estará assentada nas 
bases definidas por um roteiro, responsável por atualizar, sob o signo da 
interação entrevistador – entrevistado, textos já produzidos anteriormente 
em diferentes situações de enunciação; 
o momento que se segue à entrevista: situação na qual o pesquisador 
estará em condições de finalmente decidir sobre um corpus sobre o qual 
trabalhará, a partir do conjunto de textos produzidos (ROCHA; DAHER; 
SANT´ANNA; 2004,p. 177). 

 

 A entrevista, desse modo, inscreve-se como dispositivo favorável à medida que 

propicia a recuperação de sentidos que constituem o olhar do professor sobre a EJA, sobre 

seu trabalho e a percepção do aluno como sujeito agente dessa atividade.  Cabe ressaltar 

nosso entendimento de que, como um processo de interação social, é por meio da 

linguagem que o homem pode construir significados da realidade que o rodeia e seus 

valores e pensamentos são reflexos dela.  Portanto, a entrevista nos permitiria melhor 

conhecer uma das atuações da EJA – a dos centros de estudos, designados CES/CEJA –, 

identificar discurso(s) que perpassa(m) as falas de seus profissionais e dos alunos que 

transitam por essa escola. Como afirmam esses autores “se recorremos à entrevista, é 

porque não temos acesso imediato a uma determinada ‘massa de textos’ que, de alguma 

forma, já deve existir (e cujo acesso não é imediato)” (ROCHA; DAHER; SANT´ANNA; 2004, p. 

173).   

 Portanto, buscou-se resgatar experiências vivenciadas pelos entrevistados – docentes 

da EJA e alunos que frequentam essas escolas –, identificar e compreender como os sujeitos 

envolvidos com a EJA falam sobre suas experiências e como profissionais e alunos se 

percebem como sujeitos constituintes dessa modalidade de ensino. O que está em questão 

é justamente compreender a complexidade do objeto de pesquisa e ser capaz de situá-lo no 

contexto de suas práticas socioculturais que, por sua vez, configuram determinados 

comportamentos, a partir da voz de seus protagonistas.   

 Por todas essas razões, optou-se pelo uso da entrevista na constituição do corpus de 

análise da presente investigação – uma vez que, como instrumento dinâmico e flexível, ela é 

capaz de fornecer uma maior contribuição diante dos objetivos a serem alcançados.  
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 Para a elaboração das perguntas a serem feitas quando da realização da entrevista, 

seguimos procedimentos indicados por Daher (1998).  A autora propõe uma elaboração de 

roteiro que parte de blocos temáticos, foco do interesse do pesquisador.  A partir deles, são 

estabelecidos os objetivos e elaboradas as perguntas a serem feitas ao entrevistado.  São 

também registradas as respostas que, acredita-se, virão a ser dadas por esse entrevistado de 

forma a permitir que o pesquisador possa ter a posteriori maior percepção sobre as 

expectativas que projetava como possíveis respostas antes da realização da entrevista. 

Formas de buscar registrar os encaminhamentos da entrevista, com o objetivo de 

problematizar a própria situação de elaboração, sem perder de vista que o dispositivo 

integra uma das etapas da investigação, não coincidindo em “seus objetivos [...] com os da 

pesquisa que lhe dá sentido” (ROCHA; DAHER, SANT’ANNA, 2004, p. 168). 

 Por fim, é preciso considerar o fato de a entrevista ser sempre única e exclusiva. Ao 

tentar repeti-la, mesmo mantendo a temática, os entrevistados e os objetivos das 

perguntas, não somos capazes de reproduzir as mesmas condições do contexto 

inicial/original. Os participantes constroem suas experiências diferentemente, de acordo 

com as situações interativas. 

 Prosseguindo a reflexão sobre a entrevista, Rocha; Daher; Sant’Anna (2004) 

consideram que o pesquisador interfere de forma direta, é visível na situação de entrevista, 

participa como coconstrutor desse texto.  Integra a situação de enunciação, envolvendo-se. 

É desse envolvimento entre entrevistador e entrevistado, que “resulta um texto original, 

normalmente falado e gravado, fruto do encontro de pelo menos dois atores” (ROCHA; 

DAHER; SANT´ANNA; 2004, p. 171).  

 Cabe ressaltar ainda que, segundo os autores, os objetivos da entrevista não podem 

ser os mesmos da pesquisa que se realiza. Para tanto, enfatizam que a 

distância entre os objetivos da entrevista fica clara em Daher (1998), na 
explicitação do dispositivo e realização de entrevistas preconizado pela 
autora, o qual prevê o estabelecimento de objetivos, problemas, hipótese 
e, finalmente, perguntas a serem  efetivamente dirigidas ao entrevistado. 
(ROCHA; DAHER; SANT’ANNA, 2004, pp. 175-176).  

 

 É desse modo que nos damos conta de que, ao elaborar um quadro de entrevistas 

com os blocos temáticos, estes nos valem como orientação para o momento da realização e 

o posterior à entrevista. No entanto, cada entrevista segue uma linha de condução de 
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acordo com o entrevistado – em especial, a dos alunos – e a função que exercia naquele 

momento na escola. 

 É importante esclarecer que as entrevistas serviram para conduzir a pesquisadora 

para os aspectos que se desejava observar sobre o CES/CEJA, sem engessar ou desconsiderar 

que isso fosse feito por meio de uma conversação espontânea. Assim sendo, muitas vezes, o 

entrevistado comentava fatos que seriam perguntados mais adiante ou outras formas de 

indagações surgiam por parte da pesquisadora. Tais fatos ocorreram de forma mais 

incidente com os alunos, uma vez que cada um possuía uma história singular com a escola, 

tornando-se difícil, por vezes, seguir o roteiro da entrevista.  

 Após a realização da entrevista foram feitas as transcrições. Adotamos como sistema 

reproduzir a passagem do literal para o escrito em sua íntegra, já que não se pretendeu fazer 

uma transcrição fonética, mas resgatar a materialidade dos enunciados. Assim, registramos 

todas as ocorrências linguísticas observadas na fala do informante e que constituem marcas 

específicas da fala, tais como: o uso variável das regras de concordância nominal e verbal, a 

omissão de preposições e artigos, o uso do marcador “né?” e outros. O uso das reticências 

serviu-nos para indicar: hesitação, repetição e quebras no encadeamento sintático, dentre 

outros fatos característicos da oralidade.  Além disso, definimos como o uso de letras “XXX” 

para omitir os nomes dos centros escolares e escolas privadas mencionadas pelos 

professores e alunos. Ao registrar trechos de audição incerta, colocamos entre parêntesis 

“inaudível”. Essa fase diz respeito à responsabilidade na manutenção do corpus documental 

constituído em processo de entrevista. É importante ressaltar que os participantes 

autorizaram a utilização de suas informações como recurso de análise desse trabalho. 

 Na análise dos textos transcritos, foram observadas determinadas pistas 

(MAINGUENEAU, 2002, 2008a, 2008b, 2010, 2013), categorias linguísticas, que numa 

perspectiva enunciativa nos apontaram sentidos atribuíveis, em embate ou não, sobre o 

professor, seu trabalho e o aluno do CES/CEJA.  Constituíram-se como foco de nossas 

considerações as seguintes marcas linguísticas:  

i. designações e qualificadores; 

ii. discurso citado; 

iii. repetições, que visam a reforçar o dito; 

iv. pessoas do discurso - “eu”, “nós”, “você” e o “a gente”;  
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v. verbos modais e seus valores injuntivos; 

 De acordo com Rocha, Daher e Sant’anna, a entrevista é “o campo de circulação de 

determinados discursos, campo esse que será recortado conforme os objetivos da pesquisa” 

(2004, p. 175).  Cabe, dessa forma, então, ressaltar que a análise dessas entrevistas nos 

serviu como embasamento para reconhecer nas falas dos entrevistados um de nossos 

desígnios, quer seja: identificar no discurso desses entrevistados como são designados 

alunos, professores e escola, a fim de constatar se houve mudanças no discurso atribuído 

aos alunos e a essa modalidade de ensino ao longo das décadas de sua existência.  

 Pretende-se observar se a fórmula discursiva “Supletivo” e suas paráfrases 

continuam em circulação; igualmente, verificar a presença de enunciados destacados 

sobreasseverados e aforizados (MAINGUENEAU, 2013). Portanto, as categorias escolhidas 

acima serviram como base para constatar de que forma os entrevistados se autodesignam, 

designam o outro e a escola de forma geral. Analisaram-se, por conseguinte, os fragmentos 

das entrevistas que remetem aos tópicos de nosso objetivo final.  

 Advertimos que a primeira entrevista teve uma análise mais particularizada, pois 

queríamos descrever como ocorreu a estruturação e a organização de uma dessas escolas. 

Para tanto, algumas vezes, fez-se necessário que a pesquisadora esclarecesse mais 

detalhadamente a fala da entrevistada para que o coenunciador pudesse entender o 

funcionamento da escola. Nas demais, levando-se em consideração que a estrutura da 

escola permanece a mesma, optamos por identificar os fragmentos que designavam o 

CES/CEJA, os professores e os alunos. Inicialmente, a investigação foi pensada somente para 

o corpo docente. No decorrer da pesquisa, entretanto, a voz dos alunos da EJA apareceu de 

modo intenso na fala dos professores e entendemos que o mesmo processo deveria ser 

realizado com eles.  

 Esclarecemos que, ao mencionar os entrevistados, optamos, por questões éticas, 

utilizar nomes fictícios. Assim, temos como professores: Maria, Ana, Carla e Rosana. E os 

alunos: Joana, Gabriel, Anderson, Júlia, Geraldo, Marcela e Vânia. Ao mencionar as escolas, 

optamos por identificá-las por meio de números. Assim, temos: CES-1, CEJA-2, CEJA-3 e 

CEJA-4. Elucidamos que, como essas escolas são reconhecidas por seus respectivos bairros, 

sempre que os entrevistados os mencionavam, valíamo-nos de seu correspondente número.  

Além disso, advertimos que a partir do segundo quadro de entrevistas passamos a designar 
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as escolas também por seu atual nome – Centro de Educação de Jovens e Adultos –, 

conforme decretado pela LDB 9394/96 e ratificada novamente pelo Parecer CEB/CNE 

11/2000 que mudou a nomenclatura de Supletivo para EJA.  

 Concluída nossa proposição pela escolha das entrevistas, passamos a definir, no 

próximo item, o espaço escolhido para a realização das mesmas. 

  

3.1 DEFININDO O ESPAÇO DE TRABALHO 

 

Pensar a prática através de que se vai  
reconhecendo a teoria nela embutida.      
    Paulo Freire 

 

 Neste item, enfocamos o espaço de trabalho dos sujeitos envolvidos no ambiente 

analisado; no caso, os professores de espanhol que atuam/atuaram nos centros de estudos 

supletivos e os alunos que fazem parte dessa modalidade educacional, ambos 

coconstrutores da escola aqui referida.   

 Os Centros de Estudos Supletivos (CES) ou Centros de Educação de Jovens e Adultos 

(CEJA) – como denominados atualmente – são escolas pertencentes à rede estadual de 

ensino do Rio de Janeiro, havendo, aproximadamente, 107 centros no estado do Rio de 

Janeiro, os quais oferecem cursos semipresenciais e utilizam módulos de ensino como 

recursos didáticos. Dada a impossibilidade entrevistar todos os centros de estudos, 

decidimos optar pelas escolas que pertencessem ao município do Rio de Janeiro e que 

tivessem em seu quadro de horário pelo menos um professor de espanhol.  

 Ao serem instituídas no final da década de 1970 – conforme explicitado no capítulo A 

estrada: os desafios da EJA no Brasil –, essas escolas voltavam-se para o ensino 

individualizado e realizado por meio de módulos didáticos. Assim, o aprendiz-trabalhador, 

que não pudesse cursar uma escola diariamente, não precisaria ter uma frequência regular, 

bem como um horário determinado em conjunto com os demais alunos da escola. Nesse 

contexto, o aluno poderia estudar em casa e ir à escola somente para realizar as provas. 

Consequentemente, este fato não demandaria um grande número de professores como 

acontece nas escolas regulares. 
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 Por conseguinte, tais escolas são, normalmente, divididas em pequenas salas 

reservadas aos professores para atendimento individual aos alunos quando necessário. Os 

alunos, por sua vez, não têm horário fixo para frequentar a escola e realizar as provas. No 

entanto, eles podem tirar dúvidas com os professores e acompanhar a correção de suas 

provas se assim desejarem. As etapas vão sendo avançadas conforme obtenham aprovação 

nas avaliações. Cada disciplina possui um número específico de provas, elaboradas a partir 

dos módulos de ensino e eliminadas pelos alunos ao passo que são aprovados. Há, por 

vezes, disciplinas que oferecem cursos ou palestras à comunidade como é o caso das línguas 

estrangeiras5.  

  O recorte reduziu a pesquisa a quatro CES do município do Rio de Janeiro que 

tinham o professor de espanhol em seu quadro de horário. Uma vez selecionados os CES, 

entramos em contato com as escolas.  Considerando a natureza desse ambiente escolar, as 

entrevistas foram realizadas no período de espera entre a realização das provas e seus 

resultados. É preciso ressaltar a boa disposição dos professores e alunos em participar e 

colaborar com a entrevista. A única a não seguir esses procedimentos foi a primeira, 

realizada na casa de uma das professoras, tendo em vista o fato de já estar aposentada.  

  No próximo subitem delineamos os sujeitos envolvidos na investigação e elucidamos 

os passos seguidos para a preparação e elaboração das entrevistas de acordo com os três 

momentos anteriormente definidos por Daher (1998).  

 

3.2 DELINEANDO SUJEITOS E ENTREVISTAS 

 

 Nesta seção, coube-nos incidir sobre os sujeitos escolhidos como parte do corpus da 

pesquisa e a elaboração das entrevistas. Conforme já mencionado, optamos por trabalhar 

somente com os professores de língua espanhola. Tal escolha, além de pessoal, também se 

deve ao fato de o ensino de espanhol, de certa forma, ter estado consecutivamente 

presente nos centros de estudos e nos exames supletivos, e, por vezes, afastado da grade 

curricular das escolas regulares.  Registramos que, das quatro professoras que colaboraram 

                                                           
5
 Esclareço que as especificidades dessa escola são mais detalhadas no decorrer da primeira entrevista com a 

professora Maria, na qual abordamos a estruturação e o funcionamento dos centros de estudos.  
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com a pesquisa, todas sabiam que a pesquisadora havia trabalhado em um dos centros de 

estudos por um determinado período.  

 Os alunos foram escolhidos de forma aleatória considerando a estrutura escolar. 

Além disso, buscamos identificar em suas falas as designações usadas por eles quando se 

referiam aos professores, a si, aos demais alunos e à escola. Embora se tenha elaborado a 

entrevista por meio de blocos temáticos, em sua maioria, prevaleceu uma conversa 

espontânea, o que fez necessário que se retomassem algumas perguntas ou questões 

encaminhadas pelos próprios entrevistados, avaliadas como importantes para o 

desenvolvimento do trabalho da pesquisadora. 

  Esclarecemos que organizamos o Quadro 1: O CES e o trabalho do professor a partir 

de blocos temáticos para orientar a entrevista com a professora que implantou uma dessas 

escolas, exercendo também a função de professora de espanhol. Ratificamos que, embora a 

professora tenha autorizado sua identificação, por questões éticas não o fizemos; 

recorremos, assim, ao nome fictício Maria. De igual maneira, não mencionamos a localização 

exata da escola. Portanto, sempre que se mencione o bairro dessa escola, usaremos o 

número “1”. Além disso, elucidamos que a escola permanece funcionando atualmente com a 

nomenclatura CEJA.  

 Elaboramos o Quadro 2: O CEJA e os professores na atualidade  e o Quadro 3:  O CEJA 

e a visão dos alunos a partir das respostas obtidas com a primeira entrevista. O Quadro 2 

realizado com professoras de espanhol que trabalham atualmente nos centros de estudos e 

identificadas por seus nomes fictícios Ana, Clara e Rosana, pertencentes respectivamente ao 

CEJA-2, CEJA-3 e CEJA-4. O Quadro 3 refere-se a alunos de diferentes centros de estudos, 

mas não os diferenciamos por regiões. Interessa-nos conhecer sua fala, independente do 

bairro de sua escola de origem.  Identificam-se pelos nomes fictícios: Joana, Gabriel, 

Anderson, Júlia, Geraldo, Marcela e Vânia. 

 Retomando ao Quadro 1, entrevistamos Maria, que se intitula professora de 

espanhol e é responsável pela fundação do CES-1. Ocupou o cargo de diretora e regente de 

disciplina durante o período de implantação da escola. A seguir, passou a trabalhar na escola 

como docente de espanhol. Maria tinha aproximadamente 65 anos, graduou-se em Letras, 

habilitação em Português-Espanhol, por uma universidade pública e obteve o título de 

mestre em Educação por uma instituição particular de ensino do Rio de Janeiro. Declarou ter 
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sido professora do Estado por mais de trinta anos e ter possuído duas matrículas. Embora 

mostre em sua fala preparação para a função que exerceu, não há referências a cursos 

específicos para a implantação de um centro de estudos. Este CES localiza-se na zona norte 

do município do Rio de Janeiro, região com comércio, área de lazer e atividades culturais. 

Divide-se em três espaços: um destinado à direção escolar, onde há uma pequena biblioteca; 

outro, no qual se encontram as salas dos professores; e, um último, destinado à avaliação 

dos alunos. Há, ainda, um espaço reservado para atividades extras, como cursos de línguas, 

exposições, palestras e trabalhos realizados com a comunidade.  

 No Quadro 2, as entrevistadas, professoras de espanhol nos centros de estudos em 

diferentes bairros do Rio de Janeiro, apresentam o seguinte perfil: 

 A primeira chama-se Ana, tem aproximadamente 40 anos e é graduada em 

Português-Espanhol por uma universidade pública do Rio de Janeiro. Antes de trabalhar no 

atual centro de estudos, trabalhou como P II. A professora trabalha no CEJA-2, em 

funcionamento na zona norte do Município do Rio de Janeiro. Menciona ter trabalhado 

inicialmente em função burocrática em outro centro de estudos, uma vez que não tinha, até 

então, formação para trabalhar como regente de turma. Demonstrou bastante satisfação 

com o trabalho que desenvolve na escola. Este CEJA localiza-se também na zona norte do 

município do Rio de Janeiro em uma área de amplo comércio, escolas e hospitais. 

 A segunda chama-se Carla e tem aproximadamente 35 anos. Formada em Letras 

também por uma universidade pública do Rio de Janeiro com habilitação em Português - 

Espanhol. O CEJA-3, no qual trabalha, situa-se em um bairro de classe média baixa na zona 

oeste da cidade do Rio de Janeiro, funciona dentro de um CIEP e possui um amplo espaço. 

Encontra-se dividido em sala da direção, biblioteca, sala dos professores – separada por 

divisórias – e sala de avaliação. Os professores dividem-se em cabines e são encarregados de 

trocar os módulos de sua disciplina com os alunos que estejam cursando a disciplina. Este 

procedimento diverge dos outros centros, nos quais há um espaço reservado para essa 

permuta. Percebe-se em sua fala satisfação por trabalhar como professora da escola.  

 A terceira chama-se Rosana e tem aproximadamente 45 anos. A docente trabalha na 

escola há aproximadamente oito anos. Além disso, possui outra matrícula na secretaria 

municipal de educação, exercendo uma função burocrática. No CEJA-4, observamos também 

um critério distinto das demais escolas: o aluno faz a prova na sala do professor da 



102 
 

disciplina. Assim, não há, neste centro de estudos, uma sala somente destinada às 

avaliações. Por outro lado, há a figura do orientador que auxilia o aluno com dificuldades. 

Situa-se na zona sul do Rio de janeiro em uma zona comercial e recebe alunos dos mais 

diversos bairros do Rio de Janeiro. 

 No Quadro 3, referente aos alunos do CEJA, temos os seguintes perfis: 

 Joana tem aproximadamente 53 anos, é comerciante, declarou ser dona de um bar. 

Acrescentou que começou seus estudos no CEJA situado na zona oeste do Município do Rio 

de Janeiro no mês de agosto de 2012. Afirmou querer finalizar o Ensino Médio no mesmo 

ano que começou, mas não sabia, de fato, se conseguiria. No momento da entrevista, havia 

terminado de fazer uma prova de espanhol e demonstrava grande satisfação. 

 Gabriel tem aproximadamente 19 anos. O centro de estudos no qual estuda fica 

localizado na zona sul do município do Rio de Janeiro. Demonstrava muito orgulho de si, pois 

havia terminado sua última prova, ou seja, havia concluído o Ensino Médio. Ressalta-se que 

ingressou na escola no ano correspondente ao terceiro ano da escola regular.  

 Anderson tem 24 anos, se intitula técnico em Química. Sua escola localiza-se na zona 

sul do Rio de Janeiro. Buscava o diploma porque concluiu o curso técnico de Química, mas 

não obteve a certificação do Ensino Médio. Também já estava matriculado no CEJA há alguns 

anos. No momento da entrevista, estava aguardando a professora de espanhol para que 

pudesse fazer sua última prova e encontrava-se bastante apreensivo, pois era sua última 

prova e a professora não havia chegado. Como as atividades escolares daquele ano letivo 

seriam encerradas, caso a professora faltasse ele só poderia concluir o Ensino Médio no ano 

seguinte.  

 Júlia tem 18 anos e ficou reprovada no terceiro ano do Ensino Médio em uma 

conceituada escola da zona sul do Rio de Janeiro. Resolveu procurar o CEJA para não perder 

o ano letivo em curso. Os pais a ajudaram na busca de uma escola na qual ela pudesse 

recuperar a terceira série dentro do corrente ano. Pesquisou na Internet e constatou que 

demoraria a concluí-lo. Assim sendo, a própria secretária da escola na qual estudava, indicou 

o CEJA para que pudesse resolver seu problema. 

 Geraldo tem 50 anos, desempregado, alegou ter sido orientado a procurar o CEJA 

para continuar os estudos. Demonstrou ter dificuldades em acompanhar os procedimentos 

da escola, necessitando de um apoio maior para que conseguir realizá-lo.  
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 Marcela tem 18 anos, havia começado a estudar no CEJA há uma semana. Alegou 

estar ali porque se formou nos Estados Unidos e seu certificado demoraria a chegar. Como 

havia sido aprovada na PUC, precisava mais rapidamente do diploma para fazer sua 

matrícula na faculdade. 

 Vânia tem 22 anos, estava matriculada há alguns anos no CEJA, mas não era assídua. 

Intitulou-se como aluna rebelde e afirmou não gostar de estudar. 

 Ao realizar as entrevistas, um de nossos objetivos era perceber se nas falas dos 

professores da EJA persistiam vozes e práticas educacionais que corroboravam o discurso 

das décadas anteriores e se, igualmente, os alunos eram conduzidos ainda de forma 

infantilizada e estereotipada. Além disso, buscamos apreender a percepção dos alunos sobre 

a EJA. 

 Contamos, assim, com um total de onze informantes para a realização das 

entrevistas: quatro professoras de espanhol e sete alunos matriculados regularmente 

matriculados nos centros de estudos. A pesquisa adotou como critério entrevistar, 

primeiramente, a professora responsável pela implantação de um dos CES e, 

posteriormente, as professoras e os alunos dos atuais CEJAs.  

 A seguir, introduzimos os quadros com o roteiro para a realização das entrevistas.   
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QUADRO 1 – O CES E O TRABALHO DO PROFESSOR 
 

BLOCOS TEMÁTICOS OBJETIVOS HIPÓTESES PERGUNTAS/ROTEIRO 

1. O entrevistado e sua 
formação acadêmica 
 

Conhecer o profissional e sua 
formação acadêmica. 
 

Alguns profissionais não tiveram, 
em sua formação acadêmica, 
informações para reconhecer as 
peculiaridades de cada modalidade 
de ensino. 

1. Você poderia falar sobre sua formação? 
    - Área e ano de formação profissional. 
    - Universidade onde estudou. 
    - Estudos de pós-graduação.     

2. O percurso do 
profissional 
entrevistado na 
formação do CES 

Conhecer a relação do profissional 
entrevistado com o CES. 

Alguns profissionais não conhecem 
as especificidades da EJA. 

2. Quando ocorreu a fundação do CES?  
3. Quais foram as demandas para que se 
implantasse um CES nesse local na época? 

3. A estruturação do CES  
 

Conhecer informações relativas à 
estruturação do CES. 

Os professores, ao constituir um 
CES, não têm o apoio institucional 
que deveriam. 

4. Que critérios você teve que seguir para 
implantar o CES? 
5. Havia alguma preparação para que se 
exercesse essa função? Qual/Quais? 

4. O entrevistado e sua 
visão sobre o 
funcionamento do CES 

Conhecer o funcionamento do CES. 
 
 
 
 

O critério de organização do 
sistema de ensino não atende às 
necessidades específicas de cada 
aluno. 

6. De que forma se deu o funcionamento dessa 
escola?  
  - Como era feita a matrícula do aluno? 
  - Como ele ficava ciente dos procedimentos 
que deveria seguir?  
  - Era o mesmo procedimento para todas as 
disciplinas? 
7. Os CES adotavam o mesmo procedimento 
com relação às normas de 
ensino/aprendizagem? 
    - De que forma esses critérios eram 
elaborados? 

5. O entrevistado e sua 
visão sobre o aluno do 
CES 

Conhecer características do aluno do 
CES. 

Alguns alunos precisam de um 
apoio maior para direcionar-se em 
seus estudos. 

8. Que particularidades possuía o aluno do CES? 
9. Os alunos conseguiam alcançar seu objetivo 
nesse centro, ou seja, concluir o Ensino Médio 
estudando por meio dos módulos de ensino? 
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6. Os documentos 
orientadores da EJA 

Verificar se os professores conhecem 
os documentos orientadores da EJA. 

Os professores não fazem 
diferença entre o trabalho 
realizado nos CES e o nas escolas 
regulares 

10. Ao organizar sua rotina de trabalho no CES, 
que elementos eram levados em consideração?  
        - Os documentos da EJA 
        - O conteúdo a ser abordado 
        - A organização do espaço entre os 
professores para receber os alunos.                                   

7. O material didático 
utilizado no CES 

Conhecer o material didático de E/LE 
utilizado nessa modalidade de ensino. 

O material não é adequado ao 
ensino de espanhol nesses centros 
de ensino 

11. Havia um material didático utilizado? 
         - É elaborado especificamente para o CES? 
         - Existia um livro didático ou o próprio 
professor elabora esse material? 
12. De que forma esse material foi elaborado? 

8. O trabalho do 
professor no CES 

Conhecer características do trabalho 
do professor no CES. 
 

Na relação entre professor e aluno, 
muitas vezes, não se estabelece 
uma interação efetiva que atenda 
as necessidades do aluno. 

13. Como era o seu trabalho como professor de 
espanhol no CES? 
14. Como se dava a mediação entre professores 
e alunos do CES? 
15. Como eram elaboradas as provas? Quantas 
eram? Quanto o aluno precisava para ser 
aprovado? Como acontecia em caso de uma 
reprovação? 

9. O ensino de espanhol 
no CES 
 

Identificar o valor atribuído ao ensino 
de espanhol no CES. 

O ensino de espanhol é feito por 
meio da aprendizagem de regras 
gramaticais e memorização de 
vocabulário. 

16. Qual era importância do estudo da língua 
espanhola para os alunos do CES? 
17. De que forma esse idioma era estudado? 
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 A entrevista encontra-se dividida em nove blocos temáticos e teve como objetivo dar 

a conhecer as características dessa escola e sua implantação. Portanto, incluíram-se 

perguntas relativas a um percurso inicial diferente das demais.  

 Ressaltamos, novamente, que o fato de a entrevistada ter pertencido ao círculo de 

trabalho da pesquisadora, implicou a necessidade de que esta, por vezes, aclarasse a fala da 

entrevistada com o objetivo de esclarecer melhor o funcionamento da escola. A decisão 

deve-se a que não encontramos documentos que especificassem o funcionamento desses 

centros de estudos. 

 O primeiro bloco temático, O entrevistado e sua formação acadêmica, além de 

conhecer os dados da entrevistada, teve como hipótese a premissa de que os profissionais 

de ensino não receberiam em sua formação acadêmica noções sobre as diversas 

modalidades de ensino com as quais que poderiam vir a trabalhar ao longo de seu exercício 

profissional. 

 O segundo bloco, O percurso profissional do entrevistado no CES, teve como objetivo 

conhecer a relação do profissional com o CES, levantando a hipótese de que alguns 

profissionais não conhecem as especificidades da EJA. Além disso, buscamos saber quais são 

as demandas para a implantação desse tipo de escola.  

 O terceiro bloco, A origem do CES, teve como objetivo conhecer informações 

relativas à origem do CES e como hipótese o fato de que os professores, ao constituírem um 

CES, não tinham o apoio institucional que deveriam. Visamos conhecer os pré-requisitos 

necessários para a implantação de um centro de estudos.  

 O quarto bloco, O entrevistado e sua visão sobre o funcionamento do CES, teve como 

objetivo conhecer, de fato, como se dava o funcionamento dessa escola, levantando a 

hipótese de que o critério de organização desse sistema de ensino não atendia às 

necessidades específicas de cada aluno, uma vez que a escola possui características 

singulares que a diferem da escola regular.  

 O quinto bloco, O entrevistado e sua visão sobre o aluno do CES, teve como objetivo 

conhecer as características desse aluno e como hipótese o fato de que alguns alunos 

precisam de um apoio maior para direcionar-se em seus estudos. 
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 O sexto bloco, Os documentos orientadores da EJA, visamos verificar se os 

professores conheciam os documentos orientadores da EJA com a hipótese de que eles não 

diferenciam entre o trabalho realizado nos CES e o nas escolas regulares. Levando-se em 

consideração que os documentos norteadores da EJA falam sobre as especificidades dessa 

modalidade de ensino, conhecê-los é fundamental para que o professor tenha um maior 

embasamento para lidar com a escola e, em especial, com seu alunado. 

 O sétimo bloco, O material didático utilizado no CES, teve como objetivo conhecer os 

módulos de ensino, como eram utilizados pelos alunos e por quem foram elaborados. A 

hipótese baseava-se no fato de que este material não estaria adequado ao ensino de 

espanhol em uma escola semipresencial.  

 O oitavo bloco, O trabalho do professor no CES, teve como objetivo conhecer as 

singularidades do professor que trabalhava no CES com a hipótese de que na relação entre 

professor e aluno não se estabelecia uma interação efetiva que atendesse às necessidades 

desse aluno em particular. Assim, questionamo-nos se o atendimento individualizado 

garante o aprendizado desse público. 

 O nono bloco, O ensino de espanhol no CES, teve como objetivo conferir o papel do 

ensino de espanhol nesses centros de estudos. Como hipótese, tínhamos o fato de que este 

ensino seja realizado por meio de exercícios que enfatizam regras gramaticais e 

memorização de vocabulário. Neste aspecto, questionamo-nos sobre a visão de ensino de 

línguas abordada nesses centros de estudos a partir das peculiaridades da EJA. 

 A seguir, passamos às considerações relativas ao Quadro 2, referentes aos 

professores que trabalham atualmente no CEJA. 
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QUADRO 2 – O CEJA E OS PROFESSORES NA ATUALIDADE 

 

BLOCO TEMÁTICO OBJETIVOS HIPÓTESES PERGUNTAS 

1. O trabalho do 
professor de LE no 
CEJA 

Obter 
informações 
sobre o trabalho 
do professor de 
LE 

O professor não 
diferencia o trabalho 
no CEJA do realizado 
nas escolas regulares. 

1. Como você vê seu trabalho como professor de LE no 
CEJA? 

2. O aluno do CEJA Identificar a 
visão do 
professor sobre 
o aluno do CEJA. 

O professor tem uma 
visão já estereotipada 
do aluno da EJA. 

2. Como você descreve o aluno do CEJA? 

3. O material 
didático utilizado no 
CEJA 

Conhecer o 
material 
didático 
utilizado nessa 
escola. 

O módulo de ensino 
de LE utilizado não 
atende às demandas 
do aluno que estuda 
sem o 
acompanhamento de 
um professor. 

3. Qual é o material didático utilizado? É um material 
comum a todos os CEJA? Em caso positivo: 
- Você sabe quem o elaborou? 
- Você fez alguma adaptação nesses módulos de ensino? 
- Em caso negativo, especifique por que não? 
4. De que forma os alunos são considerados aptos para 
uma próxima etapa? 
5. O que você levou em consideração ao fazer as 
avaliações? 

4. O ensino de 
espanhol no CEJA 

Verificar as 
expectativas 
com relação ao 
ensino de língua 
espanhola nessa 
escola. 

A visão de língua em 
que se apoiam os 
módulos de ensino 
não está de acordo 
com os documentos 
norteadores da EJA. 

6. Qual o lugar da língua espanhola nessa escola? 
7. De que forma esse idioma é abordado? 
8. Você está de acordo com a visão de ensino de língua 
estrangeira abordada nos módulos de ensino? 
9. Você faria alguma modificação? 
- Por quê?  - Qual? 
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 Neste segundo quadro, procuramos verificar como funcionam os CEJAs na 

atualidade. Desse modo, as entrevistas foram realizadas com três professoras de diferentes 

centros em seus locais de trabalho. A partir da primeira entrevista, formulamos os dados 

que aqui nos interessavam com o objetivo de constatar na fala dessas professoras o que 

discorreriam em relação aos CEJAs. 

 No primeiro bloco, nosso objetivo era obter informações sobre o trabalho do 

professor de espanhol, partindo da premissa de que seria semelhante ao realizado nas 

escolas regulares. 

 No segundo bloco, O aluno do CES, tivemos como finalidade identificar a visão do 

professor sobre este aluno. Nossa hipótese era de que poderiam referir-se ao aluno da EJA 

como alguém com baixa autoestima, sem perspectivas acadêmicas futuras, capaz de intervir 

em seu próprio aprendizado etc. e, ao mesmo tempo, como alguém que deve saber 

orientar-se sozinho em seus estudos. 

 No terceiro bloco, O material didático utilizado no CEJA, acreditamos os módulos de 

ensino não atenderiam às necessidades do aluno que precisa estudar individualmente. 

Apesar de o professor citar e reconhecer problemas no material, permanecia utilizando-o 

sem maiores questionamentos. 

 No quarto bloco, O ensino de espanhol no CEJA, objetivamos verificar as expectativas 

com relação ao ensino de língua estrangeira nessa escola. Nossa hipótese era de que o 

material utilizado em língua estrangeira seria um recorte do conteúdo abordado nas séries 

regulares do Ensino Médio e, igualmente, buscávamos perceber a visão de língua na qual se 

apoiavam os módulos de ensino.  

 Na próxima etapa, passamos às considerações do corpo discente sobre essa 

modalidade de ensino.  
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QUADRO 3 – O CEJA E A VISÃO DOS ALUNOS 

 

BLOCO 
TEMÁTICO 

OBJETIVOS HIPÓTESES PERGUNTAS 

1. A escola do 
CEJA 

Identificar o objetivo do 
aluno ao buscar essa 
modalidade de ensino. 

Os alunos buscam essa 
modalidade de ensino com a 
expectativa de concluir 
rapidamente os estudos, fato 
que nem sempre acontece. 

1. Desde quando você estuda no CEJA? 
2. Por que você procurou essa modalidade de ensino? 
3. Você estipulou um prazo para terminar os estudos nessa 
escola?  
- Em caso positivo, qual?  
 

2. O aluno do 
CEJA 

Conhecer a visão que o 
aluno tem de si e dos 
demais alunos do CEJA.  

A imagem que o aluno faz de si 
difere da imagem que ele faz 
dos demais alunos do CEJA. 
 

4. Como você se vê como aluno do CEJA? 
 
5. Como você vê os demais alunos do CEJA? 

3. O professor 
do CEJA 

Identificar a visão do 
aluno sobre o professor 
do CEJA 

O professor do CEJA não 
mantém vínculo de proximidade 
com o aluno dessa escola.  
 
 

6. Como você vê o professor dessa escola?  
7. Como se dá a relação entre professores e alunos na 
escola? 

4. O material 
didático 
utilizado no 
CEJA 

Coletar informações do 
aluno a respeito do 
material didático 
utilizado no CEJA 

O material didático utilizado 
não atende às necessidades 
desse aluno. 

8. O que você acha dos módulos de ensino utilizados?   
9. Você costuma solicitar o auxílio do professor? 
- Em caso positivo, em que situações? 
10. O que você acha das provas que você faz? Justifique sua 
resposta. 
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 O quadro 3 – O CEJA e a visão dos alunos – contém quatro blocos temáticos com a 

finalidade de mostrar como os alunos veem a escola, a si mesmos e aos demais alunos. 

Igualmente, constatar o uso dos sintagmas “supletivo” e “módulos de ensino” como 

fórmulas discursivas.  

 No primeiro bloco, A escola do CEJA, visamos identificar qual era o objetivo do aluno 

ao matricular-se nessa modalidade de ensino. Acreditamos que, ao retomar os estudos, os 

alunos teriam a expectativa de concluí-lo rapidamente, fato que nem sempre se verifica. 

Assim, os alunos esperavam acompanhar o ritmo que lhes era conferido na escola; no 

entanto, não conseguiam cumprir as metas que estabeleciam previamente.  

 No segundo bloco temático, O aluno do CEJA, o proposto era conhecer a visão que o 

aluno tinha de si e dos demais alunos da escola. Os alunos poderiam ter diferentes 

percepções com relação ao CEJA e acreditamos que a imagem que o aluno faz de si difere da 

imagem que ele faz dos outros alunos do CEJA. 

 No terceiro bloco, O professor do CEJA, visamos identificar a imagem que o aluno 

possuía do professor, ressaltando que acreditamos não haver muitos vínculos entre 

professores e alunos da escola.  

 No quarto bloco, O material didático utilizado no CES, o objetivo era coletar 

informações do aluno sobre o material didático utilizado. Como hipótese, apreendemos que 

o material poderia não favorecer o processo de ensino/aprendizagem desse alunado. 

Ressalva-se que apenas dois dos alunos entrevistados estudavam espanhol. Os demais ou já 

haviam terminado a disciplina ou optaram por inglês.  

 Ressalvamos novamente que, exceto a entrevista realizada com a aluna Sônia em 

agosto de 2012, todas as demais foram realizadas em dezembro de 2012. Incidimos, no 

próximo capítulo, na reflexão sobre esta prática. 

 Incidimos, no próximo capítulo, na análise sobre as entrevistas. 
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4. A ANÁLISE: REFLETINDO A PRÁTICA 

 

A avaliação da prática como caminho  
de formação teórica...”  

Paulo Freire 
  

  

 Neste capítulo, identificamos possíveis diálogos entre a primeira parte da pesquisa 

cujo enfoque se deu por meio dos textos legais concernentes ao processo histórico-

educacional de formação da EJA no Brasil, bem como pelos discursos proferidos em relação 

a essa modalidade de ensino quando houve a instituição dos centros de estudos supletivos 

no final da década de 70, de forma a observar aproximações e estranhamentos, seja por 

meio dos discursos construídos por enunciadores de ambos os textos, seja pela sustentação 

da existência de fórmulas discursivas e enunciados destacados obtidos por meio das 

alocuções de professores e alunos que participaram da entrevista. Obedecendo à ordem 

constituída na análise dos textos constitucionais, buscamos observar, sobretudo, de que 

forma se estabelecem as designações aos alunos que fazem parte dessa modalidade 

educacional. 

 

4.1 O CES E O TRABALHO DO PROFESSOR 

 

 Neste item, relativo ao CES e ao trabalho do professor, expusemos as considerações 

de análise relativas à entrevista realizada com a professora que realizou a implantação de 

um centro de estudos com a finalidade de obter informações sobre sua origem e conhecer 

sua estruturação. A seguir, abordamos a questão dos módulos de ensino e o perfil dos 

alunos dessa escola e, por último, como o ensino de espanhol é abordado nesses centros de 

estudos. Relembramos que, embora a professora tenha autorizado sua identificação, por 

questões éticas não o fizemos; recorremos, assim, ao nome fictício Maria. De igual maneira, 

não mencionamos a localização exata da escola. Portanto, o bairro da escola – já que os 

centros de estudos são indicados pela sigla CES/CEJA e o bairro onde funcionam – será 

designado pelo número “1”.  
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4.1.1 ORIGEM E FORMAÇÃO DO CES 

 

 

 Conforme já exposto, os centros de estudos passaram ser constituídos a partir da Lei 

5692/71 com o objetivo de fazer com que um grande número de trabalhadores tivesse a 

oportunidade de concluir o Ensino Médio sem que, para isto, frequentasse regularmente 

uma escola. Assim, sendo, buscamos conhecer a origem de um dos centros de estudos 

supletivos e os passos necessários para sua instauração. Ao entrevistar Maria, responsável 

pela origem do CES-1, temos o seguinte relato6: 

 

 foi assim...eu trabalhei eu fiz concurso pro Estado e trabalhei num CES em XXX, em XXXs aí que eu fui conhecer 

esse sistema né...em XXX eu tinha feito o concurso pra lá e aí eu tinha um amigo que foi coordenar, foi ser 

coordenador, né? da...do supletivo...na coordena/ na...diretor da coordenadoria de Ensino Supletivo em São 

Cristóvão. E aí eu pedi pra ele que eu queria sair de Caxias e vir pra “1” né que era muito longe era muito 

contramão pra eu ir de ônibus pra Caxias. E aí ele me convidou então pra implantar um CES, né? Visto que eu 

gostava demais do CES e que eu fosse implantar... e tudo isso se deu né num contexto assim político na história 

político porque nós estávamos na época do governo do Brizola, Leonel Brizola e ele tinha como meta 

transformar a X num bairro modelo né... então... a educação passava né por esse bairro modelo. Então a ideia 

era implantar um CES no na “1” né... pra participar desse dessa meta dele e como eu já tinha trabalhado já 

conhecia né... 

 Ressalta-se na resposta a ocorrência da fala como resultado de um “enunciador 

encarnado”, marcado pelo uso reiterado da primeira pessoa do singular (MAINGUENEAU, 

2002, p. 95). Verifica-se, por meio desse uso reiterado, a valorização do trabalho realizado e 

os verbos no modo indicativo, proporcionando ideia de segurança, certeza naquilo que foi 

realizado, uma vez que diz estar preparada para a assunção da tarefa que lhe foi atribuída. 

Com relação à existência de um critério pré-estabelecido para a criação dessa escola em um 

determinado bairro, a entrevistada relata o fato de o bairro em questão ser foco de 

interesse de um projeto político cujo objetivo era transformar o bairro em modelo e a 

educação fazia parte como uma dessas metas. Vê-se que esta implantação está, de certa 

forma, relacionada ao aspecto político da época pela qual passava o país. Seguem os 

comentários: 

 

A gente implantou o CES em 1984 E daí ele veio me mostrou o local que é um local precário que era um 
depósito de de materiais da região administrativa mas aí eu então fui fazer uma pesquisa na comunidade da 

                                                           
6
 A presente análise refere-se à entrevista do Quadro 1 – O CES E O TRABALHO DO PROFESSOR, pp.104-105 
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necessidade da demanda pra esse pra esse centro centro pra viabilidade desse centro e foi assim um trabalho 
que eu não me arrependo que eu gostei muito que eu me dediquei muito porque que eu acredito demais até 
hoje no sistema de ensino supletivo 

 

 Neste ponto, observa-se a alternância do uso da primeira pessoa com o de “a gente” 

como um sujeito coletivo, referindo-se a ela própria, ao coordenador e, talvez, aos demais 

professores. A seguir, retoma seu papel de fundadora, dividindo as funções entre “ele”, 

aquele que designou o local e ela, como “idealizadora”, que assumiu as incumbências. Por 

outro lado, percebemos na fala da entrevistada a hipótese de que os professores, ao 

implantarem um CES, podem não estar informados sobre as especificidades da escola. 

Observe-se que o convite para implantar a escola foi feito em função da solicitação para 

trabalhar próximo a sua residência. Como justificativa para o aceite, temos o fato de Maria 

afirmar que “gostava demais do CES”. Identifica-se, igualmente, o uso da palavra “supletivo” 

semelhante ao da fórmula cristalizada – cf. abordado no segundo capítulo desta tese –, 

embora, na época da realização da entrevista, o termo já houvesse sido substituído pela sigla 

CEJA. 

 Constatamos na fala de Maria uma ausência do poder público ao dar funcionamento 

a um segmento escolar sem que se deliberem as providências necessárias a sua implantação. 

Como vimos, “ele” veio e mostrou o lugar, descrito pelo entrevistado como “precário”, além 

de ser um “depósito de materiais”. Dessa forma, a entrevistada relatou ter ido a campo e ter 

feito uma pesquisa com a comunidade para verificar os pormenores para a criação de um 

CES naquela região. 

 No tocante à pesquisa realizada por Maria na comunidade para indagar sobre a 

necessidade do CES no bairro e como fez para que sua fundação acontecesse, intuímos o 

descaso dos órgãos públicos com relação à educação, tornando-se imprescindível o apoio de 

representantes do bairro, requisitados e designados pela entrevistada como fundamentais 

para ajudá-la nessa tarefa. 

 

É a gente procurou assim quer dizer na X nós tínhamos assim vamos dizer os grupos representativos da XXXX 

como as Forças Armadas, que funcionam aqui o comércio, o grande comércio e também né... não adianta a 

gente querer negar também né...a contravenção que é no caso  jogo do bicho que eu precisei deles e eles 

ajudaram muito a gente né...então eu fui fazer uma enquete nesses setores pra ver dessa necessidade e...a... foi 

assim um retorno muito grande, principalmente por causa das forças armadas né... porque as pessoas ficam 

é...em escala, o comércio também porque as pessoas há dias que não conseguem não tem condições físicas pra 

frequentar uma escola porque estão esgotadíssimas e a área onde o CES iria e foi implantado é uma área de 
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muito comércio então é...o pessoal toda a comunidade se mostrou muito muito interessada nessa...nessa 

implantação. 

 

 Por outro lado, é importante atentar, no fragmento, para o uso da primeira pessoa 

do plural (a gente - nós), que, neste ponto, busca adeptos ao posicionamento do enunciador, 

trazendo para os demais – coordenador e docentes – a responsabilidade na constituição do 

CES, mostrando o caráter coletivo da gerência escolar. No entanto, recobra imediatamente o 

uso do “eu” quando se refere à ação (a enquete) executada. Pode-se dizer que o enunciador 

possui iniciativa própria diante das condições de trabalho, mostra-se atenta às necessidades 

locais e demonstra possuir vínculos com a comunidade na qual a escola está inserida. 

 A entrevistada corrobora a coparticipação junto a diversos grupos para a sua 

implantação e aponta à requisição da escola no bairro, ao mencionar as forças armadas e o 

comércio como espaços de trabalho nos quais as pessoas impossibilitadas de frequentar 

uma escola regular, teriam uma nova opção de estudos. Mencionou, igualmente, que para 

fazer com que a escola funcionasse obteve ajuda desses grupos e de outros que se faziam 

representar no bairro a partir da ocupação de diferentes lugares sociais. Cabe-nos 

questionar como uma instituição educacional precisou recorrer à ajuda de setores 

considerados “ilegais” e o órgão encarregado de realizar essa tarefa se omitiu diante de seu 

comprometimento.  

 Ao falar sobre os critérios indispensáveis à criação do CES, a entrevistada demonstrou 

desconhecer os trâmites, afirmando ter montado a estrutura do CES, sem participar dos 

aspectos administrativos necessários para essa implantação.  

 

É... eles que me alocaram aqui na X assim o professor XXX ele me convidou diretamente porque era meu amigo 

né então me conhecia e sabia do meu trabalho sabia que eu conhecia o CES e “ele” então me trouxe. Os 

trâmites assim mais formais eu não participei foi diretamente o XXX com a Secretaria Estadual de Educação 

mas eu tive que fa...mostrar junto a... a esses órgãos que havia essa necessidade e... é...só isso...a gente 

montou é... a estrutura do CES tanto física quanto humana fui eu que montei né e eles aprovaram e foi 

reconhecido foi ...mas eu não participei diretamente dos aspectos formais, legais mesmo foi o professor XXX 

diretamente com a Secretaria Estadual de Educação. 

  

 No que tange à existência de capacitações para o cargo de direção ou para quem 

fizesse parte da implantação do CES, a entrevistada responde que 
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Existia... existia  na Casa do Marinheiro e depois eu também participei também de algumas capacitações existia 

porque  você sabe o CES ele atende ele é um sistema modular ele atende os alunos por módulos, não é? e as 

avaliações são feitas com bases naqueles módulos e os professores elaboram esses módulos os professores 

elaboram essas avaliações e essas avaliações elas são elas são é...seria o ideal tá no regimento da criação do 

CES que elas devem ser modificadas a cada bimestre. Então o professor não é um professor normal não é o 

professor daquele de modo geral da sala de aula que prepara que faz o plano de aula e segue aquele 

planejamento a gente segue o módulo não é?  E ...atende o aluno, mas na verdade o módulo tem exercício de 

autoavaliação ele faz o exercício ele corrige ele mesmo então todo um trabalho diferente que demanda uma 

certa capacitação  mas eu eu não vejo mais esse trabalho eu não vejo mais esse empenho o que eu vejo o 

professor indo da escola regular para o CES e chega lá ele vai se adaptando os professores vão... 

 

 A entrevistada menciona sua participação – na função de professora – em algumas 

capacitações, já que esse sistema de ensino apresenta uma característica específica. Faz, 

ainda, uma ressalva por meio do conectivo “mas”, lamentando o fato de não existirem mais: 

“mas eu não vejo mais esse trabalho”. A ênfase em “eu não vejo mais” reforça sua crítica e 

mostra que houve certa mudança nos padrões estabelecidos anteriormente. Note-se que ela 

menciona como era antes e tende a discordar do que vem acontecendo atualmente. Ou seja, 

de forma geral, o professor chega e “vai se adaptando a essa rotina escolar”.  

 Assim, a reiteração de “eu não vejo mais...” como forma de se contestar a mudança e 

a forma contrária em “eu vejo...” ao lado da ação progressiva “vai se adaptando”, denotando 

que o professor, atualmente, vai conhecendo gradualmente o CES. Este fato deixa entrever 

certo descaso com relação à escola. Os fatos mencionados comprovam nossas hipóteses de 

que os professores poderiam não conhecer as especificidades desse público, bem como de 

que, ao fundar um centro de estudos, não receberiam o apoio institucional que deveriam.  

 Neste momento, percebe-se a alternância de dois enunciadores: a enunciadora 

diretora e a enunciadora professora. Ao falar como professora, a entrevistada afirma ter 

participado de algumas capacitações e se dirige à pesquisadora como sustentação para o 

fato de que a escola atende aos alunos por meio dos módulos. Menciona a importância 

destes e das avaliações, inclusive apontando haver uma diferença do professor da escolar 

regular designado por ela como “um professor normal” e o professor do CES que não faz um 

plano e segue um planejamento, mas sim o “módulo”. Daí, a importância, segundo o 

enunciador, das capacitações para os novos professores.  

 Cabe-nos, neste momento da entrevista, ponderar sobre a referência a “módulos de 

ensino” que nos remete à questão das fórmulas discursivas já abordadas anteriormente. 
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Questionamo-nos se este sintagma também não apresenta vida própria e passou por 

algumas das restrições que incidem sobre o estudo de uma fórmula. Em se tratando de 

módulos de ensino, cuja materialização se produz preferencialmente pela sequência 

apontada como sintagma do tipo N + preposição + artigo + N, há algumas variantes, como 

“sistema modular”, “módulos instrucionais”, “módulos institucionais” etc. Apresenta caráter 

cristalizado dentro dessa modalidade de ensino, funciona como referente social para esses 

professores e alunos, insere-se em uma atividade discursiva e apresenta aspecto polêmico 

(KRIEG-PLANQUE, 2010).  

 O fato de este sintagma ser um denominador comum nos centros de estudos, nos 

leva a crer que este seja um dos constituintes da fórmula. O caráter polêmico da fórmula se 

insere nesse sintagma, uma vez que, por parte de alguns diretores e professores, o módulo é 

considerado como aquele que garante a aprendizagem do aluno; e, por outros, ele é 

somente uma mecanização do ensino, uma vez que se pauta, no exemplo da língua 

espanhola, em exercícios voltados somente para a memorização de vocabulário e conteúdos 

gramaticais isolados de um contexto real para esses alunos-trabalhadores. Veja-se que o 

módulo adquire na fala do entrevistado tal importância que chega a sobrepor-se ao trabalho 

do professor. Ou seja, dessa forma o aluno pode até dispensar o auxílio do professor, mas 

nunca o “módulo de ensino”. Estes módulos registram a forma de trabalho utilizada nessas 

unidades da EJA. 

 Lembremos que o ensino supletivo teve seu ápice na década de 1970, em 

decorrência da necessidade de jovens e adultos retornarem às escolas em busca de uma 

“ascensão social” por meio de uma demanda da sociedade que emergia em prol do 

“desenvolvimento econômico”. A partir da Lei 5692/71, essas escolas começaram a surgir, 

desencadeando um “ensino de massa”, fato este que justifica a “importância” dada aos 

módulos de ensino. O material, elaborado em formato de apostilas, reúne conteúdos dos 

três anos do ensino médio e funciona como fator determinante na essência desses centros, 

proporcionando uma importância maior que a atribuída ao próprio professor.  

 A entrevistada reafirma sua fala de não haver um preparo para assumir a função de 

professor do CES. É importante perceber essa menção que o entrevistado faz de passado 

versus presente em relação às características da escola. Há uma clara contraposição entre o 

“antes” e o “hoje”. Vale ressaltar que, como a entrevistada exerceu a função de diretora e 
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de professora concomitantemente durante o período de implantação do centro de estudos, 

muitas vezes em sua fala se misturam os dois papéis.  

 Dando prosseguimento a seu comentário, Maria assevera que: 

essa função diferenciada, não está existindo que eu saiba não está existindo né mas no início houve nós 

tínhamos cursos de capacitação todo professor que entrava para o CES ele participava né já quando a gente 

implantou  o da XXX já havia poucos poucas vezes poucos professores participaram mas agora... 

  A enunciadora, no fragmento acima, faz uso da primeira pessoa do singular de modo 

a afiançar seu discurso, já que no papel de fundadora sente-se legitimada a afirmar tal 

proposição. A seguir, usa o pronome na primeira pessoa do plural “nós” dessa vez referindo-

se a estrutura organizacional da escola, isto é, aos CES de forma geral. Ao usar “a gente” 

refere-se a ela e ao coordenador da SEE que a ajudou com os trâmites administrativos. 

Quanto aos professores que poderiam vir a trabalhar no CES, argumenta: 

Ao estilo do CES aí ele é acolhido os próprios colegas e a direção faz tem esse encargo diretamente não não 

havendo essas capacitações mediadas pelo estado, pela secretaria vamos dizer pela coordenadoria  

 No que tange ao funcionamento e à organização da escola, Maria esclarece que: 

A matrícula no CES ela costuma ser lógico isso é de modo geral com as especificidades de cada um, mas ela 
costuma ser o ano todo, então o aluno vai se matricular na medida em que ele fica sabendo que ele tem 
interesse então ele vai ao CES e ele diz que gostaria de participar na maioria das vezes o CES organiza uns 
grupos né pra passar pra ele as linhas gerais do da estrutura do CES e ele faz a matrícula e ele começa a 
estudar, né? 

  

 Neste momento, para elucidar melhor o funcionamento desse segmento escolar, 

passo a esclarecer alguns pontos específicos de forma mais detalhada7. O aluno faria a 

matrícula diretamente na secretaria da escola, onde seria encaminhado a uma reunião com 

o orientador pedagógico. Este lhe explicaria o funcionamento da escola que basicamente 

consta da escolha de disciplina para dar início aos estudos. O aluno era orientado para iniciar 

por disciplinas com as quais tivesse mais facilidade ou por português, pois estudaria sozinho 

o módulo que receberia da escola, muito embora, pudesse sanar as dúvidas que tivesse com 

o professor de plantão. As disciplinas consideradas “difíceis” para o aluno seriam deixadas 

para um segundo momento, pois ele já estaria mais habituado aos procedimentos deste 

ambiente escolar, o que resultaria menos uma dificuldade a ser superada. 

                                                           
7
 Com o objetivo de esclarecer melhor o funcionamento do CES, tomo a palavra e passo a discorrer de forma 

mais detalhada sobre a estruturação da escola até que se alcance a próxima pergunta, que diz respeito ao 
procedimento dos demais centros de estudos. 
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 A seguir, era avisado de que havia um quadro de horários na secretaria, na sala dos 

professores e na sala de avaliação para saber em que horários haveria atendimento daquela 

disciplina. O quadro de horários era fundamental, pois era por meio dele que o aluno 

tomava ciência dos horários dos professores e em que momento eles poderiam esclarecer 

dúvidas sobre a matéria. Atualmente, procura-se disponibilizar o horário também na 

Internet. É importante ressaltar que nem sempre o aluno era atendido pelos mesmos 

professores, pois a carga horária segue as exigências contratuais dos demais professores da 

rede estadual de ensino e esta independe de exigências de um trabalho de natureza 

diferenciada. 

 No caso específico do CES entrevistado, o funcionamento era de 14h às 22h. Um 

grupo de professores trabalhava de 14h às 18h e outro grupo das 18h às 22h. Durante um 

tempo também funcionou no período das 8h às 12h. O horário deveria ser elaborado de 

forma que sempre houvesse um professor responsável pela disciplina na escola. Assim, o 

aluno teria garantido o atendimento e poderia sanar as dúvidas – ainda que com diferentes 

professores de uma mesma disciplina. 

 É válido esclarecer que, antes, essas escolas não seguiam o ano letivo regular. Desse 

modo, nos meses de férias escolares, os centros continuavam funcionando com horário 

reduzido. Este fato ocasionava alguns desconfortos entre o corpo docente e a direção 

escolar, pois muitos trabalhavam em outras escolas e reivindicavam férias em um mesmo 

período. Nas demais escolas entrevistadas, constatamos que já existem as férias no mesmo 

período das demais escolas de ensino regular.  

 No caso desse centro, se estipulava um máximo de três disciplinas para que o aluno 

pudesse entender e conhecer melhor o funcionamento da escola. Cada disciplina possuía um 

número de provas, que o aluno ia eliminando de acordo com suas habilidades, necessidades 

e interesses. Não havia tempo estipulado para que o aluno terminasse, mas como acabavam 

sendo muitas avaliações, se o aluno demorasse muito tempo com cada disciplina, levaria um 

tempo maior que o estipulado pela escola regular. Portanto, outro ponto solicitado ao aluno 

é que ele não tivesse uma ausência maior que 15 dias. Caso contrário, sua matrícula poderia 

ser cancelada. Isto não significa que o aluno tinha a obrigatoriedade de estar em contato 

periódico com o professor; mas sim, que teria, ao menos, que realizar uma prova e/ou fazer 

a troca de módulos. Este fato traz à tona, de certa forma, o preconceito e o estereótipo de 
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que o aluno da EJA não é “capaz”, pois ora é visto como autônomo, ora como aquele que 

precisa ser tutelado.  

 Em contrapartida, é preciso esclarecer que quando um aluno deixava de frequentar a 

escola, deixava também de ter contato com os professores e demais alunos, o que gerava 

uma falta de estímulo e, consequentemente, motivava mais um abandono escolar. Nota-se 

que, se por um lado, a não obrigatoriedade da frequência facilita o retorno do aluno aos 

bancos escolares; por outro, o contato presencial com este ambiente é fundamental para o 

rendimento e permanência do aluno na escola até a conclusão de seus estudos. 

 Outro ponto visto na matrícula é que se aluno já tivesse feito algum ano escolar, seria 

feita uma equiparação e haveria a possibilidade de diminuir sensivelmente o número de 

provas. Esta equiparação era feita pelos professores de acordo com o ano escolar já 

concluído pelo aluno em outras escolas, além de observação dos conteúdos devidamente 

estudados. Assim, por exemplo, um aluno que estivesse cursando espanhol teria que fazer 

seis provas para concluir toda a disciplina. Se já entrasse no segundo ano, o número de 

provas, geralmente, diminuiria para quatro e, no terceiro ano, para duas.  

 A sala dos professores era o local onde os alunos poderiam sanar suas dúvidas e, a 

sala de avaliação, o espaço destinado à realização das provas. Nesta, havia um docente 

encarregado de aplicar as provas, no entanto, somente os respectivos professores das 

disciplinas poderiam corrigi-las. O aluno, ao entrar para fazer sua prova, deveria deixar o 

material em um espaço reservado no início da sala.  Ao terminar sua avaliação, o aluno 

poderia solicitar ao professor sua correção, a fim de esclarecer possíveis dúvidas em relação 

à correção da prova. Inicialmente, para ser aprovado o aluno teria que acertar 80% da prova. 

Depois de um tempo, esse valor baixou para 60%. O mesmo ocorreu com o número de 

provas. No caso de espanhol, incialmente, eram doze provas e depois seis provas. Percebe-

se que, no lugar de se preparar melhor o aluno para conseguir os 80%, opta-se pela redução 

do valor afixado, facilitando sua aprovação.  

 Eventualmente passaram a ser organizadas, apresentações ou oficinas, por 

professores ou convidados, nas quais os alunos receberiam um percentual de 10% ou 20 % 

nas provas que precisassem, caso participassem do evento. Tal ocorrência não deixa de 

sinalizar uma mudança na proposta incialmente traçada para os CES, uma vez que se 

percebe a tentativa de integrar mais este aluno à comunidade escolar e subtrair à prova um 
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valor único. As apresentações eram sobre temas da atualidade que estavam interligados aos 

conteúdos estudados pelos alunos. Mas, se por um lado se contribuía para que estes 

estivessem mais presentes na escola; por outro, atendia-se a uma demanda da Secretaria de 

Educação, que indagava o quantitativo de alunos concluintes da modalidade de ensino em 

questão.  

 Igualmente, por algumas vezes, foram realizados os chamados “provões”, elaborados 

pelos próprios professores da escola, nos quais, se o aluno conseguisse aprovação, 

eliminaria a disciplina de uma só vez. Esta foi uma tentativa de aumentar o número de 

aprovados, uma vez que havia uma evasão escolar grande e uma dificuldade por parte dos 

alunos em estar um tempo maior na escola. Assim, o aluno aprovado nessa prova, em 

espanhol, por exemplo, estaria dispensado de fazer as seis provas referentes à disciplina, 

pois já a teria eliminado. Neste ponto, incumbe-nos refletir se a preocupação maior seria 

com a efetiva aprendizagem do aluno ou tão somente com o tempo necessário para concluir 

o Ensino Médio. Percebe-se a preocupação constante com a obtenção do diploma, 

característica consecutivamente presente nessa modalidade de ensino. 

  Outro fato a ser observado neste centro de estudos é que os alunos que se 

matriculavam no 6º ano, antiga 5ª série, sem documentação escolar prévia, eram 

submetidos a um exame nas disciplinas de matemática e português. Caso aprovados 

poderiam se matricular na escola. Caso fossem detectadas dificuldades, eram aconselhados 

a procurar uma escola presencial de EJA. Havia a possibilidade de, caso fossem dificuldades 

que pudessem ser sanadas com orientações, havia um professor II encarregado de auxiliá-lo 

por um tempo até que ele pudesse ser efetivamente matriculado na escola. Tal episódio 

mostra uma disposição dos centros de estudos em corroborar com alunos que 

apresentassem uma dificuldade maior em conduzir-se sozinhos em seus estudos. 

 No que tange aos módulos, inicialmente, eram cedidos como empréstimos aos 

alunos num setor que se designava “tráfego” – lugar de movimento, circulação, onde os 

alunos certamente passariam quando chegassem à escola – para que pudessem estudar e 

depois de aprovados fazer a devolução no mesmo local para a aquisição do módulo 

seguinte. Ao realizar as entrevistas com os demais professores, observei que, atualmente, 

em alguns centros de estudos, os módulos são adquiridos com o próprio professor da 

disciplina. 
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 O aluno que ficasse reprovado em uma prova teria que sanar as dúvidas com o 

professor e este o autorizaria a fazer ou não outra avaliação do mesmo conteúdo. Eram 

oferecidas ao aluno três oportunidades para que fosse aprovado no mesmo módulo – 

estipuladas como PROVAS A, B e C – que poderiam ser feitas de forma aleatória. Caso não 

conseguisse ser aprovado na prova C, deveria estudar mais e fazer, por exemplo, a prova B. 

Se não obtivesse aprovação, teria a prova A. Não obtendo aprovação nas três provas, 

deveria ficar 15 dias sem que pudesse fazer uma nova avaliação. O professor passaria 

exercícios extras para que o aluno pudesse estudar até que conseguisse obter um resultado 

satisfatório. Ele também só poderia fazer esta nova avaliação com a autorização do 

professor.  

 Recobrando a fala de Maria e abordando-a sobre os procedimentos dos demais 

centros, ela menciona que:  

 cada CES tem sua característica, cada CES porque o CES tem a ver e isso que eu acho interessante na no 
sistema CES porque como cada aluno cada pessoa cada um é cada um  também cada contexto é um contexto, 
né? Então, por exemplo, num num tinha nada como não poderia ser igual um centro de estudos na XXX  
igualzinho um centro de estudos na na XXX, né? então cada um tem a sua... mas acontece que o básico é o 
mesmo então o básico é... um sistema semipresencial, modular e...o professor atende o aluno diretamente, 
orienta o aluno individualmente e corrige a prova na presença do aluno e o aluno pode ele vai ao CES né na 
medida de suas possibilidades é lógico recebe uma orientação que não se afaste mais de quinze dias porque 
senão fica uma coisa muito estendida né então ele... é...alongada e ele não consegue não vale a pena ficar 
quatro cinco anos num centro de  estudos e até porque quando ele vai ele também já esqueceu a matéria que 
ele... Então, o básico é comum a todos, mas agora como isso é feito, os horários, a forma como isso é 
desenvolvido é de acordo com cada realidade, isso é muito interessante. 

 

 A enunciadora reitera sua posição de satisfação com os centros de estudos por meio 

do pronome “eu”, deixando entrevê-la também com o uso do adjetivo “interessante”. De 

igual maneira, recompõe de forma sucinta os procedimentos usuais desta escola em 

particular. Embora argumente a questão de a escola ser semipresencial, o enunciador 

ressalta a necessidade de que o aluno não deve se prolongar em seus estudos, uma vez que 

“não vale a pena ficar quatro a cinco anos num centro de estudos”, ratificando a visão do 

ensino tecnicista da década de 1970, na qual essas escolas foram constituídas. Submetidos a 

uma concepção mecanicista, os docentes tinham seus planejamentos centrados em 

objetivos específicos, no qual ambos – alunos e professores – exerciam um papel secundário 

(LIBÂNEO, 2005).  

 O contexto geral já estava dado e ao professor cabia executar o programa instrutivo. 

As atividades eram relacionadas com a orientação ideológica da época e o eixo do ensino era 
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a organização fragmentada dos conteúdos. Nessa escola, o processo racionalizado definia o 

que fariam professores e alunos, como e quando, por isso a preocupação com a objetividade 

e a operacionalidade do ensino. O sujeito que aprende é um receptáculo de informações, 

passível de ser moldado. Se nas escolas regulares, a aprendizagem era baseada em práticas 

pedagógicas que submetiam os alunos à autoridade do professor; no caso dos CES, estes 

eram submetidos aos módulos de ensino. Essa perspectiva acarreta à fragmentação e ao 

domínio dos materiais instrucionais, reduzindo o papel do professor à administração de um 

sistema de instrução concebido por especialistas (LIBÂNEO, 2005).  

 Dando prosseguimento ao funcionamento adotado pelos centros de estudos, a 

enunciadora esclarece que funcionam de acordo com 

 a capacidade deles física, humana, de horário também dependendo da localização tem CES que não podem 
funcionar certos horários, há outros que têm que funcionar ... há outros que têm que funcionar no horário de 
almoço, né? Então ...tudo é... 
 

 Os aspectos aos quais discorrem a enunciadora são forçosos, pois implicam, nesse 

caso, questões geográficas, sociais etc. Há centros de estudos em que os trabalhadores 

aproveitam o horário de almoço para ir à escola; outros, devido à falta de segurança no 

bairro, acarretam um fechamento mais cedo. E há os que encerram seu horário de 

atendimento às 22 horas, devido ao contingente maior de alunos que só podem estar 

presentes para fazer as avaliações depois que são liberados de seus expedientes no trabalho.  

 No que tange aos documentos que estabelecem as diretrizes da EJA, a entrevistada 

menciona que 

A gente tem tem o o regimento do ensino supletivo. A gente segue aquela programação que antes também 
não havia agora já há então mais ou menos ali e faz uma adaptação pra pra no caso dos alunos. A gente vê, por 
exemplo, uma avaliação um conteúdo na qual o conteúdo no qual os alunos estão tendo muita reprovação a 
gente faz uma adaptação não é ou a gente divide mais que uma prova ou a gente tira algum conteúdo que a 
gente vê que não tá sendo que não vai ser necessário uma coisa muito teórica e a gente faz uma adaptação. 
 
 

 Percebe-se a existência de contradições na prescrição do trabalho educacional desses 

centros, constituído por discursos que, por vezes, se opõem. A questão de se obter uma 

aprovação nesta prática educacional apresenta caráter inquietante para os professores e 

alunos. Nota-se que a forma de resolver a questão é sempre a de “facilitar” a aprovação do 

aluno. Dessa forma, “retira-se um conteúdo e faz-se uma adaptação” no lugar de pensar de 

que forma esse conteúdo poderia ser abordado nessa modalidade. Este fato dialoga com o 

perfil de aluno com baixa autoestima, que não consegue superar as expectativas e precisa 
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ser “ajudado”. Além disso, não se abordam os documentos orientadores da EJA, mas um 

programa a ser seguido pelos professores da escola.  

 Obtidas as devidas informações referentes à origem e à formação do centro de 

estudos CES-1, esclarecemos e discorremos, a seguir, sobre questões intrínsecas aos 

módulos de ensino. 

 

4.1.2 MÓDULOS DE ENSINO 

 

 

 Neste item, direcionamos nossas apreciações sobre a questão dos módulos de 

ensino. Segue o aludido em relação à escolha da disciplina e aos módulos: 

Quando ele chega ele aqui na “1”, por exemplo, a gente sempre adotou assim ele fazia no máximo 

concomitantemente três disciplinas porque se acontece dele pegar mais ele acaba se atrapalhando e não chega 

a lugar nenhum, a gente costumava...é... ele pode escolher a disciplina que ele quiser mas a gente sempre 

sugeria que ele começasse por língua portuguesa que era para dar um embasamento para a leitura e para a 

escrita, não é? Porque todas as no caso todas as nossas avaliações são subjetivas ele ia precisar escrever e ele 

precisa compreender o que ele lê porque praticamente o módulo é que é o professor o módulo é o material 

institucional então ele precisa dominar a leitura pra ele saber... Então ele...  agora esse aluno é o que tô 

dizendo o ideal é que ele domine a leitura né e a escrita né pra ele poder realmente fazer fazer...ter ter 

é...sucesso nesse sistema, né... 

 Há, neste fragmento o uso de “a gente”, bem como o uso da primeira pessoa do 

plural por meio do possessivo (nossas avaliações) que inclui, neste caso, a professora 

entrevistada, os demais professores e, inclusive, a pesquisadora, já que esta participou 

durante um bom tempo dos trabalhos realizados neste centro de estudos. Há também uma 

busca de assentimento do coenunciador por meio do fragmento “não é?” Outra questão a 

ser abordada deve-se ao comentário “praticamente o módulo é o professor”, na qual ocorre 

um “apagamento” da figura deste professor e uma supervalorização dos “módulos de 

ensino”. Segundo a entrevistada, para que o aluno obtivesse sucesso no sistema, deveria 

saber se conduzir, quase que sozinho, com o material. Assim, o módulo passa a assumir o 

lugar do professor. Nota-se a presença de um enunciado destacado sobreasseverado em seu 

comentário final “o módulo é que é o professor” e “o módulo é o material institucional”, 

uma vez que condensa o sentido do conjunto em questão, mostra a posição do enunciador 

sobre um problema debatido e acentua um estatuto privilegiado desse fragmento 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 227). 
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  Ainda em relação à elaboração dos módulos de ensino: 

...a princípio só a Casa do Marinheiro tinha os módulos né os módulos foram feitos pela equipe da Casa do 
Marinheiro, do CES da Casa do Marinheiro então o que aconteceu eu pedi a eles se eles poderiam me ceder 
alguns exemplares pra gente dar a partida e depois nós faríamos os outros e tal e foi feito assim então a Casa 
do Marinheiro me cedeu né 50 baterias, cinquenta baterias significavam módulos de todas as disciplinas todos 
os módulos. Então eles me cederam cinquenta baterias e a gente daí deu a partida, né? E... e as avaliações a 
gente que montou né nós montamos as avaliações, dividimos, fragmentamos os módulos 
 

 Aqui retomamos o enunciador que assume a responsabilidade de resolver os 

problemas da escola, marcado inicialmente por meio dos pronomes “eu” e “me”. A seguir, a 

enunciadora recupera a ideia do coletivo usando “nós” e “a gente”, passando a fazer 

referência a ela e aos demais funcionários da escola. Devido à insuficiência de módulos de 

ensino para dar início ao trabalho, a enunciadora se coloca como aquela que, 

primeiramente, decide e soluciona os problemas existentes na escola, e, posteriormente, 

difunde o trabalho a ser realizado por toda a equipe. Veja que novamente se restaura o 

conceito de fragmentação dos conteúdos em “fragmentamos os módulos”, referindo-se a 

uma possível divisão dos conteúdos abordados em um único módulo para um número maior 

de provas, caso houvesse grandes dificuldades por partes dos alunos em ser aprovado nesse 

item. Nota-se que o exposto ratifica a supervalorização dos módulos de ensino utilizados 

nesses centros de estudos, levando-nos a configurá-lo como possuidor do status de fórmula 

discursiva, visto que possuem as quatro características inerentes a este conceito 

desenvolvido por Krieg-Planque (2010, 2011).  

 

4.1.3 PERFIL DOS ALUNOS  

 

 Na ótica da AD, o discurso não é visto de forma neutra, como uma mera transmissão 

de mensagem por um sujeito consciente e intencional, capaz de dominar a linguagem 

enquanto um instrumento pronto. Ao contrário, segundo a AD, o funcionamento da 

linguagem põe em relação sujeitos e sentidos afetados pela língua e pela história, fazendo 

surgir um processo de constituição de sujeitos e produção de sentidos (ORLANDI, 2006, 

2007). Esse processo é percebido nos discursos sobre os alunos da EJA, nos quais se repetem 

sentidos antigos tidos como unívocos, e se deslocam sentidos permitindo ver as construções 

das relações entre o já-dito materializado no efetivamente enunciado. Como um dos 

motivos da investigação é constatar os discursos proferidos em relação aos alunos dessa 
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modalidade de ensino; nesse quadro de entrevista, buscamos apreender se os discursos se 

sofreram alguma transformação. 

 Ressaltamos, assim, um fragmento da entrevista no qual se descreve os alunos do 

CES:  

é um aluno que é...parou de estudar porque... na época vamos dizer regular ele não pode porque teve que 
trabalhar, as mulheres porque tinham que ca...casavam e tinham que cuidar dos filhos e aí fica inviável ela 
estudar e cuidar da casa, outras até porque o marido né, é minha pesquisa inclusive a minha dissertação de 
mestrado é encima disso, outras até porque os maridos as proibiam de estudar e o CES favorecia porque elas 
estudavam no horário que as crianças estavam na escola e os militares porque foi uma força muito grande pra 
gente né... pra essa... essa promoção vamos dizer assim junto a secretaria estadual de educação  então nós 
mostramos pra eles que a “1” precisava e merecia e que seria de uma importância né... 

 

 Vê-se que ao descrevê-los, a enunciadora retoma o conceito de enunciados 

sobreasseverados ao discorrer sobre os alunos formadores da EJA, sobressaindo enunciados 

como “aluno que parou de estudar”, “aluno que teve que trabalhar”, “mulheres que eram 

proibidas de estudar por seus maridos”. Retoma-se aqui o abordado ao longo do histórico da 

EJA, no qual nos damos conta de que os alunos que integram, hoje, essa modalidade 

educacional foram, de certa forma, os excluídos e silenciados ao longo da história do país. 

 Ao abordar a obtenção do diploma do Ensino Médio, anseio dos alunos que buscam 

essa escola, a entrevistada prossegue fazendo explanações em relação aos mesmos: 

É...assim...há uma há uma evasão muito grande essa é a realidade em toda escola supletiva né a evasão ela é 
uma coisa preocupante no ensino supletivo porque os alunos, as pessoas elas têm vontade, tem aquele ímpeto 
de estudar: “Ah, eu vou fazer a minha faculdade” , “Ah, eu vou fazer o meu segundo grau” mas acontece que 
a vida dessas pessoas normalmente é muito complicada né... E essa questão também da do semipresencial vai 
favorecendo com que ela vá se relaxando “Ah eu vou hoje, eu vou amanhã” e quando ela quer ir, já não pode. 
Então a gente tem uma evasão muito grande. Havia uma preocupação com essas pessoas evadidas na época 
que eu era diretora e a gente mandava até cartas pra eles, nós tínhamos a orientação educacional que agora 
não tem mais no CES. A orientação educacional é...se empenhava de procurar, de telefonar, de buscar esses 
alunos, de resgatar esses alunos que há uma evasão muito grande. Agora... a gente consegue né, e os alunos 
que conseguem aqueles que realmente é ...usam né usufruem desse sistema eles têm sucesso assim muito nós 
temos vários alunos que já fizeram, que já ingressaram na universidades né nas públicas  nós falamos nas 
públicas, a gente teve muitos assim sucessos, muitos, bastante mesmo. 
 

 Recupera, ao mesmo tempo, os termos “escola supletiva” e “ensino supletivo” 

configurando, novamente, o uso dos sintagmas como sendo portadores de uma fórmula 

discursiva. Percebe-se, mais adiante, a presença do discurso relatado, no qual o enunciador 

reproduz a fala de alguém, a dos alunos do CES, não se colocando como responsável por 

essa fala, nem como sendo o ponto de referência de sua ancoragem na situação de 

enunciação (MAINGUENEAU, 2002, 2013). No caso, pode-se dizer que, ao reproduzir o 

discurso do aluno, a enunciadora não se responsabiliza por sua fala. Nota-se, 
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concomitantemente, a voz da professora (o discurso citante) e a voz do aluno (discurso 

citado).  

 De acordo com Maingueneau (1997, 2002, 2013), mesmo quando se relatam falas 

consideradas realmente como proferidas, trata-se apenas de uma encenação visando criar 

um efeito de autenticidade. O discurso direto, portanto, por mais que seja fiel é apenas um 

fragmento de um texto atribuído ao enunciador do discurso citante, que dispõe de meios 

para lhe dar enfoque pessoal. A escolha pelo DD parece, nesse caso, uma necessidade do 

enunciador citante não aderir ao que foi dito, não vinculando esse discurso ao que, de fato, 

assume como verdade (MAINGUENEAU, 2002). Observe-se que após simular a fala dos 

alunos, a enunciadora faz uso imediatamente do conectivo “mas” contrapondo, dessa 

forma, o discurso dos alunos e assumindo haver uma grande evasão escolar nesses centros 

de estudos. Assim, ratifica-se uma imagem preconcebida e um estereótipo desse aluno. 

 Outro ponto é o uso da primeira pessoa do plural “nós” e de “a gente” indicando os 

professores do CES, a direção e a figura do orientador educacional. Quando o aluno não 

conseguia adaptar-se à escola, cabia ao orientador educacional exercer a tarefa de tentar 

resgatá-lo, ajudando-o a envolver-se e a entender o andamento da instituição. Embora seja 

um profissional essencial, a maioria dos CES – e muitas escolas regulares – não conta há 

algum tempo com esse profissional na equipe escolar.  

 Sabemos que a evasão configura-se como um dos problemas basilares em nosso 

âmbito educacional; porém ainda em maior escala nas escolas da EJA, em particular nos 

centros de estudos semipresenciais, nos quais o aluno precisa ter foco para prosseguir com 

as provas. A enunciadora, além disso, volta a valer-se do passado versus o presente por meio 

dos modalizadores “na época, era, havia, mandava, tínhamos” contrapondo a “agora não 

tem mais”, deixando entrever uma crítica às mudanças estabelecidas. 

 Ainda no tocante ao perfil do corpo discente do CES, a entrevistada segue relatando: 

Eu vejo assim: que é uma pessoa é uma pessoa que merece assim toda atenção da gente que merece é todo 
empenho que o CES tem com ele porque é uma pessoa que está querendo muito, uma pessoa pra estudar, um 
autodidata ele precisa ter muita vontade muita capacidade muito muito apoio não é? Porque a gente sabe que 
as apelações são muito grandes né pra afastá-lo desse dessa meta dele então eu acho que a gente tem que 
trabalhar com ele, ajudá-lo ao máximo e.. fazer com que ele se sinta bem que ele se sinta porque um dos 
fatores mais importantes no CES é a autoestima desse aluno muitas vezes o aluno deixou de estudar porque 
ficava com vergonha na sala, porque ficou reprovado porque chegou na adolescência o cabelinho 
encaracolado ou alguma coisa assim ele fica complexado ele sai e ali no CES como ele é atendido 
individualmente como ele vai fazer a avaliação no horário que ele pode que ele quer ele não tem esse tipo 
de...não passa por esse tipo de problema nunca né? Então a gente tem que aproveitar disso esse momento a 



128 
 
gente sempre pensou nisso né nessa teve essa ideia a gente não pode perder aluno né não pode perder não é 
porque é uma pessoa que deixa de... ah quer dizer, perde aquelas alternativas todas que ela pode vir a ter  

 

 Na fala da entrevistada aparecem alguns contrapontos ao designar esse aluno, ele é 

“um autodidata”, e, ao mesmo tempo precisa de “muito apoio”. É difícil imaginar que 

alguém com baixa autoestima – designação dada pela entrevistada – consiga ser um 

autodidata. Além disso, o aluno é apontado com características preconceituosas e como um 

sujeito complexado. O discurso reitera o que falamos no início da investigação ao 

mencionarmos o perfil dos alunos da EJA. Há, dessa forma, uma contradição naturalizada, 

“silenciada”. Por um lado, o aluno é “necessitado”; por outro, é um autodidata. Ao sintetizar 

a fala do enunciador, temos as seguintes premissas para este aluno: “precisa ser ajudado”, 

“possui baixa autoestima”, “é complexado” e “incapaz de ser aprovado”, “mas é um 

autodidata”.  

 Há que se notar também a forma pela qual inicia seu discurso a respeito do aluno “Eu 

vejo assim...”, ou seja, parte do plano individual por meio do uso da primeira pessoa do 

singular e, a seguir passa para um plano genérico usando um sujeito coletivo por meio de “a 

gente sabe”, “a gente tem que”, e “a gente sempre...”, “a gente não pode”, incluindo no 

caso a própria pesquisadora, já que ambas trabalharam durante um período no referido 

centro de estudos, além dos demais professores e funcionários do CES. A enunciadora, desse 

modo, se posiciona quanto ao perfil do aluno e, ao justificar seu posicionamento, busca 

consentimento e coparticipação dos demais professores. 

 Buscamos, neste item, entrever as marcas deixadas no discurso da professora sobre a 

visão que possui dos alunos da EJA. Percebemos, em seu discurso, marcas que consentem as 

mesmas designações referentes a esse aprendiz-trabalhador quando da época da formação 

da educação de adultos em nosso contexto histórico-educacional. 

 

  



129 
 

4.1.4 ENSINO DE ESPANHOL 

 

 

 É fato que, nós, professores e professoras do Ensino Fundamental e Médio, passamos 

por entraves constantes no exercício de nossas atribuições, tanto em instituições públicas 

como privadas. No que se refere ao trabalho do professor de espanhol, especificamente, é 

indiscutível que ainda estamos buscando um espaço que, de fato, nos represente e ofereça 

mudanças concretas. Na EJA, embora passemos pelos mesmos percalços, a disciplina esteve, 

de certo modo, mais presente nessa modalidade conforme mencionado por Paraquett 

(2006) e constatado nos próprios exames supletivos para este público já há algum tempo 

(BRASIL, 2013). Paraquett menciona ainda que, na época, as línguas estrangeiras – inglês, 

francês e espanhol – eram oferecidas, no primeiro CES instituído, de forma presencial, 

embora não fossem obrigatórias aos alunos, devido à liberdade de horário dos aprendizes. 

 Coube-nos, entretanto, conjecturar a partir das entrevistas com as professoras que 

trabalham atualmente nos CEJAs sobre a forma pela qual este ensino vem sendo trabalhado 

e de que maneira ele contribui com o ensino/aprendizagem dos aprendizes-trabalhadores. 

Para tanto, buscamos o seguinte fragmento, no qual a professora Maria discorre a respeito: 

 

... o fim, qual é objetivo daquela daquela matéria, daquela disciplina, no caso a língua estrangeira o espanhol 
pra esse aluno, em que aquele conteúdo vai servir pra esse aluno, a preocupação do professor é sempre essa 
como isso na prática como esse aluno vai utilizar isso na prática e a gente vê que os alunos têm muito interesse  
no espanhol porque ele tem aquela impressão de que uma língua fácil então que ele vai aprender e já já ele 
está falando já já ele está compreendendo e ele quer trabalhar no turismo ele quer trabalhar no aeroporto que 
também é um forte componente da XXXX e então ele se interessa. Então o objetivo do professor ao elaborar 
tanto as avaliações quanto os módulos é estar centrado nessa praticidade na mediação dessa... 

  

 Ressalta-se o ensino de língua espanhola com interesse pelos alunos por ser 

considerada uma “língua mais fácil” (CELADA, 2002). Como já dito, o espanhol está presente 

nas provas do ENCCEJA e, antes, nos denominados Exames Supletivos. Tal justificativa talvez 

se deva pelo mesmo motivo mencionado pela entrevistada: a crença de se tratar de uma 

língua fácil. Nota-se a preocupação da professora em não focar apenas em um conteúdo 

específico a ser estudado pelo aluno, mas também buscar meios de atuar nas práticas 

educacionais que se constituíram no decorrer da história desse centro de ensino, de acordo 

com os interesses desse alunado. No caso específico da língua espanhola, vê-se também um 
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ensino vinculado a concepção de língua que seja mais acessível ao aluno. Embora 

significativa à presença da língua espanhola na modalidade EJA, nota-se um descaso em 

relação à disciplina, uma vez que os módulos de ensino nunca foram elaborados por um 

órgão institucional, como ocorria com as demais disciplinas. 

 Como não se recebiam módulos de língua espanhola, trabalhava-se com o livro 

Vamos a hablar volumes 1 e 2 da editora Ática , publicado no Brasil e o primeiro a ser 

utilizado pelas escolas na década de 90. Ressalta-se que não havia diferenças com relação ao 

ensino regular; aliás, nem mesmo com os poucos cursos de idioma que ofereciam o 

espanhol. No CES-1, cada capítulo correspondia a um módulo, fazendo um total de 12 

provas. Posteriormente, os módulos começaram a ser feitos na própria escola; na verdade, 

reuniam-se recortes do próprio livro e de outros mais recentes. Nestes, havia sempre um 

texto inicial e exercícios de compreensão leitora, seguido de um esquema gramatical com 

exercícios. Embora se ressalte a compreensão leitora, o enfatizado pelos módulos era a 

questão gramatical e a memorização de vocábulos.  

 Com relação ao trabalho exercido pelo professor de espanhol, esclarece: 

 

Funciona assim...como o sistema é modular, não é? Semipresencial, eles têm módulos, recebem os módulos um 
de cada vez, ele só só pega o seguinte quando ele é aprovado no anterior né então ele estuda a gente visa só a 
língua escrita a gente até fala conversa com ele canta uma musiquinha e tal mas só pra incentivá-lo na verdade 
o que se cobra mesmo é a língua escrita então ele pega os módulos faz a avaliação e depois ele devolve aquele 
módulo pro CES pega outro módulo estuda de novo quando ele tem qualquer dúvida que sempre tem imagina 
né porque eles têm dúvida até em português eles vêm a nós pedir orientação né o professor de língua 
espanhola e a gente então trabalha com ele dá outros exercícios é...fornece outros materiais pra ele pra 
complementar tal... 
 

 O trabalho do professor resume-se à explicação de transferência dos módulos e 

realização de provas. O aluno buscava o auxílio do professor quando possuía alguma dúvida 

do módulo que havia estudado. Note-se aqui também um estereótipo com relação ao aluno, 

já que se relata que “eles têm dúvidas até em português”. No caso das demais disciplinas, o 

material era específico para o CES, como alude a professora:  

[...]...é um modular, é um módulo né um material instrucional é como se fosse um professor né escrito que vai 
dando os passos o que que ele deve fazer como é que ele deve estudar, um material instrucional 
 

 O trabalho do professor torna-se limitado, pois é equiparado ao módulo: “como se 

fosse um professor”, sendo o módulo o que “vai dando os passos”. Dessa forma, o módulo 

parece ter um peso maior que o próprio professor, apreciação feita pela entrevistada. 
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Temos aqui um “apagamento” e um “silenciamento” (ORLANDI, 2007) da figura do 

professor.  

 Ao discorrer sobre o estudo da língua espanhola para os alunos do CES, mencionou: 

 

É importante porque se ele é um autodidata se a gente tá pensando que ele vai estudar que ele vai continuar 
estudando sozinho né não só o Ensino Médio mas a gente tá criando a gente tá dando condições pra ele 
estudar sozinho a língua estrangeira é muito importante que a gente ve...Bom, além de abrir os horizontes dele 
né uma série de outros fatores a gente também vê que ele pode, fica capaz também de estudar, de ler um livro 
em espanhol, não é?  Quer dizer, é dar continuidade pra vida dele, que a gente quando quando ele... Estudar no 
CES não é só para fazer prova no CES tanto é que eles falam: “Professora, mas não caiu, eu estudei o módulo 
todo e não caiu quase nada” Não, não é pra cair tudo. Não é? A prova é só pra... é um documento de que você 
estudou. Na verdade é pra você realmente estudar o módulo todo pra você saber pra você ver quais são as 
possibilidades que você pode ter. Então, a língua estrangeira ela vai ao encontro disso, isto é, dele ser um 
autodidata, dele ter autonomia para estudar em outros materiais e não só com materiais, que estejam em 
outra língua e não só em língua portuguesa. Então eu acho muito importante. 
 

 Observa-se que o quadro de horários é elemento importante. Vejamos: 

 

É...é ele vai ao CES na medida que ele possa no horário que ele puder não tem horário fixo ele vê lá o horário 

dos professores porque nem todo horário tem professor de espanhol ele vê o horário que tem professor tira 

dúvidas né que chama orientação com o professor de espanhol pra tirar as dúvidas e faz a avaliação quando ele 

faz a avaliação o professor corrige essa avaliação na presença do aluno então o aluno vai vendo o que que 

ele precisa dominar o que ele precisa trabalhar mais e aí se for o caso se ele não atingir o percentual que é 

exigido que é 60% ele vai pra casa e estuda mais ou em casa ou no próprio centro de estudos ele estuda onde 

ele achar melhor 

 O CES-1 procurava organizar o horário de modo que sempre houvesse um professor 

da disciplina de plantão para atender ao aluno. No caso do espanhol, nem sempre ocorria 

porque havia um número menor de professores. Os alunos poderiam fazer a opção da língua 

estrangeira que gostariam de estudar. A língua estrangeira oferecida aos alunos do 6º ao 9º 

ano era o inglês, sendo o espanhol oferecido unicamente no Ensino Médio. É importante 

ressaltar que nem todos os CES oferecem o espanhol em sua grade curricular.  

 Outro ponto a ser ressaltado é o uso do discurso relatado ao reproduzir a fala do 

aluno e, a seguir, identificar a prova como um documento. A professora conclui esta fala 

fazendo referência ao fato de o aluno ser um “autodidata”, um sujeito “autônomo” que 

deve ser capaz de estudar sozinho também em outro idioma. Nota-se mais uma vez, a 

importância dada ao módulo de ensino, já que o aluno precisa mostrar-se capaz de estudar 

individualmente, inclusive em uma língua estrangeira.  

 Pautada em proposição de Rocha, Daher e Sant’Anna sustentamos, desse modo, 

“uma concepção ampliada de “situação de trabalho”, entendendo que esta se configura a 
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partir de toda uma rede de discursos proferidos, os quais se responsabilizam, em última 

instância, pelo(s) sentido(s) produzido (s)” (2002, p. 79). Por meio da entrevista, podemos 

ter acesso a sentido(s) conferido(s) às respostas das entrevistas no que se refere ao trabalho 

do professor. 

   No caso, a entrevistada discorreu sobre as tarefas que deveriam ser realizadas por 

ela e pelos demais sujeitos desse ambiente escolar. Veja-se que ao professor compete a 

correção e ao aluno cabe ser o agente de seus estudos, percebendo o que precisa estudar 

para obter a média necessária a sua aprovação. Foi-nos possível, assim, refletir sobre o 

trabalho do professor de espanhol nos centros de estudos e a maneira como este idioma 

vem sendo abordado nessa modalidade de ensino.   

 Neste item, tecemos considerações sobre a implantação do CES-1, fundado em 1984, 

compreendendo como se deu seu funcionamento e sua organização; mostramos a imagem 

que o professor tinha de si enquanto professor de língua espanhola nesses centros de 

estudos, bem como a imagem que tinha dos alunos que os frequentavam. As próximas 

entrevistas, com professores que trabalham atualmente nos demais CEJA – como 

denominados atualmente –, serão analisadas por meio de outros blocos temáticos no 

próximo item.  
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4.2 O CEJA E O OLHAR DO CORPO DOCENTE 

 

 

http://www.educacao.rj.gov.br/cescopacabana/ces_copacabana.htm Acesso em jun. de 2013 

 

 Conforme já mencionado, a partir da Lei 9395/96 e do Parecer CEB/CNE 11/2000 os 

centros de estudos passaram a denominar-se Centro de Educação de Jovens e Adultos. 

Assim, passamos a designá-los por sua atual nomenclatura. Cientes da estrutura escolar, 

buscamos analisar os fragmentos nos quais estes professores se autodesignam, designam a 

seus alunos e o sistema de ensino dessa escola em particular. Ao observar a fala dessas 

professoras, importa identificar se em suas falas perpassam concepções dos discursos 

proferidos ao longo das décadas passadas sobre a educação de adultos. Para a realização das 

análises, iniciamos com o item: O CEJA pelo olhar do corpo docente, dividido em três 

subitens: o olhar do sobre seu trabalho, O olhar professor sobre o aluno, O olhar do professor 

sobre o sistema de ensino. As entrevistas, como já dito, referem-se aos CEJAs 2, 3 e 4, sendo 

as entrevistadas designadas, respectivamente, por seus nomes fictícios Ana, Carla e Rosana.  

    

http://www.educacao.rj.gov.br/cescopacabana/ces_copacabana.htm
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  4.2.1 Sobre seu trabalho 

  

 Nas primeiras sequências transcritas, as professoras são solicitadas a falar sobre sua 

atividade de trabalho. Nessas falas, por intermédio da análise das marcas de pessoa, pode-se 

observar que as professoras se descrevem por meio dos alunos8. 

   

Como eu me vejo? Eu gosto muito de ...de trabalhar no CES eu trabalho no CES há muito tempo, só que eu 
comecei como PII né que eu não tinha ainda formação então comecei como P II que é aquela matrícula 
específica pra quem trabalha com com crianças né? E aí eu vim pro CES eu trabalhava na secretaria, na sala de 
provas não trabalhava com a disciplina e aí como eu já tinha terminado a faculdade eu fiz o concurso e vim pro 
CES então assim eu gosto muito muito mesmo A gente atende assim desde pessoas muito jovens né... com 18 
no fundamental desde pessoas com 60 anos 64 anos e é mUito bom é muito bacana não é perfeito é claro mas 
é muito bacana é muito legal é.. as vezes vem pessoas assim com uma certa idade a gente começa a atender 
sai um pouco daquela coisa da matéria só da disciplina sabe aí você é psicólogo... porque tem essa proximidade 
é o amigo... acaba conversando e aí eu acho bonitinho assim senhorinhas de 60 anos falando “não que assim 
que eu terminar...” tá no fundamental ainda vai fazer o Médio mas já tá...”Eu quero fazer Agronomia” uma 
senhorinha que eu atendi outro dia então tem esse contato que às vezes  na sala de aula não tem Você tem 
cinquenta alunos numa sala de aula...então você...(Ana, CEJA-2, p. 212, l.2-14) 

 

 

 Ah... eu acho que é uma função muito gratificante porque nós trabalhamos com alunos de...fora da faixa etária 

normal então a gente vê muita dedicação deles, então eu acho isso muito gratificante porque eles realmente 

estão interessados em aprender, é o que eu tenho percebido isso ao longo desse período que eu estou aqui no 

CES, agora é CEJA, né?(Carla, CEJA-3, p.215, l.6-9) 

 

Eu acho que é o ideal, né? É a forma ideal de se trabalhar, porque você atende ao aluno individualmente, né? 

Você tem um contato bem próximo com o aluno e você não expõe o aluno, como acontece numa sala de aula 

normal, né? O aluno, às vezes, em sala de aula deixa de tirar as dúvidas por conta de ter de se expor na frente 

dos outros, né? O que não acontece lá no CES, porque eles falam com a gente individualmente. Então eu acho 

muito interessante. Sem contar que também, que eu gosto muito do perfil desse trabalho é a facilidade que a 

pessoa tem de escolher o horário mais fácil para ele ser atendido. Então, ele não tem aquele horário rígido, ele 

pode ser atendido na hora que lhe convier, na hora que ele achar melhor. (Rosana, CEJA-4, p.217, l.8-14) 

 

 Constatamos que, em suas falas, o “gostar muito”, “ser gratificante” e ser visto como 

o “ideal” pode estar diretamente relacionado ao fato de que, nessas escolas, se atende aos 

alunos individualmente, em contraposição às escolas regulares. A primeira entrevistada, 

inclusive, menciona que chega a ter uma média de cinquenta alunos por turma. Outro fator 

                                                           
8
 As análises das entrevistas deste item referem-se ao Quadro 2 – O CEJA e os professores na atualidade, 

localizado na página 108. 
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relatado diz respeito ao aluno, pois este não se expõe como em uma sala de aula regular e, 

além disso, há a possibilidade de se ter um contato mais próximo com o professor – 

comentários mencionados pelas professoras Ana e Rosana.  

 A professora Carla, pertencente ao CEJA-2, fala de sua satisfação ao trabalhar como 

professora da escola, mas não menciona exatamente o trabalho desenvolvido. O mesmo se 

sucedeu com as demais entrevistadas, que relatam a satisfação por meio dos alunos que  

frequentam a escola, designados como pessoas “dedicadas” e “interessados em aprender”. 

Carla descreve pouco seu trabalho, apenas comenta ser uma função “gratificante”. A seguir, 

justifica-se no fato de os alunos estarem preocupados com a aprendizagem. Aponta para a 

mudança do nome: o que era CES (aqui – lugar) agora (tempo) é CEJA. No entanto, percebe-

se que na fala espontânea de professores e alunos, o termo supletivo continua a ser 

utilizado.  

 As professoras afirmam ser positivo o fato de haver um trabalho “individualizado”, 

diferentemente do que ocorre em uma “sala de aula normal” – termo empregado pela 

professora Rosana. Verifica-se, portanto, que a primeira hipótese da entrevista se confirma 

parcialmente. Cabe-nos, então, esclarecer que se, por um lado, essas escolas cumprem um 

importante papel ao proporcionarem aos estudantes a oportunidade de retorno às escolas e 

o acesso ao diploma do Ensino Médio por meio de um ensino individualizado; por outro, a 

hipótese de que o professor trabalha de forma semelhante nos CES e nas escolas regulares 

pode não estar totalmente afastada, uma vez que os conteúdos abordados e a forma pela 

qual são aferidos não diferem em grandes dimensões da escola regular. Esse fato se 

relaciona com o material didático utilizado e a forma pela qual a língua estrangeira é 

abordada nessas escolas, questões a serem discutidas mais adiante. 

 As entrevistadas fazem uso do pronome pessoal “eu” como meio de enfatizar suas 

falas, destacando a satisfação em trabalhar nesta modalidade de ensino, todos ratificados e 

entrevistos por meio do adjetivo “gratificante” da enunciadora Carla; “ideal” da enunciadora 

Rosana, e pela intensificação prosódica marcada pelo advérbio “mUito” da enunciadora Ana, 

acompanhados da repetição enfática do mesmo termo. O uso reiterado do pronome “eu” foi 

expandido para a forma “a gente”, buscando um sujeito coletivo (eu + demais professores 

da escola) para a sustentação de suas proposições.  Assim como o “a gente”, o “você” – 

genérico – também é inclusivo porque vai de encontro ao interlocutor, considerando que 
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ambos compartilham (ou já compartilharam) a mesma situação enunciativa, buscando 

compartilhar com o “outro” o mesmo pensamento com relação à escola em questão.  

 No fala da primeira entrevistada, temos a presença do discurso relatado que, 

segundo Bakhtin, pode acontecer de duas maneiras: a primeira conserva a integridade e a 

autenticidade do discurso do outro; a segunda vale-se do fato de que a língua elabora 

"meios sutis e versáteis para permitir ao autor infiltrar suas réplicas e seus comentários no 

discurso do outro" (BAKHTIN, 2003, p. 150). Ao discorrer a respeito do discurso do outro, 

Bakhtin argumenta que o discurso citado é o “discurso no discurso, a enunciação na 

enunciação”, e se constitui como um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a 

enunciação. O discurso relatado aparece no enunciado, no caso, de forma a mostrar o 

pensamento do aluno da EJA. O discurso relatado, designado discurso citado por Bakhtin 

(2003, p. 150), é o “discurso no discurso, mas ao mesmo tempo um discurso sobre o 

discurso”. Nele, não somente o conteúdo semântico é conservado, mas igualmente a 

estrutura das orações que contém a citação se conserva relativamente estável, de maneira 

que o conteúdo do discurso do outro permanece perceptível como um todo autossuficiente. 

O fato de transpor a fala do aluno pode indicar que o enunciador mantém uma dúvida ante 

as proposições do aluno.  

 Outra marca na entrevista realizada com a professora Ana é a forma como designa os 

alunos por meio de diminutivos. Ao citá-los e designá-los usa termos como “senhorinha” e 

“bonitinho” – em destaque no fragmento acima –, fato que corrobora comentários 

anteriores sobre a infantilização da EJA, nos quais os aprendizes são abordados como se 

fossem crianças, devido à lacuna escolar em suas vidas. Portanto, muitas vezes, não vistos 

como alunos-trabalhadores que buscam um retorno aos bancos escolares por uma série de 

necessidades, mas que, no entanto, já trazem consigo um conhecimento de mundo pelo 

qual as crianças – embora o tenham também – ainda não passaram. 

 Como professora do CEJA-2, Ana nos mostra uma imagem de si como sendo uma 

pessoa que se comove com os problemas de seus alunos e os compreende; e que, portanto, 

se sente muito bem enquanto professora dessa escola. O tom e a ênfase que a entrevistada 

dá por meio de sua fala denotam que os alunos de quem fala são sujeitos que merecem 

cuidados especiais, “eu acho bonitinho assim senhorinhas de 60 anos falando não que assim 

que eu terminar tá no fundamental ainda vai fazer o Médio mas já tá...Eu quero fazer 
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Agronomia” Observe-se que a professora, ao simular a “voz” da aluna, menciona um futuro  

a ser almejado por meio de seus estudos – ela quer fazer Agronomia e está no fundamental 

– o “eu” assumido pelo aluno assume um desejo a ser cumprido, no entanto, a enunciadora 

interpela e vê essa possibilidade como distante, pois a aborda como já sendo uma 

“senhorinha” e menciona “tá no fundamental ainda vai fazer o Médio mas já tá...”   

 Relevante na entrevista da professora Ana – CEJA 2 também é o tom dado pela 

entrevistada a todo instante, de uma fiadora que cuida e se preocupa com esses alunos que 

carecem de apoio, como se fossem seres indefesos e necessitassem de cuidados especiais. 

Além disso, a professora, por meio do uso de diminutivos, projeta uma representação de si, 

ao mesmo tempo em que confere ao outro uma dada posição: uma pessoa que precisa de 

auxílio para concluir seus estudos. 

 Nesse momento, nosso objetivo era obter informações sobre o trabalho do professor 

nos centros de estudos; nota-se que o trabalho do professor se desenvolve a partir da 

imagem que eles possuem a respeito desses alunos. 

  

  4.2.2 Sobre o aluno  

 

 Nesta parte do estudo, analisamos as marcas enunciativas que o professor utiliza 

para designar seus alunos.  Os fragmentos encontram-se dispostos de forma que seja 

possível observar suas falas no tratamento da temática e na forma pela qual discorrem. Ao 

abordá-las, as enunciadoras os descrevem como pessoas interessadas e trabalhadoras, já 

com certa idade e apontam a presença de aposentados que desejam concluir seus estudos.  

 

 É muito...Ah...eu acho, [Aqui a professora ainda argumenta sobre o professor ter um papel diferente da escola 
regular]eu acho eu acho que a gente acaba tendo um contato muito maior com o aluno com a pessoa, não só o 
aluno,  aquela pessoa...aquele serzinho que tá ali. Sabe? Hoje esse rapazinho eu tava aqui atendendo o Isaac 
tem aquela coisa de olho no olho sabe de você ter aquela preocupação com a pessoa eles não têm tempo pra 
estudar muitas vezes então são pessoas assim muito esforçadas na maioria das vezes. 
[Agora discorrendo sobre o aluno] Olha de uma maneira geral... Tem aquele claro [o aluno]que muitas vezes 
acha que vai terminar em um mês ele vai fazer rapidinho a prova que é só fazer prova e aí...tem esse que acaba 
quando ele vem pra cá ele acaba transformando essa ideia nele , ele vê que não é assim....é um estudo que é 
gradativo, você tem que estudar muito, não é fácil às vezes as pessoas têm a ideia do CES, do CEJA né? Agora é 
CEJA como uma coisa muito fácil e não é. Eles percebem que não é quando vem pra cá, eles precisam estudar 
muito, ele tem que criar uma uma rotina de estudo que muitas vezes assim ele tá indo pra aula ele tá assistindo 
outra pessoa, ele tá falando, ele tá ouvindo, né? Aqui é diferente, ele estuda 99% sozinho, Ele traz as dúvidas 
pra gente? Traz. Ele a hora que ele precisa ele tem os horários e ele pode vir pra atendimento pra tirar dúvidas 
antes de fazer prova, mas ele precisa criar uma rotina de estudos, ele tem que estudar o módulo ele tem que 
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fazer o exercício antes de trazer pra gente as dúvidas. Então o aluno assim que tem que ser um aluno aplicado 
e a maioria das vezes a gente assim eu classifico o aluno como uma pessoa assim um trabalhador, um 
batalhador, pessoas que não conseguiram terminar no tempo hábil, e vem pra cá e muitas vezes teriam 
vergonha de frequentar uma sala de aula ou não teriam mais aquela idade, se sentem às vezes assim um 
pouco, não é? distanciados da sociedade por não terem terminado naquele tempo específico e aqui não aqui, 
aqui eles vem se sentem bem eles falam isso pra gente tem essa troca de que eles se sentem em casa que...eles 
gostam...eles se sentem bem porque eles se sentam com a gente e aí aquela dúvida eles não tem aquela 
vergonha de expor as suas dificuldades porque tá ali o professor e ele então ele se sente a vontade pra tirar 
dúvida, pra colocar todas as dificuldades que tem, é um aluno assim...eu acho que é um aluno muito esforçado, 
o que vem pra cá é um aluno que ele sabe que tem que batalhar bastante pra conseguir terminar o médio ou o 
fundamental... (Ana, CEJA-2, p.212, l.15-39) 
 

 aqui é uma escola que não é regular, então são jovens e adultos, então muitos trabalham, né? Há muitas 
pessoas de idade também, já aposentados que retornam, resolvem concluir os seus estudos, mas a grande 
maioria realmente devido ao mercado de trabalho cada vez mais exigente com a necessidade de concluir os 
estudos. Então o perfil da maioria dos alunos aqui da nossa escola é esse. [...] 
A gente atende alunos de dezoito, vinte anos até alunos de sessenta. Então é muito variado... 
Ensino médio é dezoito [idade mínima para o Ensino Médio]. (Carla, CEJA-3, p.215, l.13-16) 
 

Olha, tem os alunos, nós temos perfis diferentes inclusive de alunos lá. Nós temos os alunos que são pessoas 
que abandonaram a escola por um determinado motivo ou por força de trabalho ou por força da idade, né? E 
temos aqueles alunos que tem dificuldades também em se adaptar na escola regular e acabam nos 
procurando. E ainda tem os alunos que ficam em dependência nas outras escolas e vem nos pedir socorro para 
sanar uma disciplina ou outra que precisam pra terminar… (Rosana, CEJA-4, p.217, l. 16-20) 
 

 As entrevistadas mencionam tratar-se de: trabalhadores, batalhadores, pessoas 

muito esforçadas, pessoas envergonhadas, pessoas de idade, pessoas que abandonaram a 

escola por algum motivo, alunos em dependência, jovens e adultos que trabalham, 

aposentados, etc. Deparamo-nos com ideias contraditórias, uma vez que o termo 

“batalhador” não condiz com alguém considerado “incapaz” ou visto como um “coitadinho”. 

 Evoca-se, igualmente, na fala da professora Ana-CEJA 2 esta incongruência, uma vez 

que deixa entrever a imagem de um fiador capaz de entender os problemas pelos quais 

passou este aluno, considerando-o como uma pessoa frágil, ao mesmo tempo em que o 

considera um “batalhador”. Essa construção da imagem do fiador se relaciona, portanto, 

com as escolhas lexicais feitas pela própria enunciadora: “serzinho”, “rapazinho”, que 

conferiram ao enunciado um tom de compreensão e afabilidade, fazendo emergir, portanto, 

a imagem de um enunciador compreensivo e afável (MAINGUENEAU, 2008 a, b). Assim, o 

enunciador projeta uma representação de si “de sujeito capaz de ajudar” e, ao mesmo 

tempo, confere ao outro, a posição de sujeito a “ser ajudado” e visto como um “coitadinho”.   

 Este discurso dialoga com tudo que já foi dito anteriormente a respeito da 

construção da história da EJA no Brasil. Veja-se que, no entanto, que este “serzinho” precisa 

ter uma clara rotina de estudos, pois como dito pela própria professora teria que estudar 
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“99% sozinho” e, por fim, “ser um aluno aplicado”. Como se constata, os alunos pouco se 

dirigem ao professor, exceto na hora das correções das provas. Ou seja, cabe a ele ter a 

condução de seus próprios estudos. Dessa forma, embora ele tenha a possibilidade de sanar 

as dúvidas, ele é o administrador de seu próprio percurso na escola, tendo que criar “uma 

rotina de estudos”, “fazer os exercícios” e somente depois “levar as dúvidas se houver 

necessidade”.  

 Outro aspecto observado nas entrevistas, sobretudo na primeira, e ancorado na 

teoria de Maingueneau (2008a,b,c) é o fato de que todo texto possui uma vocalidade 

manifestada por meio do tom utilizado pelo enunciador no momento de sua enunciação. 

Este tom permite que o coenunciador componha uma imagem do "corpo do enunciador", 

fazendo emergir a figura de um fiador, cuja enunciação se dá por meio de seu discurso 

(MAINGUENEAU, 2008a,b,c). É dessa forma que o tom utilizado pelas entrevistadas, 

sobretudo o observado na fala de Ana, assemelha-se àquele utilizado pelas professoras que 

atuam com a educação infantil: é um tom amoroso e afetuoso, caracterizado sobremaneira 

pela escolha de determinados itens lexicais. O uso de palavras no diminutivo, a menção 

carinhosa (por meio da entonação usada) aos alunos e a tudo que se refere aos demais 

procedimentos escolares revelam claramente o tom do enunciador, o qual traz à baila a 

imagem de uma fiadora com tais características, e com a qual espera mostrar-se uma 

professora afável e compreensível, que seja capaz de entender os alunos dessa modalidade 

de ensino. Assim na fala da professora Ana-CEJA 2, reafirma-se o estereótipo do aluno da 

EJA.  

 Outro fragmento no qual se aponta designações para o aluno: 

A gente trabalha com adultos, né? Jovens e adultos então muitas vezes o aluno vem pra gente... o que a gente 

sempre pede que eles façam os exercícios que o módulo apresenta no caderno, não fiquem só na leitura a gente 

sempre coloca pra eles essa importância. Só que assim: como é que a gente considera apto? A primeira prova 

obrigatoriamente o aluno tem que passar pela gente. Na sala de provas o aluno NÃO ENTRA pra fazer prova, 

NÃO PODE fazer a prova se ele NÂO TIVER um papel dado pelo professor de que ele está apto por ser a 

primeira prova. Então essa primeira prova, qual é o atendimento? Ele vai passar pela gente, ele tem uma ficha, 

a gente tem uma fichinha, cada professor tem uma fichinha daquele aluno. Você está vendo aquela caixinha 

ali? Aquela é de português é a do médio e do fundamental. Espanhol só do médio. Então todo aluno tem uma 

ficha a gente coloca ali, se ele veio para a orientação, se ele fez a prova, a nota que ele tirou, se teve alguma 

dificuldade... Então ele teve esse atendimento e aí... é...é...a gente vê se ele tá apto pelos exercícios que ele fez 

e se ele tá apresentando alguma dificuldade, né? A gente pergunta algumas coisas, algum conteúdo, a gente 

faz algumas perguntas e a gente observa se ele tá mais seguro ou não. Só que como a gente trabalha com 

adulto a primeira prova a gente coloca esse esse digamos assim essa dificuldade pra ele, dele apresentar os 

exercícios. Pra fazer a segunda prova, por exemplo, ele não precisa passar no professor se ele não tiver dúvida, 
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se ele sentir seguro ele vai fazer a prova, ele não passa pelo professor se ele não quiser, a gente vai corrigir, se 

ele ficar reprovado ele pra refazer aquela prova ele tem... (Ana, CEJA-2, p.213, l.80-95) 

  

 A princípio, podemos ser levados a intuir uma mudança de tom na fala da professora 

e, de fato o há, uma vez que o discurso contém indicações de modalidade deôntica, que vai 

do permitido ao obrigatório, como vemos em “o aluno tem que passar pela gente” e uma 

lista de obrigações: “não entra, não pode” submetidas a determinadas condições “passar 

pelo professor” e, posteriormente, pela conjunção “se” em “se não tiver dúvida”, “se ele se 

sentir seguro” etc., estabelecendo uma série de ordens a serem cumpridas pelo aluno.  

Assim, percebe-se que, embora haja o tratamento afetivo por meio do uso de adjetivos, a 

enunciadora, ao mencionar as regras da escola, o faz por meio de um tom imperativo com 

ordens a serem cumpridas. Entretanto, não deixa de apontar a mesma atitude utilizada 

anteriormente, uma vez que professoras da educação infantil tendem a estabelecer ordens 

em suas aulas para delimitar o que as crianças podem ou não fazer – apesar de que os 

demais segmentos também o façam –, porém bem mais por meio de uma tentativa voltada 

para o diálogo do que pela ordem pura e simples como feita pela professora Ana.  

 Por outro lado, ao utilizar em excesso esse registro, a entrevistada mostra uma 

imagem já concebida desse aluno, tratando-o de forma extremamente infantil talvez por 

notá-lo em uma situação de “inferioridade”. Igualmente, a grande incidência de diminutivos, 

nas cenas enunciativas em análise, é um indicativo da linguagem afetiva, podendo 

representar uma maneira de amenizar o que está se propondo ao outro, pois, em uma 

linguagem em que prevalece a afetividade, cria-se um enunciador mais dócil, fato que pode 

fazer com que se valha dessa imagem para ganhar o apreço do aluno em questão.  

  Novamente, percebemos o uso do sujeito coletivo “a gente” utilizado pela professora 

Ana, bem como o “nós” empregado pela professora Rosana, no qual ambos referem-se à 

entrevistada e aos demais professores da escola talvez com o objetivo de esclarecer que as 

regras seguidas pela escola são as mesmas para todas as disciplinas. 

 É válido relatar, igualmente, o comentário da professora Ana com relação à mudança 

na sigla em “tem a ideia do CES, do CEJA, agora é CEJA”, fazendo referência à modificação 

ocorrida na sigla de Centro de Estudos Supletivos para Centro de Educação de Jovens e 

Adultos. Apesar do comentário, observamos que a sigla CES permanece na entrada da escola 
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e continua a ser utilizado o termo “supletivo”. Ressalta-se, de igual modo, que apesar da 

mudança de nomenclatura, o ensino permanece o mesmo. 

  Outro recurso usado pela professora Ana é o uso da forma interrogativa em “Ele traz 

a dúvida pra gente? Traz”, mas que, neste caso, assume um valor de ordem ou mesmo de 

declaração. Veja-se que, a seguir, atribui-se ao aluno uma série de obrigações instrucionais a 

serem cumpridas por ele. Na visão de Benveniste (2008), a interrogação também implica 

uma relação viva e imediata do enunciador com o outro. A enunciação foi construída para 

suscitar uma ‘resposta’, por um processo linguístico que é ao mesmo tempo um processo de 

comportamento com dupla entrada.  

 A partir da análise dos objetos selecionados, percebeu-se que a entrevista  engendra 

um espaço discursivo no qual há a reprodução dos estereótipos apontados ao aluno da EJA, 

uma vez que as enunciadoras direcionam suas falas ao que se já foi dito e evidenciado em 

outros discursos como pertencentes aos sujeitos dessa modalidade de ensino. 

 A professora Rosana faz uma síntese clara do perfil dos alunos que constituem o 

CEJA: alunos que abandonaram a escola por algum motivo em especial, alunos com 

dificuldade em adaptar-se a escola regular e os que querem resolver problemas que tiveram 

em suas escolas de origem – adolescentes que ficam reprovados no terceiro ano e buscam 

uma solução para que não percam o ano letivo. Este fato reafirma o que já foi abordado na 

entrevista do capítulo anterior e, como podemos ver, permanece coexistindo no CEJA.   

 Com relação a esses alunos reprovados em suas escolas de origem, eles teriam que 

fazer as disciplinas referentes ao ano em que ficaram reprovados, conforme relata a 

professora: 

Eles só fazem as disciplinas que eles estão devendo, né, vamos dizer assim. Ficaram reprovados em matemática 
e física, só fazem matemática e física. E se eles estiverem no último ano eles conseguem o diploma. (Rosana, 
CEJA-4, p. 217, l. 23-24) 

 
 Entendemos que o aluno é resguardado pela lei, porém questionamos o fato de ser 

ético que um aluno seja reprovado em uma escola e, a seguir, consiga ser aprovado em 

outra instituição de ensino dentro do mesmo ano letivo em um período curto de tempo – no 

caso da aluna Júlia, uma das entrevistadas, uma semana. Parece-me desrespeitoso com o 

trabalho do professor e com a própria instituição de origem deste aluno. Igualmente, com as 

escolas do CEJA, uma vez que corrobora o pensamento que muitas pessoas têm com relação 
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ao ensino supletivo, quer seja: é um ensino fácil, reduzido, para que os alunos possam obter 

de forma rápida o diploma desejado. 

 Constatamos, assim, a hipótese de que os professores permanecem com a visão 

estereotipada dos alunos da EJA, deixando entrever em suas falas uma visão infantilizada ao 

discorrer sobre o corpo discente que configura esta modalidade educacional. Embora 

mencionem o desejo que possuem alguns alunos em formarem-se, as professoras 

entrevistadas não trouxeram à tona uma perspectiva clara de futuros estudos para os 

mesmos. 

 

  4.2.3 Sobre o ensino de espanhol 

 

 No tocante ao material didático utilizado, temos os seguintes comentários9: 

 

Nós temos as apostilas, no caso as apostilas de espanhol são apostilas feitas por uma professora no caso que 
foi do CES-XXX se eu não me engano então nós temos um material assim de espanhol que foi é é usado...feito 
por essa professora e aí nós usamos que são os módulos de espanhol. Os de português nós temos também os 
módulos do fundamental, no espanhol são nove módulos, no português no ensino fundamental são dez 
módulos e no médio são nove módulos, módulos que vieram pra gente também pela secretaria de educação[...] 
os de espanhol foram feitos por essa professora já há algum tempo.(Ana, CEJA-2, p. 212, l. 41-48) 
[...] Eu sei que no em XXX na época que eu trabalhei lá é..é...era o mesmo módulo depois eu trabalhei lá com 
GLP e tudo e comecei até nós e começamos a modificar os módulos, fazer umas diferenças eram treze módulos 
a gente condensou pra nove acabou modificando um pouco. AQUI são esses módulos que nós usávamos lá 
antes. (Ana, CEJA-2, p. 212, l. 51-54) 
 
É...nós trabalhamos com módulos, né? Agora... o...o CEJA tá passando por um processo de mudanças, de 
transformações, então tem um novo material sendo analisado, elaborado... 
[O material está sendo elaborado] Pelo XXX, Fundação XXX.(Carla, p. 215, l. 23-26) 
Participam, participam, [os professores] nós passamos por um treinamento, uma plataforma, plataforma XXX, 
então a gente está nesse período de... capacitação e... análise desse material, mas por enquanto em língua 
espanhola nós não temos esse material, somente em língua inglesa.(l. 28-30) 
[O módulo de espanhol também não era produzido] Também não tinha, então quando eu cheguei aqui à escola, 
nós não tínhamos nenhum material de espanhol, então eu mesma preparei esse material, né? Então ao todo 
nós trabalhamos com seis módulos e...(l. 32-33) 
 

Nós utilizamos módulos, né? Pra que... eles levam para casa, estudam, vêm tirar as dúvidas com a gente pra 
depois fazer a prova e nós utilizamos também uma bateria de exercícios complementares a esses módulos que 
faz com que os alunos que tiveram dificuldade inclusive com o material do módulo pratique um pouco 
mais.(Rosana, p. 217, l. 29-31) 
 

                                                           
9
 Os comentários apresentados neste item em relação aos módulos de ensino dizem respeito ao estudo de 

espanhol nos centros de estudos. Embora os professores teçam comentários a respeito dos módulos de ensino 
de forma genérica, os conteúdos aos quais nos referimos voltam-se para os estudos da língua espanhola. 
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 Constatamos que os módulos de ensino, material levado pelos alunos como 

empréstimo para que possam estudar e realizar as provas, retomam a questão discutida no 

capítulo sobre fórmulas discursivas, uma vez que segundo os critérios de Krieg-Planque 

“circulam em um momento e um espaço públicos” (2010, p.11). O fato de apreender os 

discursos sobre módulos de ensino como um sintagma que se tornou uma fórmula parte do 

princípio de que ao adquirir vida própria, passou por algumas das restrições que pesam 

sobre seu estudo: possui caráter cristalizador, encontra-se inscrito em uma perspectiva 

discursiva, funciona como referente social e possui aspecto polêmico. Como justificativa a 

esta asseveração, ponderamos que o caráter cristalizador se manifesta já por meio da 

estabilidade de seu significante.  

 O sintagma módulos de ensino se apresenta como um denominador comum a este 

segmento escolar da EJA, circula de forma cristalizada dentro dessas escolas, está inserido 

em um espaço de trocas entre vários discursos, constitui-se como referente social em um 

espaço público educacional, sendo objeto de valor nesses centros de estudos. Seu caráter 

polêmico está diretamente ligado a seu estatuto de referente social, fato este que nos leva a 

ponderar a forma pela qual os conteúdos de ensino são transmitidos por meio dos módulos 

de ensino ao longo de todos esses anos e de acordo com o já discutido sobre as 

particularidades da EJA. (MAINGUENEAU, 2008a/b; KRIEG-PLANQUE, 2010; SOUZA-E-SILVA, 

2011).  

 É importante ratificar que os módulos de ensino das demais disciplinas já eram e 

continuam sendo elaborados por um órgão institucional, à exceção da língua espanhola. 

Portanto, quando as professoras mencionam o órgão, este serve apenas para as outras 

disciplinas do currículo escolar. Embora existam os módulos de espanhol, estes são 

elaborados de forma momentânea pelos professores. Permiti-me utilizar o termo, pois tive a 

oportunidade de prepará-los quando trabalhava em um dos centros de estudos e, como 

profissional da educação, entendo que não é possível elaborar um material didático de 

forma rápida, sem preparos, sem maiores recursos e tendo de levar em consideração os 

aspectos pedagógicos, metodológicos e legais para sua publicação. 

 Com relação a fazer mudanças nos módulos de espanhol, esclarecem: 

 

Faria, nós começamos...nós..nós.... desde que nós começamos com o espanhol nós já fizemos como eu te falei 
eram treze módulos então é... 
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Agora são... 
agora são nove, nós tiramos alguns conteúdos que eram conteúdos até muuito difíceis para o aluno aprender 
com língua estrangeira assim...sozinho praticamente, então nós resumimos, colocamos o conteúdo mais 
objetivo, mas nós começamos a fazer sim algumas modificações de...de... melhorar mais exercícios, de... 
de...renovar , tirar algumas coisas que a gente achava que tava um pouco mais extensivo e dar mais destaque a 
outros, só que nós paramos um pouco com isso porque como veio essa nova mudaança, né? da platafoorma, do 
atendimento on-line os doc...o material ia modificar então nós paramos um pouco esse material porque aí a 
gente pensou: Bom, vamos parar porque se vai mudar todo o material a gente tem que esperar agora  pra ver o 
que vai acontecer...(Ana, CEJA-2, p.214, l. 133-143) 
 
 quando eu cheguei aqui à escola, nós não tínhamos nenhum material de espanhol, então eu mesma preparei 
esse material, né? Então ao todo nós trabalhamos com seis módulos e... 
[perguntada se faria alguma modificação] Não... (risos, demonstrando ser uma brincadeira) eu acho que todo 
material é passível de mudança né nada é perfeito, a gente tá sempre nessa busca do aperfeiçoamento então 
eu acredito sim que há coisas que podem ser melhoradas, né?, aperfeiçoadas né porque eu não sou perfeita 
né?... (risos) (Carla, CEJA-3, p. 215, l. 32-33, l. 77-79) 

 

O Ensino Médio foi um grupo de professores anterior a mim que fez esses módulos e eu fui fazendo algumas 
adaptações, mas não mudando a autoria. É, deixei a autoria, acrescentei no módulo que eu tinha feito, algumas 
adaptações, mas não mexi no conteúdo não.  
E, eu fiz adaptações que... eu achei que tinha algumas questões que estavam... os alunos questionavam que 
estava difícil de interpretar. Fiz essas mudanças, e coloquei alguns textos que eu achei que faltavam textos nos 
módulos, e eu coloquei alguns textos. (Rosana, CEJA-4, p.217, l. 51-59)  

 

 A professora Ana faz uso do sujeito coletivo “nós” referindo-se a ela e talvez aos 

demais professores de espanhol que já passaram por esta escola ou pode ser entendido 

ainda como “professores” + “direção escolar” de forma a afiançar uma necessidade para que 

se fizessem tais mudanças. Há que observar também a entonação da professora Ana que 

corrobora o imperativo de modificação de conteúdos, já que eram “muito” difíceis para os 

alunos. Outro recurso usado pela professora como justificativa para que parassem de refazer 

os módulos foi o uso do discurso relatado: “Bom, vamos parar...”, usando, além disso, do “a 

gente” coletivo – ela, outros professores e direção escolar. Ou seja, foi uma determinação 

assumida por todos naquele momento e a professora, de certa forma, se abdica da 

responsabilidade de não haver dado continuidade ao trabalho. Inclusive, utiliza a 

modalidade deôntica “a gente tem que esperar”, ou seja, não é uma opção, e sim uma 

obrigação. A esta obrigatoriedade soma-se o modalizador “agora” indicando que “neste 

momento” o mais indicado seria esperar e parar com as reformulações, a fim de “ver o que 

vai acontecer...” (BENVENISTE, 2008).  

 A professora Carla inicia sua fala por meio do pronome na primeira pessoa do 

singular e, imediatamente, passa a fazer uso da primeira pessoa do plural “nós” referindo-se 

a “ela” já como membro da escola + “demais professores” + “direção escolar” como meio de 
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identificar um problema: a falta de material didático para a língua espanhola. A seguir, 

retoma a primeira pessoa do singular, justificando a necessidade de que ela, como 

professora de espanhol, teve de fazer os módulos. Observe-se que após serem elaborados 

os módulos, a professora volta a utilizar o pronome na primeira pessoa do plural “nós” agora 

referindo-se a “ela, aos alunos e a escola como um todo”, pois são os que fazem uso do 

material instrucional. 

 No que tange a avaliação dos alunos, as professoras explicam: 

 
Ele tem que tirar no mínimo 60%, 60 % é o mínimo. Se ele não conseguir os 60% pra refazer ele 
obrigatoriamente tem que passar pelo professor, ele não entra pra fazer prova lá, não permitem na sala de 
provas que ele faça se ele não passar aqui pra ver o que aconteceu que ele não não conseguiu alcançar os 60%, 
o que que houve, qual foi a dificuldade pra gente poder sanar isso...(Ana, CEJA-2, p.146  l. 97-100 ) 

 

alcançando um percentual mínimo que é 60% aí eles estão, né? aptos a dar continuidade aos estudos. 
Normalmente sim... [eles conseguem] 
o índice de aprovação é bem... [na primeira prova] 
Olha, nas outras [disciplinas]eu não sei informar, mas eu digo assim... quanto a minha disciplina é...até que eles 
conseguem concluir com êxito.(Carla, p.216, l. 60-67) 

 

Na minha disciplina eu... o módulo de Ensino Médio é mais pra gramática, mais voltado pra gramática.(Rosna, 
CEJA-4, p. 217, l.33-34)  

 

 Há que se chamar a atenção para o valor único atribuído às provas como forma de se 

considerar o aluno apto para uma próxima etapa nas respostas das professoras Ana e Carla. 

Apesar de Rosana, não se ater a este enfoque, vimos que este percentual continua o mesmo 

se comparado com a entrevista da professora Maria, que estruturou um desses centros. Este 

fato dialoga com a década de 1970 quando instituído o ensino supletivo, no qual o ensino 

era fragmentado e voltado somente para a memorização de conteúdos. O importante era a 

aprovação nas provas para a consequente obtenção do diploma necessário para a época. 

Percebemos que não houve grandes mudanças na forma de ensino/aprendizagem, pois 

continua voltado para a mecanização de conteúdos e voltado para o aspecto quantitativo. 

  A professora Carla menciona, neste ponto, não haver dificuldades por parte dos 

alunos para obter a aprovação, pelo menos no que diz respeito à língua espanhola. Veja que 

a professora, ao falar de seus alunos, embora esclareça que estes normalmente conseguem 

a aprovação e não mencione uma dificuldade maior por parte deles, ao comparar sua 

disciplina com as demais, faz uso do advérbio “até”, que pode ser compreendido como 
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“inclusive”, como se isso somasse fatores positivos a sua disciplina; mas também pode 

mostrar surpresa diante do fato.  

 Já a professora Ana, de forma mais incisiva, esclarece que o aluno caso não consiga 

obter os 60% “tem que obrigatoriamente passar pelo professor”, fazendo uso de 

modalizadores deônticos empregados pelo enunciador para controle da execução do 

conteúdo proposicional por ele enunciado (NEVES, 2002, p. 238). Essa forma de modalidade 

“situa-se no domínio do dever (obrigação e permissão), [que] pode corresponder, pois, a 

atos diretivos de fala, ligando-se ao imperativo, que é característico de interações 

espontâneas, nas quais se pode esperar que um locutor induzisse o outro a fazer algo. [...]” 

(NEVES, 2002, p. 196).  

 A professora Rosana menciona que os módulos estão direcionados para a gramática 

e, portanto, este deve ser o ponto central para avaliar os alunos. Com relação às avaliações, 

as enunciadoras discorrem: 

 

A gente segue o módulo porque assim as provas elas estão baseadas nesse módulo, então a gente segue o 
módulo sim, ele tem que ler aquele módulo, mas muitas vezes, por exemplo, vou dar o exemplo de novo do XXX, 
hoje, desse aluno que eu atendi algumas dúvidas que ele apresentou já tinha um livro ali guardado, emprestei 
pra ele, pra ele poder de repente xerocar, poder fazer anotações então muitas vezes a gente complementa com 
algo fora do módulo, alguma coisa que de repente tá mais bem elaborado, ou mais detalhado, mas a gente 
segue o módulo... (Ana, CEJA-2, p. 213, l.70-75) 
A gente procura colocar de uma maneira geral aquele conteúdo do módulo, claro que não entra 100% tudo, 
muita coisa né? A gente tenta priorizar o que seria mais importante pra ele aprender com aquele módulo, qual 
o conteúdo mais importante, quais os conteúdos mis importantes, entendeu? (p. 213, l.106-106) 

 

Não, então como eu estava falando, é tudo a partir de textos, as questões são contextualizadas, então eu 
busquei diferentes tipos de textos, desde historias em quadrinhos, textos jornalísticos, e aí a partir daí é 
trabalhado o conteúdo de espanhol, a partir desses textos.(Carla, CEJA-3, p. 215, l. 55-57) 

 

as avaliações já estão prontas também. É, o que é levado em consideração, é o conteúdo do módulo, né? Muito 
embora, há um perfil de alunos que tem muita dificuldade. Então, o que que a gente faz? A gente procura fazer 
uma prova diferente pra esses alunos. Quando a gente percebe que o aluno, eu no meu caso, percebo que o 
aluno está tendo muita dificuldade com aquela parte toda da gramática, eu procuro ver... e a gente não 
consegue sanar, e vê que isso não vai ser importante pra ele, naquele momento, a gente procura adaptar a 
prova à necessidade do aluno.(Rosana, p.218, l. 69-74) 

 

 A professora Carla faz uma síntese da atividade do aluno na escola: 

Isso, então o aluno vem, pega o módulo, leva pra casa, estuda, tendo alguma dificuldade, procura o professor 
pra buscar esclarecimento e aí ele se sentindo capacitado, ele vai fazer a avaliação. Caso ele fique reprovado, aí 
ele tem uma nova oportunidade, ele pode estudar novamente o módulo... (Carla, CEJA-3, p. 37-39) 
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 Observa-se na fala da professora que a responsabilidade é atribuída ao aluno, o 

sucesso ou fracasso depende da habilidade dele em se organizar para os estudos, pois 

somente “tendo alguma dificuldade ele procura o professor” para tirar as dúvidas e “se 

sentindo capacitado, ele vai fazer a avaliação” do material que vai ser estudado. Como 

podemos constatar, os módulos de ensino assumem papel fundamental para os alunos da 

escola em questão. Este fato curiosamente remonta ao mencionado pela professora Inez 

que havia afirmado que “o módulo era como se fosse o professor”. Nota-se que embora a 

professora afirme trabalhar com diferentes textos e que as questões são contextualizadas, a 

mesma menciona que a partir desses textos são trabalhados os conteúdos de espanhol – já 

mencionado como mais voltados para o aspecto gramatical. Além disso, presenciamos as 

mesmas discussões com relação ao que se cabe ensinar ao aluno da EJA, que continuam 

sendo vistos como recortes do ensino regular, como dito pela professora Rosana “a gente 

não consegue sanar”, então “a gente procura adaptar a prova à necessidade do aluno”.  

 A professora Carla mencionou buscar diferentes textos e relatou que aborda desde 

histórias em quadrinhos aos textos jornalísticos. Retomando a fala da professora Ana, 

notamos que ela oferece outras fontes de estudos, no entanto, finaliza comentando que “a 

gente segue o módulo”, ratificando mais uma vez a importância dos módulos de ensino para 

os alunos.  

 Outro ponto a ser abordado aqui é o comentário da professora Rosana relatando que 

“as avaliações já estão prontas também” o que, de certa forma, dialoga com a entrevista 

sobre a origem do CES quando a professora entrevistada fez uma crítica com relação à 

elaboração das avaliações, afirmando que estas deveriam ser refeitas em determinados 

períodos, mas que esse procedimento já não vinha acontecendo.  

 Nota-se que não houve grandes mudanças na estruturação da escola e na forma pela 

qual os alunos são inseridos neste sistema de ensino. Percebem-se os reflexos do ensino 

tecnicista nos CES por meio das sequências discorridas pelas professoras, no qual se pode 

observar uma fragmentação do ensino nas disciplinas e na divisão dos módulos, na 

hierarquização, na organização das provas e na elaboração dos módulos de ensino, no 

quadro de horários, já mencionado nas entrevistas anteriores. Estes critérios, pensados 

também para essas escolas na época de sua criação, permanecem até hoje nesses centros 
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de estudos com a finalidade de produzir ensino de massa para a obtenção de um diploma do 

Ensino Médio.  

 Dentro da proposta tecnicista o ensino seguia etapas, condicionava o que deveria ser 

feito, ordenava a sequência, valorizava o método e ênfase na fragmentação da 

aprendizagem, dessa forma, os conteúdos começaram a ser trabalhados por etapas e, por 

fim, a prova decorria dessa lógica tecnicista (LIBÂNEO, 2005). Ao analisar as entrevistas, nos 

damos conta de que este modelo ainda se faz presente, embora propostas de cursos e 

palestras aconteçam.   

  No que tange à função da língua espanhola na escola: 

 

Olha... Eu acho que aqui... é...é...eu não posso te falar muito do inglês porque....apesar que eu acho que o inglês 
– apesar de não ser de inglês – eu acho que o inglês tem um papel também de destaque, mas o espanhol pelo 
menos aqui há algum tempo atrás até uma oficina a gente tinha, quando a gente funcionava no prédio ...agora 
a gente está se reorganizando, depois de ter vindo para esse prédio, mas quando funcionávamos lá no prédio 
do XXX, nós tínhamos uma oficina inclusive, uma oficina de espanhol onde a gente tinha nós fizemos nós 
montamos como se fosse um cursinho, pelo menos o conhecimento básico ali, da língua, então assim tinha um 
papel bacana, de destaque, que agora nem tanto porque a gente está sem a oficina, né? A oficina dava uma 
vida é... dava uma vida e aí os alunos se interessam e foi uma coisa muito bacana nessa época, nós tivemos por 
três anos ou um pouquinho mais  a oficina, teatro eles fizeram, criaram texto bacana, fizeram teatro e... a 
gente usava sempre músicas foi muito bom, fizemos apresentações de filmes também, um filme muito 
bacana...(Ana, p213-214, l. 110-120) 
 

Eu acho mais assim.... a  língua estrangeira né...no contexto né hoje no contexto de ensino médio é pra trazer  
conhecimento para os alunos né informações sobre um, no caso um país estrangeiro é até uma forma do aluno 
fazer um contraste né uma comparação com a nossa cultura, da nossa cultura com a cultura de outro país, 
então isso gera um crescimento né crescimento pessoal e até mesmo profissional também devido a influência 
do Mercosul que a gente sabe que hoje em dia é muito grande aqui no Brasil né então é muito importante 
isso.(Carla, p. 216, l.69-73) 

 

Olha, eu acho que nessa escola quanto em qualquer outra escola, o Espanhol tá aí. O Mercosul tá aí, o Espanhol 
assim como o Inglês está sendo uma língua bastante utilizada nas situações em que as pessoas fazem as 
negociações internacionais. E a Olimpíada tá aí, já tiveram outros eventos que  foram, né... em que os alunos 
aproveitaram o Espanhol pra trabalhar nesses eventos, né... o a Rio... hum, meu deus, esqueci... ah, esses 
eventos que tem, internacionais, né... e eles participam desses eventos muito e se saem muito bem, mais com o 
Espanhol do que com o Inglês. (Rosana, p. 218, l. 76-81) 
 

 Observa-se que a professora Ana faz uma comparação entre o inglês e o espanhol. 

Embora afirme que o inglês tenha evidência na escola, destaca o trabalho realizado durante 

um tempo com a língua espanhola. Note-se que a professora ao usar inicialmente “a gente” 

toma como referência não apenas ela, mas os demais professores e funcionários da escola 

como forma de mostrar a mobilização em torno da mudança para o novo local e justificar 

assim o término das oficinas. Quando faz uso da primeira pessoa do plural “nós” transfere a 
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responsabilidade da estruturação da oficina para os professores de espanhol. A seguir, 

retoma o uso de “nós” em “nós tivemos a oficina por uns três anos”, de forma a evidenciar o 

bom trabalho realizado, e ao trabalho que “eles” alunos tiveram a oportunidade de 

concretizar também. Novamente, recobra o “a gente” referindo-se a ela e aos demais 

professores de língua espanhola que trabalhavam na escola.  

 As professoras Carla e Rosana apresentam uma visão semelhante no que tange à 

função que esta língua exerce nessas escolas, mencionando que, ao estudar a língua 

estrangeira, esta pode trazer-lhes um crescimento pessoal e, inclusive, um retorno 

profissional. A fala das duas professoras dialoga com a entrevista realizada inicialmente com 

a professora fundadora, que havia comentado a possibilidade de trabalho em empresas que 

necessitavam de profissionais com conhecimento de um idioma estrangeiro. Aqui, sobrevém 

novamente o conceito que se tem de que o espanhol é uma língua mais fácil para o aluno da 

EJA, corroborado na fala da professora Rosana quando defende “eles [...] se saem muito 

bem nesses eventos, mais com o espanhol do que com o inglês. 

 Quanto à forma pela qual o idioma é abordado nos módulos de ensino: 

 

É um conhecimento geral, não é muuito detalhado mas é um conhecimento digamos que ele termine os 
módulos e ele tenha um conhecimento geral sobre a língua não é algo muuito muuito detalhaado  
É mais gramatical, não a gente tem dos dois a gente tem a gramática é bem gramatical sim, mas existe já 
alguma coisa com a interpretação de texto, a provinha que ele faz existem duas partes: a interpretação e a 
gramática. Então... tem a presença dos textos no módulo também então assim existe a gramática o enfoque é 
até mais gramatical, mas ele já começa...claro a gente pretende que quando termine o módulo o aluno venha 
com vontade de estudar mais, de se aprofundar mais na língua  , muitos até falam isso que gostaram tanto que 
querem  é...é...fazer um curso, estudar mais, se aprofundar mais..., mas  é...é...existe o enfoque também pra 
compreensão textual.(Ana, CEJA-2, p. 214, l. 122-131) 

 

Olha eu levei em consideração questão de vocabulário, né? Principalmente trabalhando aquelas palavras de 
falsos cognatos, né? é... levei em consideração gramática também mas tudo a partir da contextualização, 
textos, contextualizando, né? a informação, tudo a partir de textos, né? que eu acho que fica uma forma mais 
é... que fica mais agradável e mais concreta pro aluno pro aluno poder entender melhor a matéria. (Carla, CEJA-
3, p. 215, l. 49-52) 

 

ele continua sendo voltado pra a gramática, [...] os alunos inclusive falaram que por conta do vestibular era 
interessante fazer esse... eles terem essa noção, aí eu acabei deixando. Eu ia adaptar mais pra interpretação. Eu 
fiz tipo uma entrevista com alguns alunos, principalmente com os alunos que chegam lá pra fazer faculdade, 
né? Já com o vestibular... em fase de vestibular, né? Então eles acharam melhor ficar mesmo com a gramática . 
(Rosana, CEJA-4, p. 218, l. 61-65) 

 
 Nota-se na fala da professora por meio do termo “muito” e de sua própria entonação 

a ênfase dada ao conteúdo gramatical, apesar de mencionar o fato de que “já existe alguma 
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coisa com a interpretação de texto”. Novamente, a professora faz uso do diminutivo 

“provinha” transmitindo um valor afetivo, mas que, por outro lado, pode ser entendido 

como pejorativo, caso se interprete como pouco conteúdo abordado ou como tratamento 

infantilizado dado ao aluno. Menciona, ainda, a divisão da prova em duas partes: a 

interpretação e a gramática. Observa-se que o conteúdo é gramatical e abordado de 

maneira isolada do texto. Carla menciona a questão do vocabulário – falsos cognatos – e a 

gramática como sendo importantes para a elaboração dos mesmos, afiançando que os 

temas eram sempre contextualizados. No entanto, notamos uma ênfase maior nas 

abordagens gramaticais, separando a compreensão leitora do conteúdo gramatical: “a 

interpretação e a gramática” conforme declaração das professoras.  

 Ana e Rosana esclarecem que foram feitas algumas modificações, como sintetizar o 

módulo de forma mais objetiva, retirando o que era considerado difícil para o aluno de 

língua estrangeira. Observa-se aqui a preocupação em reduzir os conteúdos. No entanto, 

não houve críticas severas quanto à forma pela qual este conteúdo vinha sendo abordado. 

Não nos cabe aqui discutir amplamente a questão do conteúdo nos módulos, mas há um 

predomínio da abordagem gramatical. Ou seja, defendem o uso de textos tanto nas provas 

como nos módulos, mas por suas falas constatamos que ambos – texto e gramática – são 

vistos de forma isolada e que o aspecto gramatical possui um peso maior.  Carla menciona o 

trabalho a partir de textos com conteúdos a partir dele, mas não menciona de que forma são 

realizados.  

 Ao retirar conteúdos considerados difíceis, reproduz-se a mesma lógica utilizada nos 

períodos anteriores, pois se corta do planejamento um conteúdo considerado “difícil” e não 

a maneira inadequada pela qual este possa estar sendo ensinado. Acreditamos que a 

questão fundamental seria repensar de que forma estamos transmitindo determinado 

conteúdo e não retirá-lo partindo do princípio que eles não são capazes de aprendê-lo.  

 Nesse segundo momento, buscamos, por meio das categorias analisadas, identificar 

na fala dos professores os enunciados destacados usados para referir-se ao aluno com o 

objetivo de verificar se em suas falas perpassa o discurso da época em que foram criados os 

CES. Partindo do ponto de vista das professoras, constatamos que a essência da escola 

permanece a mesma, bem como os modos de designar a esses alunos.  No próximo item, 

dispusemo-nos a conhecer os centros de estudos sob o ponto de vista dos alunos do CEJA.  
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4.3 O CEJA E O OLHAR DO CORPO DISCENTE 

 

 

http://www.jornalvisaopenha.com.br Acesso em jun. de 2013. 
Figura 3: Alunos da EJA 

 

 Ao considerar as entrevistas com o corpo discente, buscamos refletir sobre a noção 

de sujeito segundo os preceitos da AD, que o concebe a partir de uma perspectiva histórica, 

marcado espacial e temporalmente. Um sujeito cujo discurso se entrelaça com o discurso de 

outros, uma vez que outras vozes também falam, produzindo, assim, a noção de um sujeito 

fragmentado, neutralizado, essencialmente heterogêneo (ORLANDI, 2007). A concepção de 

sujeito que aqui se assume é a de um sujeito marcado pelos traços sociais e históricos, que 

se estabelece nas vozes de outros discursos. Portanto, objetivamos identificar como esses 

alunos se veem à medida que foram historicamente designados por estereótipos e 

silenciados em seus discursos (ORLANDI, 2007). 

 De tal modo, pretendemos analisar as entrevistas realizadas com os sete alunos de 

diferentes CEJAs, mantendo o enfoque sobre os elementos textuais que permitem ressaltar 

de que forma esse discurso opera sobre essa escola, sobre si e demais alunos, sobre as 

práticas dos professores, sobre o sistema de ensino, que emanam de suas falas. Importa, 

assim, observar os modos pelos quais esses enunciadores instituíram sua fala e de que forma 

http://www.jornalvisaopenha.com.br/
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as marcas linguísticas empregadas foram apreendidas como manifestações da subjetividade 

do enunciador em relação a essa modalidade de ensino. Dividimos em quatro subitens: 

Sobre a escola, Sobre os alunos, Sobre o professor e, por último, Sobre o sistema de ensino10. 

 

4.3.1 Sobre a escola 

 

 No contexto analisado, os enunciadores (alunos do CEJA) manifestam uma postura 

clara no que se refere à conquista do diploma: o aluno jovem tem pressa e não quer perder 

tempo na escola; já o mais adulto idealiza este momento e desfruta o retorno aos bancos 

escolares.  Como o tempo é determinante para esses alunos, demarcamos o período em que 

ingressaram na escola para uma noção do período que permanecem na escola até a 

conclusão dos estudos. 

 

Não, comecei agora. Em... em agosto. [A entrevista foi realizada em agosto de 2012.] (Joana, p.219, l. 4) 

Eu levei bastante tempo porque eu comecei desde o primeiro ano é... eu demorei ... desde outubro do ano 
passado até agora foi mais ou menos uns 14 meses assim... [Estávamos no mês de dezembro de 2012] (Gabriel, 
p.221, l. 6-7) 
 
Olha, eu venho aqui há um bom tempo, porque eu tive um percurso acho que um pouco diferente, né? Eu venho 
de outra escola, e, por motivos pessoais, eu tive que interromper o meu Ensino Médio na outra escola, porque 
era uma escola técnica que eu cursava...[...] Eu comecei, se não me engano, em 2009.. Eu protelei muito... 
(Anderson, p. 223, l. 8-17) 
 
Júlia [A aluna havia feito a matrícula no CES no próprio mês de dezembro, pois ficou reprovada em sua escola 
de origem e neste mesmo mês já havia concluído o Ensino Médio]. (Júlia, p.226) 
 
Seis meses [...] Eu tô... praticamente no início (Geraldo, p.227, l. 17) 
 
Comecei há uma semana.(Marcela, p. 229, l. 8) 
 
Hum ...mais ou menos... porque na verdade eu me matriculei tem dois anos e eu venho... sei lá desses dois anos 
se eu vim quatro vezes pro colégio foi muito...(Vânia, p.232, l. 6-7) 

 

 Os alunos possuem singularidades no que se refere à realização de seus estudos, no 

entanto, todos têm como prioridade terminar rapidamente o Ensino Médio. Constatamos 

que a clientela da EJA é heterogênea e não se configura somente como aquela cujos alunos 

nunca haviam frequentado uma escola ou formada por trabalhadores rurais, que deslocados 

                                                           
10

 As análises presentes nestes subitens referem-se ao Quadro 3, intitulado O CEJA e a visão dos alunos, p. 110. 
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para as cidades, necessitavam seus diplomas por uma demanda da sociedade. Embora 

saibamos que o diploma é um fator preponderante, há caso de alunos que o fazem para 

realizar um desejo, como é o caso da aluna Joana.  

 Ao especular o motivo pelo qual optaram por esta escola, temos: 

É...Eu...vi as pessoas falando sobre módulo...aí descobri que aqui tinha o módulo que é pra mim estudar e aí eu 

vim aqui pesquisar e gostei (Joana, p. 219, l. 18-19) 

 

Eu procurei porque, na verdade, eu tava tipo com a maior dificuldade de terminar no XXX, maior dificuldade de 
terminar no XXX, tava cheio de dependência nas costas e eu pensei: “Pô, eu terminando no XXX cara eu vou 
terminar pô com vinte anos na cara quase, eu preciso reduzir isso, vou fazer supletivo. Aí todo mundo fala: Ah 
não, faz Wakigaua, faz o Pinheiro. Eu falei: Não, vou fazer o que minha prima fez que ela falou que a prova lá 
do professor vai ficar lá no stand e você vai fazer a prova você pode terminar quando você quiser. Na real, se a 
pessoa tiver bem focada ela termina isso aqui em uma semana, se ela tiver pouca prova pra fazer ... (Gabriel, 
p.221, l. 24-29) 

 
Quando, quando eu vi que não pude continuar no Ensino Médio, eu teria que concluir o Ensino Médio de 
alguma maneira. A única maneira seria através de uma Educação de Jovens e Adultos. Resolvi procurar e 
percebi que existia duas formas: essa forma a distância e a maneira que é através de aulas, semanais, né? Com 
um período letivo muito reduzido. Eu optei pelo a distância devido à flexibilidade... (Anderson, p.223, l. 27-30) 

 

Eu sabia que ia ter que fazer algum supletivo pra... conseguir o diploma aí a gente procurou na internEt mas aí 
demorava mUIto vários meses aí a menina da secretaria do XXX [escola na qual ela estudava e ficou 
reprovada]indicou aqui... (Júlia, p.226, l. 10-11)  

 

É...porque...mais facilidade né? de chegar até o colégio, apesar de morar longe, mas aqui tem mais facilidade 
de horário...horário...é... que os outros lugares eram assim um pouco de risco aí eu não... 
Facilidade de chegar mesmo, de horário... 
Horário fixo, ser locais onde não corro risco de... de... chegar ao colégio, de sair... aqui pra mim foi bom, tá 
sendo bom por isso... existem outros lugares mais perto, eu não moro aqui, eu moro... 
Eu moro em São João de Meriti... mas eu pego o metrô, é rapidinho... Pra mim aqui foi bom, eu já conhecia que 
eu fazia XXX que é o mesmo sistema pra eu poder concluir mais rápido, assim eu não demoro tanto...  (Geraldo, 
p.227, l. 22-31)  

 

porque eu me formei nos Estados Unidos e daí, meu diploma vai demorar pra chegar, e eu preciso fazer minha 
matrícula na faculdade. Porque eu já passei na PUC. Aí eu morei lá um ano e voltei agora e passei para a 
faculdade, preciso do meu diploma rápido.(Marcela, p.229, l.8-9) 

 

Ah que me contaram que aqui... na época né aqui dava pra... era só vir fazer as provas, eu achei que fossem 
poucas provas na verdade que eu tava fazendo colégio lá perto de casa só que aí era meio rebelde, não ia pro 
colégio aí eu falei vou parar, vou trancar a matrícula no colégio e vou me matricular lá no CEJA. Aí em um mês 
eu acabo se eu for todo dia, mas eu não vim... mas dá pra fazer como era só o terceiro ano em um mês dá pra 
fazer se eu vier realmente de segunda a sexta, mas eu não vim... (Vânia, p.232. l.27-31) 

 

 Nos fragmentos acima, constatamos que – a exceção da aluna Joana – os 

entrevistados mencionaram, de forma unânime, vocábulos, como: “rápido” em “preciso do 
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meu diploma rápido”, “concluir mais rápido”, “reduzir” em “preciso reduzir isso”, “período 

letivo reduzido” como cerne dessa modalidade de ensino, ou seja, direcionados para um 

“encurtamento” do período letivo das escolas regulares e não como uma particularidade de 

“suprir algo” que ficou escasso na vida desses alunos. As avaliações assumem uma função 

imperiosa, já que não ser habilitado significa passar um tempo maior na escola. No entanto, 

nos documentos 

a avaliação na EJA também implica enfrentar o desafio e a lógica perversa 
da cultura hierárquica e submissa que formou o povo brasileiro. Mais do 
que pôr “cada um em seu lugar”, pensamento a ser abandonado, cabe 
agora pensar de que modo cada sujeito se apropria dos conhecimentos e os 
faz seus, para si, para sua comunidade, para a sociedade. Esta avaliação 
remete à necessidade de certificação, referendo de um sistema de 
reconhecimento formal na sociedade. Como documento burocrático, o 
certificado muitas vezes tem sido o motor que conduz jovens e adultos de 
volta à escola, sem que esta se dê conta de estar diante de uma bela 
oportunidade de transformar a expectativa inicial dos sujeitos, minimizando 
seu valor, e maximizando o valor do conhecer e da competência de jovens e 
adultos pelos aprendizados realizados (BRASIL, 2008, p. 4)  
 

 Retomamos aqui a menção aos termos “módulos de ensino” e “supletivo” 

configurando-os novamente como possuidores do caráter de fórmulas discursivas, 

concepções já discutidas previamente na presente tese e concebendo-os como vocábulos 

cristalizados. A aluna Sônia não procurou a escola, mas o “módulo” – ecoando quase como 

algo personificado – vocábulo do qual “via as pessoas falando bastante” até que resolveu 

matricular-se. Recuperamos aqui a fala da professora responsável pela implantação de um 

dos CES referindo-se ao módulo “como se fosse o professor”, ou seja, é aquele que treina e 

dá os passos a serem seguidos pelos alunos. Contrastando, neste momento, com o valor de 

saberes que a escola deve lhes oferecer e oportunizar a expectativa que esses alunos-

trabalhadores têm com essa modalidade de ensino. 

 Em relação ao aluno Gabriel, veja-se que o mesmo menciona dificuldades na escola 

regular e para terminar “isso” resolve fazer supletivo.  O aluno faz uso do discurso direto 

relatado para mostrar conselhos de amigos na busca por escolas que têm como marca a 

aprovação fácil e o fato de serem desprovidas de grandes entraves. O aluno mantém este 

discurso para justificar sua escolha: ali ele pode ir e vir quando assim o desejar. Ele é o 

protagonista de sua história e o professor fica no “stand”, ou seja, a sua espera e não ao 

contrário como acontecia na escola regular. Nota-se também que há uma consciência de 
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que muito depende do aluno “se a pessoa tiver focada ela termina em uma semana”. Assim, 

o “você” (ele + demais alunos do CEJA) toma uma importância no discurso, pois agora são 

eles os responsáveis por seus atos. 

 O aluno Anderson evidencia um enunciador consciencioso (MAINGUENEAU, 2002) ao 

buscar informações sobre as escolas nas quais poderia frequentar, esclarecendo inclusive 

existirem as modalidades de EJA presencial e a distância, esta última escolhida por ele 

devido a flexibilidade de horários, entre outros fatores dos quais precisava para concluir os 

estudos. Percebe-se até este momento, que se assentam como responsáveis por suas 

pendências escolares e gerentes de suas escolhas. O pronome pessoal “eu” é usado 

reiteradamente pelos entrevistados e, de forma clara, busca manifestar e mostrar suas 

determinações. 

 A aluna Júlia ratifica buscar no CEJA uma solução para seu problema, ao mencionar 

em sua fala que “sabia que teria que procurar algum supletivo para conseguir o diploma” e 

que por outros meios levaria muito tempo. Ou seja, neste momento, não se leva em 

consideração “o nome” e o ensino/aprendizagem da escola destacada pela própria como 

sendo “muito boa”, mas tão somente a obtenção do diploma escolar. Destaca-se que a 

permuta do pronome “eu”, de primeira pessoa, usado inicialmente pela aluna em “eu sabia” 

para o uso de “a gente”, neste caso, referindo-se não só a ela, mas também aos pais como 

agentes e responsáveis na busca por uma solução imediata. Cabe-nos aqui retomar a 

questão discutida pelos professores entrevistados que mencionaram ser esta uma das 

particularidades do CEJA. Sabemos que a lei permite que o aluno delibere dessa maneira, 

mas questionamo-nos se seria apropriada tal resolução. 

 O aluno Geraldo corrobora estar ali porque assim pode “concluir mais rápido”. Uma 

questão não colocada pelos demais entrevistados e mencionada por este é sua preocupação 

com a segurança, pois menciona haver outras escolas mais próximas, mas, nesta, ele não 

corre risco de chegar ao colégio. 

 A aluna Marcela confirma a fala com sua entoação – discurso acelerado de quem não 

pode perder tempo – sua necessidade: estudou, fez o Ensino Médio e o concluiu. Portanto, 

precisa validá-lo aqui no Brasil o mais breve possível “preciso do meu diploma rápido”. Este 

episódio também se ratifica como um dos subsídios da escola, pois, como aluna, não vai 

deixar de passar pelos trâmites escolares, apesar de já tê-lo concluído em outro país. Mas, 
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novamente, vê-se o termo supletivo relacionado a algo rápido e não a uma ação de 

suplência.  

 A aluna Vânia posiciona-se como adolescente da EJA que busca nessa modalidade 

uma forma de solucionar seus problemas. Observe que ela mesma admite ter sido uma 

adolescente rebelde e ter visto no Supletivo (termo usado pela mesma) um caminho mais 

fácil para resolver seu problema com a escola. Veja-se que ela diz “me contaram na época 

que era só vir fazer as provas”, prevendo que seria uma tarefa rápida e fácil. O modalizador 

“na época” demonstra que com ela foi diferente, uma vez que fazia dois anos que ela estava 

ali e não havia concluído o Ensino Médio – vale a ressalva de que só faltava o terceiro ano 

para a conclusão. Este episódio corrobora a imagem superficial que as pessoas têm de que 

estudar nessas escolas é uma jornada fácil por se tratar de ensino supletivo. Tal pensamento 

também foi alvo de comentário na entrevista da professora Ana ao falar sobre o perfil de 

tais alunos, comentando que alguns chegavam com a ilusão de que rapidamente fariam as 

provas e concluiriam o curso, mas logo se davam conta de que não era tão simples.  

 É significante a forma pela qual Vânia relata por meio do discurso direto “Aí eu falei: 

vou parar, vou trancar a matrícula no colégio e vou me matricular lá no CEJA. Aí em um mês 

eu acabo se eu for todo dia, mas eu não vim...”. O uso do conectivo “se”, implicando 

determinadas condições a serem seguidas por ela, seguido do conectivo “mas”, que 

contrapõe a lista de obrigações não realizadas, romperam com suas expectativas. Para que 

tudo acontecesse, ela precisaria estudar e fazer as avaliações, mas não o fez. Repare que a 

aluna mostra seu desapontamento ao reforçar por duas vezes o fragmento “mas eu não 

vim”, o que reafirma o discurso de que nesse ambiente escolar o aluno aparece como 

responsável por seus atos – analisado também nas demais entrevistas.  

 Resgatando a importância que os alunos conferem à escola no que tange a 

expectativa de que ali concluíram de forma rápida seus estudos, temos os seguintes 

fragmentos:  

 

Bom, eu querIa terminar esse ano, mas se não der....espero que...a minha...de acordo com os meus estudos eu 
consiga...(Joana, p. 219, l.13-14) 

 

Sim, eu queria ter terminado na real no meio desse ano, mas... isso é um pouco por causa... você pode vir 
quando você quer, você não tem os horários, você não tem que assistir aula, você termina meio que 
empurrando com a barriga, né? Aí no finalzinho do ano...(Gabriel, p.221, l. 11-13) 
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Olha, eu venho aqui há um bom tempo, porque eu tive um percurso acho que um pouco diferente, né? Eu venho 
de outra escola, e, por motivos pessoais, eu tive que interromper o meu Ensino Médio na outra escola, porque 
era uma escola técnica que eu cursava... (Anderson, p.223, l.8-10) 

 

[A aluna havia feito a matrícula no CES no próprio mês de dezembro, pois ficou reprovada em sua escola de 
origem. Ao perguntar sobre seus estudos, a aluna mencionou rapidamente o nome da escola de onde veio]  No 
XXX... terminei agora eu fui  reprovada nas exatas aí vim resolver isso aqui (Júlia, p. 226, l.6) 
 
[O aluno Geraldo não estipulou um prazo.] 
 
Tenho, tenho. Ai, eu não sei quando, porque eu ainda não conversei com a faculdade, mas com certeza até o 
dia primeiro de março, que é quando eles começam as aulas. Ah... eu queria terminar assim agora em 
dezembro. Mas não vai ter como. Ainda faltam 30 provas pra fazer e não tem condição em 4 dias, não tem 
condição.(Marcela, p.229, l. 35-36, l.106-107) 
 
Não, falta bem pouco na verdade. Faltam Química, Biologia, Sociologia e Filosofia... 
No máximo quarta-feira... (risos) esse ano! [Estávamos já em meados de dezembro] 
Mas dá pra terminar, faltam poucas provas. Hoje eu termino Química, amanhã não porque eu tenho trabalho. 
Aí segunda eu faço... termino Biologia e... Filosofia; terça-feira é Artes e...quarta-feira Sociologia...(Vânia, 
p.232, l.15, l.19-20) 

 

 No tocante às respostas relativas ao prazo estipulado para o término do Ensino 

Médio, estas nos servem como base para constatar nossa hipótese de que o aluno espera 

acompanhar o ritmo da escola, mas nem sempre consegue cumprir as metas estabelecidas 

por eles mesmos. E, em especial, na resposta do aluno Gabriel percebe-se que, muitas vezes, 

a flexibilidade de horários e de escolhas se, por um lado facilita a vida do aluno, por outro, 

faz com que ele não estabeleça um vínculo maior com a escola. À exceção da aluna Júlia que 

ficou na escola um curto espaço de tempo, pois só lhe restava concluir três disciplinas 

relativas ao terceiro ano – com um número bem reduzido de provas – os demais estavam na 

escola um tempo maior que o previsto.  

 Confirma-se a suposição de que os alunos buscam nessa escola a expectativa de 

concluir rapidamente seus estudos; no entanto, nem sempre conseguem.  Neste aspecto, 

nos deparamos com um problema comumente encontrado nos centros de estudos, cujo 

cerne reside no fato de o aluno ser responsável por ele mesmo, por seus horários e seus 

estudos. Veja-se que Gabriel menciona “aí no finalzinho do ano...” sugerindo que há uma 

correria própria da época para a tentativa de se concluir o Ensino Médio dentro do ano 

estipulado. Assim, ao fazer uso do diminutivo em “no finalzinho do ano”, o aluno reforça o 

pouco tempo para a conclusão dos estudos e, com isso, gera-se uma expectativa de iniciar o 

próximo ano com as mesmas pendências.  
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 A correria da qual se refere o aluno Gabriel vê-se de forma bem concreta na resposta 

da aluna Juliana que admite faltar uma série de disciplinas e ainda assim pretender terminar 

o Ensino Médio dentro do ano corrente – já estávamos no mês de dezembro. Observe-se 

que a aluna enumera as disciplinas que irá cumprir a cada dia por meio de modalizadores 

“hoje, amanhã, segunda e terça”. Cabe-nos refletir sobre o conceito de suplência versus a 

finalidade única de obtenção do diploma. 

 Há que se ressaltar que, nos fragmentos, o uso de modalizadores deônticos, tais 

como “queria terminar” o qual manifesta um desejo improvável de ser concretizado e “eu 

queria ter terminado” denotando já a consequência de um desejo não realizado. Por outro 

lado, na fala de Marcela o uso da negação expressa uma imprecisão em relação ao término 

dos estudos. Já a fala do aluno Anderson “eu tive que interromper” impetra uma ordem 

imposta, extraindo de si a responsabilidade de não ter concluído o Ensino Médio. 

 

 

4.3.2 Sobre os alunos 

 

 No item anterior, discutimos o olhar do corpo discente sobre a escola. Neste, 

abordamos sua visão sobre os alunos da escola. Importa-nos, neste momento, identificar a 

imagem que alunos fazem de si e dos demais alunos dessa realidade escolar. Observamos, 

assim, os seguintes fragmentos: 

Ah...eu...pra mim que já tem muitos anos que eu não estudo, pra mim tá sendo  uma experiência nova e eu tô 
gostando, tô adorando mesmo... 
Uma experiência assim de você ter uma renovação nos estudo..., entendeu? Você procurar aprender mais, 
conhecer mais e se adaptar mais a...ao...  a vida diária, né? (Joana, p. 219, l. 44-48)  

 

Bom, é tipo aquele aluno que tá precisando de uma segunda chance, né? Tipo ele tentou fazer o serial de várias 
formas aí ele vai chegar aqui no CES e vai ter uma segunda chance, vai ter a matéria toda certinha toda 
resumida e vai ter que ser por conta própria tipo se ele não quiser terminar aqui ele não vai terminar em outro 
lugar tipo é uma oportunidade e tanto, é muito bom, porque não tem muita distinção, é um espaço 
democrático aquilo que eu te falei a primeira coisa que eu te falei... (Gabriel, p.221, l. 33-37) 

 

É, é diferente. Na verdade, o objetivo do EJA é um objetivo diferente da escola normal. O objetivo é, 
exatamente, buscar passar o mínimo de informação, mas que o aluno consiga uma conclusão, para poder... os 
alunos que não conseguiram estudar nos tempos hábeis, nos tempos que tinham realmente que estudar, 
ficaram mais velhos, ou então, como no meu caso, não puderam. Eles tiveram essa facilidade, existe o EJA, só 
que... (Anderson, p.223, l. 51-54)  
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Eu...eu ...assim....por pouco tempo eu não tenho assim dizer...é...muito...muito... o que falar sobre a qualidade... 
Pra mim...eu...eu vejo como qualquer outra escola...aonde que... tudo aquilo que eu quiser adquirir eu vou ter... 
só adquiro com a minha força de vontade, né? se eu não tiver força pra mim adquirir, não querer estudar 
bastante eu não vou conseguir nada... (Geraldo, p. 227, l. 36-38)  

 

 A aluna Joana demonstrou ter sido uma “uma renovação nos estudos”. Veja-se que 

surge um enunciador idealista ao falar da nova experiência. Já Gabriel descreve este aluno 

como alguém “que precisa de uma segunda chance”. Embora a pergunta seja direcionada ao 

aluno, ele responde como se estivesse falando do aluno de forma genérica “tipo aquele 

aluno” como se dessa forma atenuasse a sua imagem e os problemas que enfrentou – não 

apenas ele passou por isso, mas todos os alunos da escola. A seguir, esclarece o porquê da 

segunda chance discorrendo sobre as características que a escola apresenta: “matéria toda 

certinha”, “toda resumida”, inclusive assegura “se ele não quiser terminar aqui ele não vai 

terminar em outro lugar”.  

 O discurso utilizado por Gabriel vai de encontro ao da professora Ana que faz uso 

abundante dos diminutivos quando fala da escola e de seus alunos, conferindo um tom meio 

infantilizado e, no caso de Gabriel, amigável. Ao mencionar “matéria toda certinha”, o aluno 

refere-se ao módulo contendo o conteúdo resumido, ou seja, pode-se dizer que equivale a 

“mais fácil, impossível” fazendo uso de um enunciado aforizado (MAINGUENEAU, 2010, 

2013). Como ressalva à facilidade, o comentário “ter que ser por conta própria”. Relevante é 

a forma pela qual o aluno define a escola “espaço democrático”, onde “não tem muita 

distinção”, estes também implicados como enunciados aforizados, já que podemos inferir 

como sendo uma “escola aberta a todos, onde não há preconceitos”. Assim, indica como 

aspecto positivo e de valor para a aprendizagem a possibilidade de conviverem no mesmo 

espaço indivíduos de diferentes classes sociais, fato que não deveria acontecer em sua 

escola de origem. Destaca-se na sua entonação grande satisfação com a escolha feita. 

 O aluno Anderson apresenta o conceito da escola da EJA, como ele mesmo diz “é um 

objetivo diferente da escola normal” desconfigurando-a como “escola” no sentido pleno de 

sua acepção. Observe-se também a definição da escola “busca passar o mínimo de 

informação, mas que o aluno consiga uma conclusão”, colocando a conclusão dos estudos 

diretamente ligada ao fato de se exigir o mínimo de informação.  Este fato também nos 

remete à década de 1970, onde a Educação de Jovens e Adultos era caracterizada como 

suplência e tinha por objetivo o acesso de um maior número de trabalhadores ao sistema 
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formal de educação por meio de módulos didáticos para a mera obtenção de um diploma 

escolar. 

 Outro ponto que nos serve como comentário é a definição da aluna Marcela do que 

vem a ser o CEJA “não é uma escola”, “é um supletivo que é só com prova”. Veja que ela 

menciona “método” e a seguir ressalta a importância do material “eles dão módulos” e o 

professor “ajuda”. Enfatiza-se aqui o caráter cristalizado do vocábulo “supletivo” e do 

sintagma nominal “módulos de ensino” e a ênfase dada ao material. 

 Tais concepções divergem da fala proferida pelo aluno Geraldo que o descreve 

“como qualquer outra escola”. Destaca-se também em sua fala um enunciado com valor 

deôntico exprimindo a necessidade de haver um grande esforço por parte do aluno, 

compreendida pelo uso de modalizadores verbais “quiser adquirir”, “vou ter”, “querer 

estudar” e “não vou conseguir nada”, demonstrando visivelmente o esforço feito pelo aluno 

para conseguir manter-se na escola. O modalizador “quiser adquirir” indica um desejo que, 

para se alcançar é preciso que se cumpra uma obrigação, aludida em “vou ter” e, caso não 

siga esses passos, a não oficialização do desejo “não vou conseguir nada”.  

 As alunas Vânia e Júlia não se pronunciaram em relação à pergunta. A primeira 

alegou não saber como se definir e, a segunda, pela especificidade de seu caso – ter 

terminado praticamente em menos de uma semana o terceiro ano no qual havia ficado 

reprovada – a entrevista teve um caráter de depoimento. Inclusive, Júlia não se vê como 

aluna do CEJA, embora tenha alegado que “ele salvou sua vida” (p. 226, l. 30). 

 Ao serem abordados a respeito dos demais alunos da escola: 

Pro pouco que eu tenho contato, que eu não tenho mUIto contato com as pessoas aqui... eu chego aqui pego a 
prova e vou pra casa correndo pra trabalhar, entendeu? Aí então eu não tenho mUIto contato com os alunos 
assim... Mas pro pouco que eu tive o incentivo é grANde, as pessoas se interessam mAIs, eu vejo o interesse... 
Então eu acho que isso daí já é uma parte de incentivar um ao outro, né? 
Eu acho que...ah...eu e os alunos? Acho que muito bons. Hum...muito bons, no momento eu não posso dizer 
muita coisa, né? Porque eu tô ainda não tenho muito contato, mas o pouco que eu tenho conhecido, eu adorei e 
eles são interessados.(Joana, p.219, l.55-62) 

 

A gente tem tipo vários tipos, tem o aluno que trabalha que não tem muito tempo, tem aluno que vem pra cá 
de vez em quando e fica conversando, tem tipo tem de tudo é por isso que eu digo é um lugar muito diferente 
...muito especial... 
Tipo tem muita gente de classe média alta, tem gente com pouco dinheiro, tem gente que mora na zona sul, 
que mora perto, na Zona Sul, tem gente que mora no subúrbio, na Barra, é um espaço muito bom, tipo te dá 
uma vivência boa assim que pô, às vezes, você mora num lugar pô assim que parece uma selva de pedra, você 
não sabe interagir com outra pessoa sem ser de outro nicho, tipo você frequenta um colegiozinho do lado da 
tua casa no Leblon tá... tipo não conhece outra pessoa, aqui você tem uma diversidade cultural bastante, tipo 
bem interessante... (Gabriel, p. 221, l.51-53, l. 39-44)  
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Então, é um público muito heterogêneo. Você tem pessoas com idade muito avançada, querendo concluir seu 
Ensino Médio. E ainda tem pessoas, da minha idade, mais novas do que eu, que não concluíram. Desde, acho 
que aqui existe, desde realmente as pessoas que não tiveram muitas oportunidades, e agora buscam 
oportunidades até os estudantes que não foram bons alunos em certas escolas e resolveram, tiveram o EJA 
como alternativa para a conclusão. Tem gente muito jovem que eu já vi cursando aqui. Com base de 18 anos, 
19.(Anderson, p. 224, l. 57-62) 
 
 
eu fico imaginando sei lá as pessoas que não tem base é porque assim o XXX é muito bom mas as pessoas que 
não tem base eu não sei se é fácil... 
[...] eu vi um monte de gente que já fez uma que já foi reprovada na primeira teve que fazer de novo... (Júlia, 
p.226, l. 43-44)  

 

Eu vejo assim uma oportunidade pra quem, uma oportunidade assim pra quem tá atrasado na escola, 
desesperançado de estudar que aqui é um incentivo, eu tenho convidado uns colegas pra vir pra cá, pra estudar 
aqui porque dá até principalmente... pra mim e os colegas que muitos que são... têm o mesmo objetivo assim... 
que são pessoas adultas que não têm muito tempo...pra mim eu acho ótimo. (Geraldo, p.227, l. 40-43)  

 

Acho que o pessoal que praticamente tá na mesma situação que eu..., até em situações piores que a minha 
porque eu só não terminei o colégio antes por falta de vergonha na cara na verdade, o pessoal acho que 
trabalha e tal e não tem tempo mesmo de estudar, na época teve que trocar o estudo pelo trabalho e agora tá 
correndo atrás porque tem um tempinho extra... (Vânia, p. 232, l.37-40) 

 

 Na fala da aluna Joana nota-se o pouco contato que têm entre si. Como justificativa, 

a aluna alega “chegar e fazer a prova correndo”, pois “precisa retornar a casa”. Pode-se 

conferir significado ao uso de “Eu acho que...” e “Acho que” em sua fala como a 

possibilidade de uma não adesão à sua suposição, em parte para facilitar uma resposta mais 

descomprometida ou porque, ao usar o modalizador, seu discurso não se institua como algo 

definitivo. 

 O aluno Gabriel, de certa maneira, rotula os diversos grupos de alunos existentes na 

escola, identificando como “uma diversidade cultural bastante interessante”. Uma oposição 

é marcada entre “a gente” que, neste caso, particulariza o grupo ao qual se refere – ele e os 

demais sujeitos que fazem parte da escola – e, a seguir, passa a utilizar “você”, plural, que 

veicula um olhar coletivo, referindo-se a qualquer pessoa que possa matricular-se na escola. 

Ao usar o diminutivo “colegiozinho”, denota-se desprezo. Talvez colabore o fato de o aluno 

não ter tido uma boa experiência com o colégio anterior.  

 Além disso, discorre sobre os demais alunos e designa a escola por meio de um 

enunciado destacado sobreasseverado, uma vez que realça um trecho do enunciado em 

relação aos demais “lugar muito diferente... muito especial”. Esta destacabilidade 
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representa um paradoxo com o que se espera normalmente ouvir sobre essas escolas 

(MAINGUENEAU, 2010, p. 227). Dessa forma, o aluno traz outro “valor” para esta 

modalidade de ensino, oferecendo uma importância à escola, fato normalmente não 

esperado. Note-se que a importância dada pelo aluno à escola não é aquela já cristalizada 

“como escola inferior a regular”; ao contrário, descreve como positivo a interação entre 

alunos oriundos de espaços tão diferentes.   

 Outros enunciados sobreasseverados destacados podem ser encontrados nos 

fragmentos acima, tais como “são pessoas adultas que não têm muito tempo” indicando a 

condensação do sentido do conjunto em questão (MAINGUENEAU, 2010, p. 227) ou em 

“espaço muito bom” e ainda em “pra mim eu acho ótimo”, acentuando o estatuto 

privilegiado do fragmento em questão, conforme assevera Maingueneau (2010, p. 227).  

 Nas falas dos alunos Anderson, Geraldo e Vânia destacam-se os perfis de alunos que 

procuram essa modalidade de ensino. Atente-se para o fato de Vânia mostrar ciência de que 

só não terminou o segundo grau porque não quis de fato estudar. A mesma ao dizer que só 

não terminou “por falta de vergonha na cara” se posiciona em outro patamar que os demais 

que trabalham e somente agora conseguiram um ”tempinho extra” para retomar os 

estudos. Neste caso, o termo embora adquira a conotação de diminutivo, tempo mínimo, 

representa algo, “um tempo que sobra” a lhes favorecer. 

 Em relação ao aluno Anderson, constata-se em sua fala que o mesmo não se inclui 

como um aluno do CEJA. Observe-se que, ao responder, o aluno o faz usando uma forma 

generalizada “o público” e o pronome “você”, denotando uma forma coletiva para referir-se 

aos alunos da escola, excluindo-se, de certo modo, desse contexto escolar. 

 Neste item, destacamos a hipótese de que os alunos poderiam ter diferentes visões 

com relação a si e aos demais alunos da EJA. Conforme nossa hipótese, o aluno tende a 

ponderar sobre o outro como possuidor de dificuldades, ao passo que ele se observa de 

maneira distinta. Da mesma forma que ocorreu com os professores, os alunos discorrem 

menos sobre si e mais sobre a imagem que possuem do outro.  

 A seguir, tecemos considerações a respeito do olhar do corpo discente sobre o 

professor desses centros de estudos. 
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4.3.3 Sobre o professor 

 

 Neste item, cabe-nos discorrer sobre o corpo discente e sua visão a respeito do 

professor dos centros escolares. Destacamos os seguintes fragmentos: 

Os professores em si, que eu conheci assim alguns que eu tive contato assim direto, mas... são atenciosos, pelo 
menos eu não tenho o que reclamar, cheguei ali, fui bem recebida, então não tenho o que reclamar.(Joana, p. 
219, l.95-96) 
 
Ah eu acho o professor bem atencioso e ele não tá aqui pra te atrasar ele vai tipo... te ajudar mesmo porque é... 
tirou 5,5, ele vai te dar uma outra chance né ele vai chegar pra tu e falar não ó faz esse serviço direito, ele vai te 
dar um segunda chance, isso que eu acho muito maneiro no CES, sacou? Aí dá pra pessoa se formar , né? Tem 
muita gente pô que não tem condição de fazer um pré-vestibular, de fazer um intensivo, abre as portas, né, 
cara? (Gabriel, p. 222, l.90-94) 

 

 Ambos destacam a boa receptividade dos professores. Gabriel enfatiza mais uma vez 

a oportunidade para determinados alunos que não teriam como pagar um pré-vestibular ou 

um cursinho. Esta fala nos remete ao capítulo sobre fórmulas discursivas, no qual se percebe 

que o termo supletivo faz acepção a uma série de requisições escolares, que normalmente 

não lhe caberia. Assim, sob esse olhar, o supletivo é aquele que dá a oportunidade para que 

o aluno termine o Ensino Médio, faça um pré-vestibular, possa passar em um concurso etc., 

ou seja, deve ser capaz de solucionar todos os problemas do corpo discente. 

 Ainda no que tange a este relacionamento, destacam-se: 

Acho isso muito importante, os alunos e o professor ter contato direto, né? Mas... futuramente é aquilo que eu 
já falei, eu ainda não tive um contato direto, tive um contato fui lá pedi, fiz a prova, ela foi lá, me atendeu, com 
muita atenção. Então eu não tenho assim um contato direto, mas futuramente ... espero que sim.(Joana, p. 220, 
l. 100-103) 

 

Ah... os professores são demais, eu, pelo menos, não tive dificuldade de relacionamento com nenhum tipo... 
achei todos muito gente boa...é aquilo né, cara, eu tô aqui pra terminar até pra mim passar mesmo, sacou? 
Bem ou mal ele quer te ensinar, cara, ele quer te ensinar, aqui é o lugar que tu vai recuperar tuas forças pra tu 
tipo ter o certificado e procurar o que tu vai fazer na vida... (Gabriel, p.222, l. 96-99) 

 

Muito bom. Eu sinceramente não tenho o que reclamar do atendimento dos professores não, muito menos... 
inclusive até da.. reclamam muito das instituições estaduais, né? … das escolas estaduais, mas aqui é muito 
organizado, eu pude reparar que... às vezes, por exemplo, quando dá um embolo assim, às vezes o professor 
naquela correria acaba se esquecendo de lançar prova e tal, sabe exatamente onde achar a prova que você fez, 
existe todo um arquivo, é tudo bem organizado.(Anderson, p. 224, l. 110-113) 

 

Bom, é bom... (Geraldo, p. 228, l.88) 
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Eu acho que é um pouco diferente na maneira de ajudar. Os professores daqui, alguns, ajudam bastante os 
alunos, que eles sabem que supletivo é pra pessoa que não se deu muito bem na escola e quer ajudar mais no 
supletivo, então o professor daqui ajuda mais, a passar, a entender a matéria. Professor de escola, ainda mais 
de escola grande, não quer saber e repete a pessoa mesmo, entendeu? 
Isso. Professor daqui é mais... 
Enquanto que na escola particular... 
É, às vezes, assim, o XXX tem muito aluno, o professor quer que a pessoa passe, mas se não tiver como, 
entendeu, reprova e não quer nem saber. Acho que é isso. 
E aqui já é um... que eles sabem que aqui é um supletivo pra pessoas, assim, que não gostam muito de estudar, 
então, as coisas aqui são mais fáceis de lidar. Os professores são mais fáceis de lidar. E, é isso.(Marcela, p. 230, 
l. 91-101) 

 

Tem assim um distanciamento, né? porque não tem aula então a gente só entra em contato com o professor na 
hora de fazer a prova ou na hora de tirar dúvida, mas todas as vezes que eu que eu que eu... fui tirar dúvida 
com algum professor, eles sempre foram muito atenciosos comigo , ... (Vânia, p.233, l. 73-75)  

 

 Há divergências de opiniões ou mesmo contradições. A aluna Sônia destaca a 

importância, porém não havia tido um contato maior com os professores, apenas havia 

solicitado ao professor a correção da prova. Note-se que a aluna assevera que futuramente 

espera ter esta proximidade. Porém, atentemos para o fato de que, no caso, a aluna estava 

fazendo espanhol como disciplina e alegou já ter sido aprovada em quatro provas. Partindo 

do princípio que são seis provas para a conclusão da disciplina, Sônia já estava na reta final e 

seu contato com a professora foi unicamente por meio da correção. No caso de Joana, 

profissional que trabalha em um bar, possui experiências e conhecimentos adquiridos. 

Assim, memorizar para fazer uma prova não seria tarefa das mais difíceis. 

 O aluno Gabriel se mostra orgulhoso ao discorrer sobre os professores assegurando 

que eles “são demais”. Por sua entonação nota-se que o aluno estava visivelmente feliz por 

haver concluído o Ensino Médio. Observe-se também a repetição como fator de reforço ao 

que se pensa “bem ou mal ele quer te ensinar, cara, ele quer te ensinar”, Embora possa se 

ver implícita uma crítica ao professor por meio dos marcadores “bem ou mal”, ou seja, 

mesmo que haja algum problema, seu objetivo final é que o aluno aprenda para que possa 

ser aprovado.  Outro comentário feito pelo aluno Felipe sobre a organização da escola 

“inclusive reclamam muito das instituições estaduais, mas aqui é muito organizado”, nos 

direciona mais uma vez para um sentido inesperado. 

 Por outro lado, na opinião da aluna Marcela, embora não vá à contramão dos demais 

discentes, pode-se intuir que ela considera haver certa “facilitação” para este aluno, como 

ela mesma diz “eles [os professores] sabem que aqui é um supletivo pra pessoas, assim, que 
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não gostam muito de estudar, então, as coisas aqui são mais fáceis de lidar”. Há implícito em 

seu discurso um argumento de que como os professores sabem que os alunos não gostam 

de estudar, tudo é resolvido de maneira mais fácil. Transparece na fala desta aluna o 

discurso “simplificado” e, de certo modo, a “descredibilidade” em relação a este ensino. 

Quando Marcela se refere à escola particular, menciona que o professor pode até querer 

que o aluno seja aprovado, mas se não for possível não há o que fazer. O mesmo, segundo a 

aluna, parece não ocorrer nos centros de estudos. Este fato de certa maneira dialoga com o 

discurso sobre o aforismo, uma vez que se revelam nas entrelinhas o não dito.  

 A aluna Vânia é a única a reconhecer que há um distanciamento, pois o professor 

somente é procurado na hora de fazer a prova ou caso o aluno tenha alguma dúvida.  Vale 

atentar que no centro de estudos onde Vânia estuda, as provas são feitas na sala do 

professor, o que corrobora para que professor e aluno se encontrem. Nos demais CES, onde 

há uma sala específica para as provas, esse contato pode ser mais distanciado.  

  Estas indagações confirmam parcialmente nossa hipótese de que o professor do 

CEJA não mantém um vínculo de proximidade com o aluno da escola. Embora os alunos 

comentem gostar bastante dos professores, percebe-se que o que ocorre são encontros 

breves para uma rápida explicação quando há necessidade por parte do aluno e para a 

correção das provas caso o aluno deseje estar presente. Normalmente, esse fato ocorre 

porque, como vimos, é comum que o aluno faça várias provas por dia. Portanto, ele precisa 

saber o resultado da prova para que possa fazer a seguinte. 

 No próximo subitem, abordamos esse sistema de ensino na visão do aprendiz-

trabalhador. 

 

 

4.3.4 Sobre o sistema de ensino 

 

 Neste subitem, ressaltamos o que discorrem os alunos sobre o funcionamento da 

escola. Indagados, primeiramente, sobre os módulos de ensino, temos os seguintes 

fragmentos: 
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[Estava cursando espanhol como primeira disciplina na escola] Muito bom! Porque você estuda em casa 
(mostra satisfação), você vai, relê, lê, relê de novo pra você poder fazer o trabalho, às vezes, alguma coisa não 
cai tudo do módulo, né? Conforme me falaram que cairia tudo, só que... quando eu comecei a ver, NÂO! Cai 
alguma coisa, não é toda a matéria do módulo, algumas coisas assim salteado, mas vale a pena. 
Leitura, gramática, verbos... (Joana, p.220, l. 64-69)  

 
Através de módulos, tipo uma apostila com folha mesmo que eles tipo distribuem na biblioteca... 
Eu acho bem distribuído, tipo a matéria é bem coerente com as provas, ou seja, te dá o preciso pra você concluir 
tudo você vai encontrar aqui não tá incompleta a matéria não tá incompleta, ela pode tá resumida... (Gabriel, 
p.222, l.58-61) 
 
O módulo de educação artística foi um módulo que passa certa informação. Para um aluno que desconhece 
totalmente o que é educação artística, aprende alguma coisa. O módulo de história, o próprio módulo de 
matemática. Os módulos em si buscam dentro daquele tempo reduzido passar algum conteúdo. Apesar do 
tempo reduzido, eles...conseguem.(Anderson, p.224, l. 74-77) 
 
[Ficou reprovada no terceiro ano e estava terminando as disciplinas para não perder o ano letivo]:  Da minha 
escola é que minhas provas finais foram semana passada então tava tudo fresco eu só dei uma olhada nos 
meus cadernos 
[...] e passei... (risos) (Júlia, p. 226, l. 21-22)  
 
Eu estudo por módulos... 
É... são módulos bem...é um módulo básico...bem elaborado...eu acho que dá pra... dá pra tirar bastante coisa...  
(Geraldo, p.227, l.48-51) 
 
É, alguns são novos, e alguns são meio rasgados e rabiscados, e são meio velhos. 
É que vai passando de tempo [?] 
Fica na biblioteca 
Se você quiser usar o módulo na escola, na própria escola, você tem que deixar sua identidade dentro da 
biblioteca, mas se você quiser levar pra casa, você tem que assinar. E às vezes as pessoas esquecem e não 
trazem de volta.(Marcela, p. 230, l.59-67) 

 

O material é muito bom, muito bom mesmo é... que eu quando estudava eu cheguei a... fazer... estudei em 
colégios bons até... só que tipo minha mãe tava jogando dinheiro no lixo porque eu não tava indo, mas assim o 
material é bem parecido com as apostilas dos colégios  que eu estudei tal... (Vânia, p.232, l.44-47) 

 

 Os módulos de ensino são considerados apropriados, contrariando nossas 

expectativas quanto às conjecturas suscitadas no quadro de entrevistas. No entanto, 

acreditamos que tal fato ocorra pela praticidade que o material apresenta para os alunos, de 

acordo com o observado em suas falas.  

 A aluna Joana revela uma visão tradicional do mesmo ao mencionar “você lê, relê, 

relê de novo” evidenciando uma necessidade de memorizar todo o conteúdo. O aluno 

Gabriel, de certa forma, demonstra o mesmo ao mencionar que “a matéria é bem coerente 

com as provas” e afirma “te dá o que é preciso para concluir”. Sua fala reforça e revalida a 

valorização máxima dos módulos de ensino da mesma forma que a professora que instituiu 
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o CES-1 havia afiançado anteriormente a esse respeito: “eles funcionam como se fossem o 

professor”.  

 Tais premissas nos levam a admitir a questão dos módulos de ensino como sendo 

“fórmulas discursivas”, conforme os preceitos de Krieg-Planque (2010, 2011), posto que se 

apresentam dentro das quatro categorias discutidas no capítulo sobre este tema. Há que se 

observar também que ambos fazem uso de um “você” coletivo que representando os alunos 

da escola em questão. Ressaltamos a defesa do aluno Lucas em relação aos módulos ao 

observar que a matéria não está incompleta, apenas “resumida”. 

 Reitera-se na fala do aluno Anderson o pouco conteúdo transmitido quando 

menciona “para o aluno que desconhece totalmente, aprende alguma coisa”, embora afirme 

também que “passa certa informação”. Alude, igualmente, ao tempo reduzido e ao fato de 

que, apesar disso “achar” que os demais alunos conseguem obter a aprovação. Ao inserir o 

pronome da terceira pessoa do plural “eles” em sua enunciação, atribuindo aos demais 

alunos a dificuldade de aprendizagem, o sujeito-enunciador os trata como objetos do 

discurso e se coloca na posição de observador do CEJA.  

 Assim, torna-se implícito que os módulos de ensino produzidos servem, na verdade, 

como meio de facilitar que o aluno consiga estudar sozinho e ser aprovado. Nesse ponto, 

remetemo-nos à primeira entrevista realizada com a professora quando alegou que o 

módulo funcionava como “um material instrucional como se fosse o professor”. 

 Os demais entrevistados, exceto a aluna Júlia, corroboram o já dito pelos anteriores. 

Júlia manifestou certo desprezo pela escola e não teceu comentários sobre os módulos, pois 

já havia estudado em sua escola original, julgando apenas necessário dar uma “olhada” em 

seus cadernos. O aluno Geraldo o define como “módulo básico” e “bem elaborado”. Marcela 

descreve o estado atual dos módulos e de que forma os alunos podem adquiri-los. 

Igualmente a Joana e Anderson, Marcela também faz uso do pronome “você”, bem como de 

“as pessoas” para referirem-se a ela e aos demais alunos de forma genérica. Vânia imprime 

sua opinião sobre os módulos, ratificando por meio dos modalizadores discursivos “muito 

bom” e “muito bom mesmo” – enfático – o discurso dos demais alunos. Veja que ela busca 

dar credibilidade aos módulos comparando-os aos materiais de suas escolas anteriores, 

asseverando que estudou “em colégios bons” e, portanto, sente-se “autorizada” a garantir o 

teor dos módulos. É válido ressaltar as indagações inerentes aos discursos desses alunos e 
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professores nos levam a compreender melhor os sentidos da atual educação de jovens e 

alunos, ao mesmo tempo em que nos direcionam ao objetivo deste trabalho. 

 No que tange ao hábito de solicitar auxílio aos professores: 

NÃO, por enquanto não teve necessidade não. Eu creio que daqui pra frente como eu tava falando hoje com a 

professora: - Ah, eu achei difícil, MAS... tirei nota boa. Aí ela falou pra mim: - Não, agora tem que estudar mais, 

porque cada vez mais vai aumentando a dificuldade. Então, estudar mais. (Joana, p.220, l. 77-79) 

Nem sempre, algumas matérias, por exemplo, Química, Física, Matemática, geral... tem muito aluno que tem 

facilidade na...né? na...tipo...em Humanas eu sou esse tipo, em exatas eu sempre tive dificuldade imensa assim 

aí eu terminava pô procurando o professor antes da prova, ah...como faz isso aqui? Pô, professor me dá uma 

forcinha, me dá um... 

[na área de Humanas]. 
[...] tranquilão, pegava a apostila, botava um som no carro e ficava lendo porque eu já tinha bem ou mal eu já 
tinha visto aquilo né muita coisa de pô Brasil era: Vargas, JK e aí pô até gostei de ler, eu gosto de Brasil... aí tipo 
pra mim foi mais suave, mas exatas eu dei uma penada... (Gabriel, p. 222, l. 65-72)  
 
Algumas pequenas vezes. No caso, algumas matérias, por exemplo, Espanhol. Espanhol foi uma matéria que eu 
iniciei, a professora me deu algumas orientações para que eu concluísse logo agora. O estudo que eu fiz de 
conclusão agora. Mas no geral, a apostila, o material didático produzido é bem explicativo. (Anderson, 224, l. 
70-72) 

 

Tirei uma dúvida ou outra mas quase nada 
 [Abordada sobre o módulo] 
Ah é...eu peguei o papelzinho pra saber o que precisava estudar mas na realidade matemática eu nem estudei 
é... mas foi bem tranquilo eu consegui. (Júlia, p.226, l. 36-41)  
 

Olha...por não não morar muito perto...é... às vezes é.. eu recorro recorro sim a... a... professora inclusive tem 
até professor...tem uma professora que fica a parte pra pra tirar as dúvidas daqueles que tem mais 
dificuldade... 
costumo costumo sim... ela tem os dias quando eu venho fora dos dias ou fora da hora eu tenho que...eu faço  
as minhas provas  ela acompanha minhas provas separado, às vezes, quando eu tenho muitas dúvidas, quando 
eu não tenho muitas dúvidas já faço direto direto na classe.. (Geraldo, p.228, l. 63-65). 
 
Não, assim, pra português, literatura, que pra mim, já é mais fácil, eu tenho mais facilidade, eu não perguntei 
nada não. Mas, assim, acho que pra química, física e matemática, que são as mais dificinhas, eu vou, eu 
pergunto algumas coisas. (Marcela, p.230, l.81-83) 
 
Química tenho porque eu não entendo nada de Química (risos) eu tava ali perturbando ele agora... 
Aí eu venho e leio de novo, depois da explicação que ele me deu, e...faço alguns exercícios...depois quando eu 
sentir que tô pronta pra fazer a prova eu faço...(Vânia, p.232, l.53-69) 

 

 A aluna Joana mencionou não haver tido necessidade de auxílio do professor e faz 

uso do discurso direto para reproduzir a fala da professora sobre haver achado a última 

prova de espanhol mais difícil. Apesar de mencionar certa dificuldade, usa o conectivo “mas” 

de maneira enfática observada por meio de sua entonação para afirmar que havia sido 

habilitada. Como já dito anteriormente, em relação à língua espanhola, pode-se concluir que 
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a aluna irá ter muito pouco contato com o professor da disciplina, pois faltavam apenas duas 

provas para que a concluísse. 

 Já Gabriel quando menciona ser necessário que o professor o oriente com a 

disciplina, faz uso também do diminutivo “forcinha”, indicando uma afetividade com o 

professor.  O aluno, por meio do diminutivo, projeta uma imagem de aluno com o qual sabe 

que pode contar com o professor e, ao mesmo tempo confere ao outro – no caso, o 

professor – uma dada posição enunciativa. Ele pede ajuda e o professor é aquele que pode 

socorrê-lo, esclarecendo e sanando suas dificuldades. Vê-se aqui uma cumplicidade entre 

professor e aluno, por meio de um enunciador compreensivo e amistoso.  De igual maneira, 

o aluno usa o adjetivo no aumentativo “tranquilão” com o objetivo de intensificar o fato de 

ter sido aprovado na área de humanas em todas as provas, sugerindo um enunciador 

confiante.  

 Anderson afirma ter procurado o professor algumas vezes. Esclarece que a língua 

espanhola foi um desses casos, assegurando que a professora lhe deu algumas explicações 

para que concluísse a disciplina. Nesse caso, a necessidade do auxílio do professor talvez se 

deva ao fato de não só se tratar de outro idioma, mas também pela disciplina não ter um 

material didático elaborado da mesma forma que para as demais disciplinas. Veja que o 

aluno mesmo se dá conta de que, de modo geral, o material produzido é bem explicativo, 

mas com o espanhol ele precisou de alguma orientação. Como dito, tal procedimento pode 

ser devido ao módulo de espanhol ser praticamente produzido a partir de recortes e com 

base em outros materiais que não para este fim. É válido persistir no argumento de que 

todos os módulos foram produzidos por uma equipe preparada para tal finalidade. No caso 

do espanhol, o professor precisa elaborar o material, mas não necessariamente está apto 

para realizar dita tarefa. O material precisa ser elaborado de forma que o aluno consiga fazer 

sua autoaprendizagem. 

 Marcela novamente manifesta certa preterição pela escola ao mencionar que não 

precisou do módulo, mas que pegou o “papelzinho” para saber o que tinha que estudar, mas 

na realidade “nem estudou”. O adjetivo usado neste caso denota ironia e desprezo. Pode-se 

concluir que para a aluna, a escola é considerada “inferior”, embora tenha conseguido 

finalizar o Ensino Médio. 
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 Geraldo foi o único a mencionar que sempre recorre aos professores. Veja-se que o 

aluno afirmou ter uma professora para auxiliar os alunos com dificuldade maior. Embora no 

Ensino Médio, sua fala remete à entrevista da professora Maria, na qual se mencionou o fato 

de existir nos CES uma professora específica para os alunos que entravam no segundo 

segmento do Ensino Fundamental com muitas dificuldades, mas com chances de prosseguir 

na escola. 

 Em relação às alunas Marcela e Vânia, observa-se o mesmo perfil do aluno Gabriel, 

uma vez que buscam a ajuda dos professores nas disciplinas que apresentam mais 

dificuldade. Veja-se o uso do diminutivo na fala da aluna Marcela referindo-se às disciplinas 

exatas como as mais “dificinhas”, indicando que estas disciplinas poderiam causar algum 

desconforto. Dessa forma, seu uso serve para abrandar, para atenuar uma situação que, 

poderia ser intimidante demais para a aluna. Já no caso de Vânia está-se diante de um 

enunciador afetuoso ao mencionar que “estava ali perturbando o professor”, ao mesmo 

tempo em que acha graça da situação. Nota-se, novamente, uma relação de “camaradagem” 

entre professor e aluno. Ou seja, ela esclarece as dúvidas e enumera o que tem que ser 

feito: ler, fazer os exercícios e quando estiver pronta, fazer a avaliação.  

 Na última pergunta desse bloco, os alunos foram questionados sobre as provas e 

comentaram: 

Fáceis, é fáceis no sentido que ali não coisa, só que... o problema é você falar o espanhol, que aí tem o caso que 
é o conhecer a língua, falar algumas coisas, eu não conheço de espanhol ainda...(Joana, p.220, l.82-83) 

 

Nooossa...eu eu acho muito legal, eu gosto de fazer era bem legal porque cada prova que tu vai fazendo...É 
bom passar na prova, né? tipo... Pô!! (Gabriel, p.222, l. 74-75)  
 
 
Bem niveladas, de acordo com a apostila. Se você tiver uma boa condução com a apostila, ela vai ter.... 
De acordo com o módulo. Nenhuma foge ao que perguntaram, nem criam um grau de dificuldade muito grande 
ou muito menos.(Anderson, p.224, l. 79-82) 
 
Eu achei tranquilo assim pra mim eu acertei tudo mas eu fico imaginando sei lá as pessoas que não tem base é 
porque assim o XXX é muito bom mas as pessoas que não tem base eu não sei se é fácil... (Júlia, p.226, l. 43-44)  
 

As provas são boas, não são fáceis né?... (Geraldo, p. 228, l. 73)  

 

As provas, para quem já estudou em Ensino Médio, não é muito difícil, mas tem que dar uma relembrada, tem 
que dar uma estudada, qualquer dúvida é só perguntar pro professor... (Marcela, p.229, l. 45-47) 

 

As provas são bem fáceis... 
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São, em relação assim a apostila que a apostila tem todo um conteúdo explicado direitinho tanananam , só 
que... as provas eu acho que... bem bem ...tranquilo mesmo, não tenho nenhuma questão tipo cabulosa, 
monstruosa não. Por exemplo, no vestibular às vezes as questões sei lá de História, por exemplo, no vestibular, 
são bem complicadas você tem que entender tipo bem a fUndo o que estavam te perguntando. Aqui não... acho 
que é mais o básico mesmo até pra poder ajudar os alunos, sabe? pra não ficar empacando todo mundo.(Vânia, 
p.233, l. 60-64) 

 

 Entre os alunos, as provas não são vistas com um grau de dificuldade grande – à 

exceção do aluno Geraldo. Há que se atentar, no entanto, que o aluno é o único dos 

entrevistados que está inserido nesse sistema de ensino desde o ensino fundamental e 

possui dificuldades maiores que os demais alunos jovens e oriundos de escolas regulares nas 

quais se depararam com algum tipo de problema que os impediram de seguir ali. A aluna 

Joana quando entrevistada estava também há um mês na escola e, até aquele momento, 

mostrava-se bastante satisfeita e confiante em seus estudos. 

 Os alunos estabelecem uma ponte entre os módulos e a escola, fazendo com que 

tenham uma relevância dentro desses centros de estudos. Embora alguns até afirmem que 

há livros de apoio que são recebidos e doados pela escola, constatamos que os módulos de 

ensino são fundamentalmente o meio utilizado para que estes alunos obtenham a conclusão 

do Ensino Médio nessas escolas.  

 Fizemos aqui uma observação para a aluna Joana e para o Anderson que cursavam 

espanhol e foram abordados sobre esta disciplina. Joana discorre sobre o conteúdo dos 

módulos no fragmento abaixo: 

 

Leitura, gramática, verbos... Entendeu? Aí...agora nesse módulo dagora eu ainda não sei o que que vai vir...  

(Joana, p.220, l.71) 

 No tocante às provas: 

  ... texto... gramática (interferência) texto...gramática...verbos...(Joana, p.220, l.91) 
 

 Os conteúdos são mencionados de forma fragmentada: texto, gramática e os repete, 

dando a entender que são solicitados isoladamente. Questionei-a sobre dúvidas e se não 

sentia a necessidade de conversar com o professor antes das provas. 

NÃO, só assim pegar o módulo, fa...fazer a prova, ir pra casa estudar...Mas dirEtamente assim...estudar com o 
professor NÃO. (Joana, p.219, l.28-29) 
 

 Como a aluna tinha acabado de fazer uma avaliação, perguntei como havia se saído: 

Estudei em casa, fiz a prova e inclusive agora eu fiz o módulo três que eu aumentei até a nota, tirei oitenta hoje, 
né? aí fiquei...(sorrisos, demonstrando satisfação) (Joana, p.219, l. 31-32) 
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 A aluna assegura, no momento da entrevista, que buscaria um contato maior com o 

professor; no entanto, no caso, de espanhol, para concluir o Ensino Médio o aluno deve 

fazer um total de seis provas. Levando-se em consideração que ela iria para o quarto módulo 

e faltariam apenas duas provas para que concluísse a disciplina, ela praticamente eliminaria 

a disciplina sem conhecer, de fato, o professor. Conclui-se, como já mencionado, que o 

contato entre o professor e aluno foi superficial, resumindo-se apenas à troca de módulos.  

 Em relação ao aluno Anderson, surgiram explanações específicos com relação à 

língua espanhola quando em um momento da conversa, questionei-lhe, se ao longo dos 

anos que esteve na escola, que fatores ele não havia achado positivo para os alunos. 

Ressaltamos neste fragmento a reflexão do aluno: 

Algumas disciplinas tem uma carga horária, assim, com os professores com dias muito restritos. Por exemplo, 
as disciplinas grandes, que considero fundamentais, todas são fundamentais, mas as mais batidas como 
matemática e português são praticamente todos os dias, durante o dia todo. Mas, por exemplo, uma disciplina 
como Espanhol, só tem dois dias por semana, só tem hoje e amanhã. (Anderson, p.223, l.40-43) 

 

 O aluno ratifica que considera algumas disciplinas básicas, embora, a seguir, atente 

para o fato de que todas são importantes. Em seu discurso, apesar de ter retificado sua fala, 

nota-se a prioridade dada a algumas disciplinas em detrimento de outras. Em relação ao que 

estava passando, elucida: 

E eu fico fadado a isso, - por quê?- porque estou só dependo de Espanhol pra concluir. O CES encerra semana 
que vem, terça-feira. E a professora vem quinta e sexta. Então se a professora faltar hoje, eu só tenho amanhã. 
Se, por acaso, acontecer alguma fatalidade que eu não puder amanhã, aí ferrou, só ano que vem.(Anderson, 
p.223, l.45-47) 

 

 Nota-se, na verdade, uma reclamação por parte do aluno por estar na escola e não 

poder fazer a prova, uma vez que o professor não se encontrava ali naquele momento. Uma 

das características é o fato de que os alunos protelem em estudar e façam as provas no final 

do ano, acarretando alguns transtornos. 

 Em relação às provas e a sua elaboração em conformidade com os módulos, o aluno 

preceitua e exemplifica o que lhes é pedido. Novamente, a importância dada aos módulos 

de ensino.  

Bom, essas que eu fiz, foi muito exigida a parte gramatical. A parte de concordância [inaudível] dos verbos. A 
parte de... sabe um pouco de vocabulário da língua espanhola. Saber um pouco a tradução de algumas palavras 
para você entender o sentido da frase. Isso foi o mais batido na prova que fiz até agora e que me foi orientado 
pela professora. E eu vou encarar a última prova que é uma, a professora falou, que é uma prova toda 
interpretativa. (Anderson, p. 224, l. 84-88)  
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 Há uma evidente separação entre a compreensão leitora e a gramática, como se 

devessem ser tratados como conteúdos isolados. Ressalta-se que o aluno fez todas as provas 

anteriores, cujo conteúdo versava em “gramática” e “vocabulário” e somente a última prova 

seria “toda interpretativa”. Este fato foi registrado também na entrevista da aluna Joana. 

 Estes fragmentos nos levaram a refletir sobre o material de estudo. Embora 

professores e alunos concordem em sua maioria com o modelo adotado pelos módulos de 

ensino, nos damos conta de que este é tratado de forma descontextualizada e fragmentada, 

como dito pelos próprios professores e apreendido na fala dos alunos. Como o espanhol 

nesses centros de estudos é oferecido no Ensino Médio, incluímos na discussão as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), documento cujo teor tem função 

prescritiva, mas que aconselha uma abertura democrática para que o processo de ensino de 

espanhol seja construído não só pelas diretrizes que apresenta, mas também por seus 

protagonistas. Veja-se: 

O objetivo destas orientações é o de sinalizar os rumos que esse ensino 
deve seguir, o que faz com que tenham um caráter minimamente 
regulador, do contrário, não haverá razão em fazer tantos esclarecimentos, 
marcar posições teórico-metodológicas, sugerir caminhos de trabalho etc. 
No entanto, para que esse caráter regulador ganhe sentido e produza 
efeitos, sabemos que serão necessários muitos outros passos, entre os 
quais destacamos o de sua leitura, análise e discussão no âmbito das 
instituições formadoras de professores, em conjunto com os indivíduos em 
formação, e também o de sua leitura, análise e discussão por parte do 
coletivo das escolas (OCEM, 2006, p. 127). 
 

 Dentre os fatores abordados no documento, destaca-se que o espanhol ocupa um 

lugar bastante marcado no imaginário brasileiro, pois é vista por muitos como uma “língua 

fácil” e representada por uma série de estereótipos (OCEM, 2006, p.128). No caso da EJA, 

provavelmente este pensamento tenha sido fator predominante para que o estudo dessa 

língua estivesse sempre presente nessa modalidade de ensino. No entanto, deve ser 

apresentada aos alunos de forma que contribua para sua formação, cumprindo com sua 

função social de levá-los a um pensamento crítico e conhecedor de seu papel de cidadão. 

Reitere-se que esta disciplina “visa a ensinar um idioma estrangeiro e, ao mesmo tempo, 

cumprir outros compromissos com os educandos, como, por exemplo, contribuir para a 

formação de indivíduos como parte de suas preocupações educacionais” (OCEM, 2006, p. 

91). 
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 De igual maneira, os elaboradores do documento orientam que devem ser os 

docentes e demais responsáveis pelo processo educativo, em cada circunstância específica 

de ensino e de acordo com as propostas pedagógicas de cada instituição escolar, os 

responsáveis, como fruto de uma decisão discutida no coletivo, pela determinação dos 

conteúdos e pela adaptação das propostas aqui formuladas ao que é, de fato, possível 

realizar (OCEM, 2006). No caso dos centros de estudos, vimos que a primeira forma de 

trabalho com a língua espanhola se deu com o livro Vamos a Hablar, da Editora Ática, a 

seguir foram feitas adaptações para que se constituíssem, de fato, os módulos de ensino 

para essa disciplina. Mas ao que constatamos não houve grandes mudanças quanto aos 

conteúdos abordados. 

 Esta é uma questão imperativa, pois envolve uma série de fatores que não só o 

trabalho do professor dentro da escola. Embora saibamos que este seja um dos exercícios do 

professor, elaborar material didático para um determinado fim deve ser matéria levada com 

a seriedade de que a questão precisa. Nesse caso, há um grupo de escolas envolvidas e 

mesmo que os professores estejam satisfeitos com os módulos de ensino, percebemos que 

se trata de conteúdos que incidem em memorizar regras gramaticais e vocabulário e, por 

vezes, apresentam algumas avaliações com a compreensão de textos.  

 Cabe esclarecer que   

o problema com a gramática não está propriamente nela, mas na 
concepção de gramática (e de língua) que orienta muitas vezes nossos 
cursos. Raramente está voltada para a compreensão, para a interpretação 
dos muitos efeitos de sentido e para as questões que regem o 
funcionamento de uma língua a partir das pistas que nos dá a sua 
materialidade; está, sim, mais preocupada com a materialidade em e por si 
mesma, tantas vezes mal trabalhada nas clássicas sínteses gramaticais que 
se reproduzem infinitamente (OCEM, 2006, p.144). 
 

 Portanto, é preciso repensar a questão do material didático utilizado para língua 

espanhola nessas escolas. Esta reflexão precisa ser praticada, também por aqueles que 

coordenam a elaboração dos módulos de ensino para as outras disciplinas. Além disso, trata-

se de um material elaborado para um aluno que necessita ser “autodidata”, mas que ficou 

um período afastado dos bancos escolares.  

 Na fala do aluno Anderson ficou claro que os módulos são bem explicativos, mas que 

em espanhol precisou de orientações. Porém, conjecturamos sobre a forma pela qual este 

conteúdo vem sendo trabalhado e transmitido. Tendo claros os objetivos de ensino e 
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apoiando-nos nas diretrizes preconizadas pelas OCEM, o professor poderia ser convidado, 

como vem ocorrendo com as demais disciplinas, a participar da construção do material e, 

aproveitando-se dessa possibilidade, tornar-se agente dessa elaboração como conhecedor 

que é dessa modalidade e ensino.  

 De acordo com as OCEM (2006), a função do ensino de línguas estrangeiras no Ensino 

Médio e, aqui também se inclui a EJA, é contribuir para a formação integral dos alunos, 

oferecendo-lhes outra possibilidade de olhar para o mundo, possibilitando sua formação 

como cidadãos críticos diante do mundo no qual vivem. Portanto, urge repensar a forma 

como o ensino de espanhol aconteceu, vem acontecendo e continuará a acontecer nessas 

escolas.  

 Em meio às reformulações da qual falaram alguns professores, parece-nos que nada 

vem sendo pensado a respeito da língua espanhola – conforme relato das professoras 

entrevistadas. Veja-se que se os professores chegaram a comentar a atualização dos 

módulos, transpondo-os para a era digital. Entretanto, nada foi articulado com relação à 

língua espanhola. É certo que a preparação do material é trabalho do professor, mas outros 

elementos também precisam ser levados em consideração, como a preparação do professor 

para elaborar ditos materiais e, principalmente, a igualdade de condições de elaboração de 

módulos de ensino para todas as disciplinas. Do contrário, continuamos a ser tratados como 

matéria deixada para segundo plano. 

 Ao indagarmos os alunos sobre essa questão, nosso objetivo era saber como esse 

aluno estudava por meio dos módulos de ensino, uma vez que acreditávamos que não 

atendiam às suas necessidades e interesses. Consequentemente, precisariam sanar suas 

dúvidas com os professores. Embora, a maioria tenha respondido de forma positiva em 

relação aos módulos, acreditamos que tal fato se deva a “facilidade” impetrada e a 

“abreviação” que se faz dos conteúdos para o êxito com as provas.  

 Neste subitem, concluímos a análise das entrevistas com os alunos dos centros de 

estudos, intuindo que eles se veem como capazes de dar continuidade aos estudos, embora 

tenham passado por alguns percalços. 
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4.4 SÍNTESE DAS ENTREVISTAS 

 

 Consideramos, em outra etapa da tese, o termo “Supletivo” e o sintagma nominal 

“módulos de ensino” como sendo portadores de fórmulas discursivas. Igualmente, visamos 

identificar na fala de professores e alunos os discursos que ainda proliferam nessa 

modalidade de ensino. Ao terminar as análises, destacamos os enunciados sobreasseverados 

em relação aos alunos e ao CES/CEJA. Os dados foram retirados das entrevistas presentes 

nesta tese, cuja temática principal foi o Ensino Supletivo.  

 

I - ENUNCIADOS DESTACADOS SOBREASSEVERADOS REFERENTES AO ALUNO DO CES/CEJA 

 

“PESSOA QUE MERECE TODA ATENÇÃO” (Maria – l.224) 

“PESSOA QUE ESTÁ QUERENDO MUITO” (Maria – l.225) 

“ALUNO QUE DEIXOU DE ESTUDAR PORQUE FICAVA COM VERGONHA” (Maria – l.82/83) 

“CABELINHO ENCARACOLADO... ALUNO COMPLEXADO” (Maria – l. 230-231)  

“ELE É UM AUTODIDATA” (Maria – l. 238, l. 226) 

“SENHORINHAS” (Ana – l. 11)  

“SERZINHO” (Ana – l. 17)  

“RAPAZINHO” (Ana – l. 17)  

“A GENTE TRABALHA COM ADULTOS, NÉ?” (Ana – l. 80) 

“UM TRABALHADOR” (Ana – l. 31) 

“UM BATALHADOR” (Ana – l. 31) 

“PESSOAS QUE NÃO CONSEGUIRAM TERMINAR NO TEMPO HÁBIL” (Ana – l. 32) 

“PESSOAS QUE TERIAM VERGONHA DE FREQUENTAR UMA SALA DE AULA” (Ana – l. 33) 

“EU ACHO QUE É UM ALUNO MUITO ESFORÇADO” (Ana – l. 38)  

“ALUNOS FORA DA FAIXA ETÁRIA NORMAL” (Carla – l. 06-07)  

“SÃO JOVENS E ADULTOS” (Carla – l. 13)  

“PESSOAS DE IDADE” (Carla – l. 14) 

“APOSENTADOS” (Carla – l. 14) 

“PESSOAS QUE ABANDONARAM A ESCOLA POR UM DETERMINADO MOTIVO” (Rosana – l.17) 

“PESSOAS QUE ABANDONARAM POR FORÇA DE TRABALHO OU POR FORÇA DA IDADE” 



177 
 

(Rosana – l. 17) 

“ALUNOS QUE TEM DIFICULDADES TAMBÉM EM SE ADAPTAR NA ESCOLA REGULAR” (Rosana 

– l. 18) 

“ALUNOS QUE FICAM EM DEPENDÊNCIA NAS OUTRAS ESCOLAS E VEM NOS PEDIR 

SOCORRO” (Rosana – l. 19/20) 

“MULHERES QUE CASAVAM E TINHAM QUE CUIDAR DOS FILHOS” (Maria – l. 39-40) 

“MULHERES QUE OS MARIDOS PROIBIAM DE ESTUDAR” (Maria – l. 41) 

 

II - ENUNCIADOS DESTACADOS SOBREASSEVERADOS REFERENTES AO CES/CEJA 

 

“É UM ESPAÇO DEMOCRÁTICO” (Gabriel – l. 37)  

“PASSAR O MÍNIMO DE INFORMAÇÃO, MAS QUE O ALUNO CONSIGA UMA CONCLUSÃO” 
(Anderson – l. 52) 
“NÃO É UMA ESCOLA, NÉ? É UM SUPLETIVO QUE É SÓ COM PROVA” (Marcela - L. 48) 

“SUPLETIVO É PRA PESSOA QUE NÃO SE DEU MUITO BEM NA ESCOLA” (Marcela – L.92-93) 

“ÓTIMO PORQUE SALVOU MINHA VIDA” (Júlia – L. 30) 

“MAIS FACILIDADE DE HORÁRIO” (Geraldo - L. 22-23) 

“ÓTIMO LUGAR PRA ESTUDAR” (Joana – L. 21) 

“UM LUGAR DIFERENTE... MUITO ESPECIAL” (Gabriel – l. 52-53)  

 

 A partir dos fragmentos mencionados, foi-nos possível pontuar algumas reflexões. O 

primeiro ponto que gostaríamos de tratar é a questão do aluno da EJA defendida nos 

enunciados. Ao analisar com cuidado cada enunciado, nota-se que há dizeres contraditórios 

que remetem à visão preconceituosa e infantilizada que por vezes definem este aluno com 

independência e, em outros momentos, como pessoas “inferiorizadas”. Igualmente, 

encontramos posições que, de certo modo, criticam essa modalidade e ensino, demarcando 

novamente o supletivo com aspectos negativos, inclusive não a considerando como uma 

escola. Lembremos que quando uma das alunas menciona “achar ótimo” o supletivo, deve-

se ao fato de haver sido aprovada na mesma semana em que se matriculou na escola. A 

nosso ver, tais posicionamentos demonstram que os discursos em relação a essa modalidade 

de ensino permanecem os mesmos. Em outras palavras, a EJA modifica nomenclaturas e 

programas; no entanto, continua perpetuando os mesmos saberes.   
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A EJA: TECENDO NOVAS REFLEXÕES 

 

http://cejasaopedro.blogspot.com.br/ Acesso em jun. de 2013 
Figura 4: Propaganda de um centro de estudos 

 

 Este capítulo tem como objetivo perfazer brevemente o caminho trilhado ao longo 

desta tese para tecer reflexões que nos conduzam ao estabelecimento de algumas 

conclusões, buscando apontar ideias e resultados que se considerem mais significativos. 

Assim sendo, retomamos o trajeto de encaminhamento da tese ao longo de seus capítulos a 

fim de apresentar a materialidade discursiva emanada de discursos atribuídos a Educação de 

Jovens e Adultos e, em especial, aos discursos proferidos e materializados em relação a essa 

modalidade de ensino nos centros de estudos.  

 A EJA iniciou-se, de modo incipiente, sob a concepção de “educação de adultos” 

vinculada à educação popular ou instrução popular, por meio do trabalho de catequização e 

ensino das primeiras letras, realizado pelos jesuítas, durante o Brasil colônia. Tinha como 

objetivo instrumentalizar a população, ensinando-a a ler e a escrever. Essa concepção foi 

adotada com o propósito de que os colonos pudessem aprender o catecismo e professar as 

ordens e instruções da corte, de que os índios pudessem ser catequizados e, mais tarde, de 

que os trabalhadores conseguissem cumprir as tarefas ordenadas pelo Estado.  

 Na década de 1930, mudanças políticas e econômicas começaram a permitir o início 

da solidificação de um sistema público de educação elementar no país. A década de 40, 

http://cejasaopedro.blogspot.com.br/
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marcada por algumas iniciativas políticas e pedagógicas, ampliou, lentamente, a educação 

de adolescentes e adultos. Este conjunto de iniciativas consentiu que a educação de adultos 

se firmasse como uma questão nacional. Nos anos de 1950, marcou-se uma nova etapa nas 

discussões sobre a educação de adultos. Na década de 1960, com o Estado associado à Igreja 

Católica, outra abordagem foi proporcionada às campanhas de alfabetização de adultos. 

 Nessa mesma ocasião, Paulo Freire desenvolveu um pensamento pedagógico 

assumidamente político em suas campanhas educativas, buscando conscientizar os 

aprendizes-trabalhadores para uma educação crítica e reflexiva, levando-os a entender sua 

situação de oprimidos e agir em favor de uma “educação libertadora”.  

 No entanto, em 1964, com o golpe militar, todos os movimentos de alfabetização 

que se vinculavam à ideia de fortalecimento de uma cultura popular foram reprimidos. A 

década de 1970, sob a ditadura militar, assinala o início das ações do MOBRAL e a 

consolidação do Ensino Supletivo amparado a partir de então pela Lei 5692/71, contando 

com um capítulo próprio na Constituição Brasileira. Dentro desse período, houve a criação 

dos primeiros Centros de Estudos Supletivos em todo o País, objetivo central de nossa 

pesquisa e cuja proposta era ser um modelo de educação do futuro, atendendo às 

necessidades de uma sociedade em processo de modernização (HADDAD DI PERRO, 2000; 

PAIVA, 2003). Objetivava-se escolarizar um grande número de pessoas, porém, mediante um 

baixo custo operacional. Tais premissas confirmavam às necessidades de um mercado de 

trabalho exigente, tornando a reivindicação de escolarização cada vez mais necessária.  

 Na década de 1980, a sociedade brasileira experimentou importantes transformações 

sócio-políticas com o fim dos governos militares e a retomada do processo de 

democratização. O contexto da redemocratização ampliou as atividades da EJA. Estudantes, 

educadores e políticos organizaram-se em defesa da escola pública e gratuita para todos. A 

Constituição de 1988 fomentou grandes avanços, entre eles, o ensino fundamental, 

obrigatório e gratuito, uma garantia constitucional também para os que a ele não tiveram 

acesso na idade apropriada.  

 Contudo, a partir da década de 1990, a EJA perdeu espaço nas ações governamentais. 

Em 1990, com a extinção da Fundação EDUCAR, seus funcionários foram colocados à 

disposição. Para justificar a redução da máquina administrativa, a União se abstraiu das 
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atividades da EJA e transferiu sua responsabilidade para os Estados e Municípios, trazendo à 

baila diversos projetos nas esferas municipal e estadual de ensino.   

 Em 2003, o MEC recupera a supervisão da alfabetização de jovens e adultos e a 

insere como prioridade do governo federal. Cria-se a Secretaria Extraordinária de 

Erradicação do Analfabetismo, com a meta de erradicar o analfabetismo durante o mandato 

do governo Lula. Foi lançado o Programa Brasil Alfabetizado, no qual o MEC contribuiu com 

os órgãos públicos estaduais e municipais, instituições de ensino superior e organizações 

sem fins lucrativos que desenvolvessem ações de alfabetização. Em seu percurso, a EJA 

surgiu como alternativa à escola regular e, de certo modo, constituiu-se como mediadora 

das reivindicações por oportunidades iguais de acesso ao mundo letrado para todos.  

 Coube-nos, entretanto, ponderar de que forma esses programas foram e continuam 

sendo implantados. Ao expor o capítulo A estrada: os desafios da EJA no Brasil nos damos 

conta de que, ao analisar materialidades discursivas emanadas a partir das legislações e dos 

representantes da EJA por meio dos CES, vimos que do caráter de suplência à atual EJA, 

conservamos ainda resquícios do passado. Os programas elaborados mudaram em suas 

nomenclaturas, mas não se modificaram em sua essência. De igual maneira, constatamos 

que a imagem concebida sobre esse aluno conserva-se em diferentes momentos, desde os 

discursos proferidos por governantes à fala das professoras nas entrevistas. 

 Constatamos que o sintagma “supletivo” é amplamente utilizado nesta esfera de 

ensino e em âmbito educacional por parte de educadores, alunos e pais, além de serem 

utilizados em diversos gêneros textuais como outdoors, panfletos e sites que divulgam este 

sistema de ensino. Por outro lado, conforme asseverado por Krieg-Planque (2010, 2011), 

como a fórmula está inserida em questões polêmicas, esta modalidade de ensino demanda 

constantes discussões em relação a sua eficácia, inclusive pela forma como é conduzida, 

muitas vezes, ainda abordada como um simples recorte do ensino regular e, igualmente, 

concebendo seu corpo discente de forma infantilizada, sem considerar que já são 

possuidores de um conhecimento de mundo maior quando comparado ao universo infantil.  

 Percebemos, de igual maneira, nas legislações referentes à EJA alguns contrassensos 

no que diz respeito à atividade de trabalho dos professores, uma vez que ora são 

incentivados a realizarem cursos de aperfeiçoamento, ora admitem pessoas que não são 

habilitadas para o magistério a realizarem trabalhos nessas escolas. Por outro lado, esses 
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professores experimentam uma relação de desvalorização silenciosa (ORLANDI, 2007), na 

qual parece haver uma hierarquia onde o trabalho daqueles que atuam na EJA situa-se em 

uma escala e status inferior. Os professores e as professoras da EJA laboram com os 

designados “excluídos” do processo de aprendizagem e podem, implicitamente, conceber 

que este caráter de exclusão e desvalorização também seja atribuído a eles. No caso 

específico dos CES, o posicionamento dos professores nos pareceu contrário ao exposto, 

porém, há que se pensar que nesses centros de estudos o professor não lida diretamente 

com os problemas habituais de uma escola presencial.  

 Outro momento analisado trouxe à baila enunciados destacados extraídos de 

asseverações proferidas por autoridades. Trata-se de enunciados relacionados ao 

analfabetismo e reproduzidos, em sua maioria, na década de 70, tais como “vergonha 

nacional”, “chaga nacional”, “erradicação do analfabetismo”, este último ainda usado nos 

diais atuais, vinculado à crença de que o analfabetismo é uma doença a ser exterminada. Tal 

postura coexiste nos dias atuais como se pode constatar com o termo “erradicação” 

utilizado pela criação da Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo (BRASIL, 

2013). 

 A seguir, observamos as materialidades a partir de entrevistas realizadas em escolas 

da EJA designadas inicialmente pela nomenclatura CES – CENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVOS – 

e que, posteriormente, passaram a designar-se CEJA – CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS – escolas estaduais semipresenciais que atendem do segundo segmento do Ensino 

Fundamental ao Ensino Médio nesta modalidade de ensino. Concentramo-nos em 

entrevistas divididas em bloco temáticos que registraram a fala do corpo docente – 

representados pelo passado e presente – e discente, todos discorrendo sobre suas 

atividades na escola, a visão do outro e as designações referentes ao sistema de ensino com 

o objetivo de analisar materialidades discursivas produzidas ao longo dessa trajetória. A 

primeira entrevista versou, principalmente, em conhecer o funcionamento da escola, já que 

esta apresenta determinadas singularidades, a partir de um professor responsável por sua 

implantação.  

 No segundo momento, com professores que trabalham atualmente nesses centros 

de estudos, analisamos os discursos proferidos a partir de suas materialidades linguísticas. 

Constatamos que, em ambas as etapas das entrevistas, nas falas dos enunciadores-
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professores que submergem o universo dos aprendizes-trabalhadores ainda permanecem os 

mesmos sentidos atribuídos ao corpo discente de modo preconceituoso e estereotipado, 

sendo esses aprendizes-trabalhadores abordados de forma infantilizada e, ao mesmo tempo, 

idealizados de forma contraditória ora como “autodidatas” ora como “necessitados de 

ajuda”.  

 No que diz respeito aos alunos, no terceiro momento, observamos que há 

aprendizes-trabalhadores oriundos de diferentes contextos escolares, no qual predomina o 

desejo de obtenção rápida do certificado de conclusão escolar. Ressaltamos também que, 

diferentemente do posicionamento dos professores, estes não se veem como pessoas 

“incapacitadas” e, em sua maioria, ambicionam continuar seus estudos e veem na escola 

uma “porta aberta” para atingir suas metas e superar seus obstáculos. Entretanto, ficou 

perceptível que o predomínio se dá em torno da realização de provas rápidas e 

subsequentes sem que se tenha muito contato com o professor. 

 É válido esclarecer que, ao confrontar os sujeitos – professores e alunos –, 

observamos que, apesar das verificações mencionadas, percebemos haver certo 

“companheirismo”, no qual os alunos parecem sentir-se à vontade ao ingressarem na escola 

em questão. De igual maneira, os professores demonstraram satisfação ao estar atuando 

nesse ambiente escolar. No entanto, novamente, é preciso considerar a singularidade desse 

ambiente educacional, no qual alunos e professores possuem condições diversas das 

vivenciadas nas escolas regulares. 

 Dessa forma, ao identificarmos o embate entre diferentes posicionamentos 

concernentes à educação de jovens e adultos no sistema escolar brasileiro, concluímos que 

ditos posicionamentos apontam para a conservação de traços da EJA, que permanecem 

impregnados nos sujeitos-professores participantes dessa modalidade de ensino ao longo do 

tempo, uma vez que persistem vozes e práticas educacionais que corroboram o discurso das 

décadas anteriores e que, desse modo, se conduza aos alunos de forma infantilizada e 

estereotipada. Por outro lado, notamos um “apagamento” da figura do professor nesses 

centros de estudos, configurando aos “módulos de ensino” um patamar superior em relação 

ao trabalho desses professores.  

 Constatamos que o discurso de caráter predominantemente legislativo e de discursos 

proferidos por governantes também se materializam, sobretudo nas entrevistas realizadas 
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com os professores dos centros de estudos. Assim sendo, a análise discursiva das entrevistas 

propiciou a identificação da instituição de enunciadores, no caso do corpo docente que 

reproduzem os discursos estigmatizados tanto dos alunos dessa modalidade como dos 

materiais didáticos utilizados nessas escolas atendidos pela designação “módulos de 

ensino”.  

 Ressaltamos a cristalização dos sintagmas “supletivo” e “módulos de ensino” pelo 

corpo docente e discente como sendo portadores de questões formulaicas, segundo a visão 

proposta por Krieg-Planque (2010, 2011). Ambos os termos institucionalizados e utilizados 

dentro e fora deste contexto escolar e sendo provedores das quatro questões imbuídas 

nesse embate. Possuem caráter cristalizado, inserem-se em uma posição discursiva, são 

referentes sociais e apresentam questões polêmicas. Observe-se a imagem que dá início a 

este capítulo, mencionando a designação “Centro de Estudos Supletivos”, enquanto na fonte 

temos a referência de um “Centro de Educação de Jovens e Adultos”. Ou seja, embora essas 

instituições escolares não se deem conta, acabam utilizando a nomenclatura anterior já 

destituída pela Lei 9394/96 e ratificada pelo Parecer CNE/CEB 11/2000. 

 Nessas textualidades, observamos, em relação à língua espanhola, uma concepção 

estruturalista de ensino de línguas, segundo a qual o ensino de espanhol é tratado como 

mera aquisição de vocabulário e ensinado por meio de regras gramaticais na maioria dos 

módulos e ratificados nas provas realizadas, embora não tenha sido proposta desta tese 

fazer uma análise minuciosa do conteúdo abordado nesses materiais de ensino. No entanto, 

a fala discorrida por professores e alunos nos permitiu identificar tais conclusões. Referimo-

nos, mais precisamente, aos vestígios do que foi designado nesta pesquisa como “material 

instrucional” ou “módulos de ensino”. 

 Ao concluirmos, restam-nos alguns pontos específicos relacionados a esses centros, 

dentre eles observamos, primeiramente, que o fato de não se estabelecer uma frequência 

obrigatória pode sinalizar um dos indicadores da evasão escolar. Além disso, acreditamos 

que o atendimento individual impede – na maioria das vezes – a socialização do aluno com 

os demais colegas. Por último, constatamos que a corrida por uma formação rápida acaba 

por restringir o aluno à busca apenas da obtenção do diploma do Ensino Médio sem que se 

tenha, muitas vezes, conscientização da necessidade do aprendizado.  
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 Outro ponto fundamental é o valor que se confere ao Supletivo, visto como uma 

“fórmula mágica” capaz de resolver todos os problemas imediatos concernentes a este 

alunado, atribuindo a esta modalidade – que tem o caráter de suplência, de suprir algo que 

faltou na vida do estudante – a responsabilidade de resolver tantos problemas de uma só 

vez: conclusão de forma acelerada, aprovação em concursos, ingressos nas universidades e, 

isso tudo, muitas vezes, sem sair de casa. Estamos, assim, diante de atribuições totalmente 

contraditórias no que se refere à modalidade de ensino EJA, o que nos permite pensar sobre 

a real eficácia desses programas de ensino. Portanto, concluímos que os diversos programas 

criados ao longo da história da EJA no Brasil apenas mudaram em suas nomenclaturas, mas 

em sua essência permanecem com as mesmas propostas e interesses.  

 Em relação ao ensino de língua espanhola compreendemos que, embora presente 

nesses centros de estudos, nota-se um descaso em relação ao seu ensino, uma vez que 

existe como disciplina da grade curricular há algum tempo, porém até hoje não foram 

elaborados módulos de ensino por um órgão institucional. Outra questão é a forma pela 

qual se aborda esta disciplina por meio de conteúdos fragmentados. Nota-se que há uma 

evidente separação entre a compreensão leitora e a gramática, como se devessem ser 

abordados como conteúdos isolados. O ensino de espanhol como LE na EJA urge, portanto, 

demandas específicas e, em especial, para essas escolas que promovem um ensino 

semipresencial, exigindo que esse aluno seja, de certo modo, um “autodidata”.  

 Dessa forma, percebe-se uma necessidade contínua de constantes leituras e uma 

concepção de trabalhos em prol da EJA no Brasil que considerem esses educandos por meio 

de suas singularidades, buscando integrar o conhecimento já trazido do seu cotidiano com 

aqueles a serem adquiridos nas salas de aula. Portanto, a EJA deve ser vista como 

oportunidade para quem não teve acesso a escola regular e não ser encarada com 

indiferença e/ou discriminação. Lembremos que atualmente há uma longevidade maior e 

essa etapa pode servir como divisor na vida de muitas pessoas que têm diante de si um 

desejo a ser concretizado. Logo, a EJA precisa ser criteriosamente estruturada e, igualmente, 

precisa dispor de professores aptos a atuar nessa modalidade de ensino, e não fazer uso de 

subterfúgios crendo que “qualquer pessoa” esteja apta a ministrar aulas para esse público 

por considerá-lo “inferior” em relação às demais composições escolares.  
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 Acreditamos ter sido importante realizar este trajeto na presente tese, pois nos 

permitiu uma releitura e uma compreensão melhor dos documentos relacionados à EJA, 

bem como pudemos identificar características e nuances singulares a história e a própria 

organização dos Centros de Estudos Supletivos. Os embates entre posições diferentes nos 

permitiu posicionar em igual espaço de enunciação discursiva, professores e alunos, ambos 

sujeitos dessa modalidade de ensino e igualmente silenciados e neutralizados ao longo de 

suas histórias. Pretendeu-se, por fim, dar relevância ao trabalho do professor-pesquisador 

que faz do seu objeto de estudos a sua própria prática docente, esperando que possa servir 

como reflexão para futuros trabalhos acadêmicos.   
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Bom, vamos começar então...  1 
Vamos... 2 
Boa tarde, ...você pode se identificar? Gostaria...? Não...? 3 
Bom, gostaria. Então... Sou XXXX, sou portuguesa, tenho 61 anos, é... professora do estado há mais de trinta 4 
anos, que sou professora do estado, sou professora da Universidade Estácio de Sá e... tenho... fiz a graduação 5 
em espanhol, português- espanhol , na Universidade Federal do Rio de Janeiro e ...fiz ah...o mestrado em 6 
Educação, tá? E... 7 
E a sua relação com o CES, quando é que...como é que começou? Quando é que ocorreu essa fundação do 8 
CES? 9 
Não....foi assim...eu trabalhei eu fiz concurso pro Estado e trabalhei num CES em Caxias, em Duque de Caxias aí 10 
que eu fui conhecer esse sistema né...em Duque de Caxias eu tinha feito o concurso pra lá e aí eu tinha um 11 
amigo que foi coordenar, foi ser coordenador, né? da...do supletivo...na coordena/ na...diretor da 12 
coordenadoria de Ensino Supletivo em São Cristóvão. E aí eu pedi pra ele que eu queria sair de Caxias e vir pra 13 
Ilha né que era muito longe era muito contramão pra eu ir de ônibus pra Caxias. E aí ele me convidou então pra 14 
implantar um CES, né? visto que eu gostava demais do CES e que eu fosse implantar...e tudo isso se deu né 15 
num contexto assim político na história político porque nós estávamos na época do governo do Brizola, Leonel 16 
Brizola e ele tinha como meta transformar a Ilha num bairro modelo né... então... a educação passava né por 17 
esse bairro modelo. Então a ideia era implantar um CES no na Ilha do Governador né... pra participar desse 18 
dessa meta dele e como eu já tinha trabalhado já conhecia né... 19 
O ano basicamente? 20 
1984 A gente implantou o CES em 1984 E daí ele veio me mostrou o local que é um local precário que era um 21 
depósito de de materiais da região administrativa mas aí eu então fui fazer uma pesquisa na comunidade da 22 
necessidade da demanda pra esse pra esse centro centro pra viabilidade desse centro e foi assim um trabalho 23 
que eu não me arrependo que eu gostei muito que eu me dediquei muito porque que eu acredito demais até 24 
hoje no sistema de ensino supletivo 25 
Dentro, desculpa, dessa pesquisa que você fez na Ilha é que tipo de enquete você procurou na época pra que 26 
se viabilizasse... 27 
É a gente procurou assim quer dizer na XXXX nós tínhamos assim vamos dizer os grupos representativos da 28 
XXXX como as Forças Armadas, que funcionam aqui o comércio, o grande comércio e também né... não adianta 29 
a gente querer negar também né...a contravenção que é no caso  jogo do bicho que eu precisei deles e eles 30 
ajudaram muito a gente né...então eu fui fazer uma enquete nesses setores pra ver dessa necessidade e...a... 31 
foi assim um retorno muito grande, principalmente por causa das forças armadas né... porque as pessoas ficam 32 
é...em escala, o comércio também porque as pessoas há dias que não conseguem não tem condições físicas pra 33 
frequentar uma escola porque estão esgotadíssimas e a área onde o CES iria e foi implantado é uma área de 34 
muito comércio então é...o pessoal toda a comunidade se mostrou muito muito interessada nessa...nessa 35 
implantação. 36 
O perfil dos alunos basicamente qual era? 37 
Era assim...o perfil do aluno é um aluno que é...parou de estudar porque... na época vamos dizer regular ele 38 
não pode porque teve que trabalhar, as mulheres porque tinham que ca...casavam e tinham que cuidar dos 39 
filhos e aí fica inviável ela estudar e cuidar da casa, outras até porque o marido né, é minha pesquisa inclusive a 40 
minha dissertação de mestrado é encima disso, outras até porque os maridos as proibiam de estudar e o CES 41 
favorecia porque elas estudavam no horário que as crianças estavam na escola e os militares porque foi uma 42 
força muito grande pra gente né... pra essa... essa promoção vamos dizer assim junto a secretaria estadual de 43 
educação  então nós mostramos pra eles que a Ilha precisava e merecia e que seria de uma importância né... 44 
Então de certa forma os militares também foram alunos e participaram... 45 
É alunos, participaram e colaboraram muito porque aí a gente teve que montar o espaço, o espaço físico e a 46 
aeronáutica nos cedeu muito material deles é... o exército levou os soldados pra pintarem, levou um caminhão 47 
de soldados pra pintarem e a gente teve um apoio muito grande da marinha também muito grande mesmo da 48 
marinha inclusive do CES da Casa do Marinheiro que foi o primeiro CES do Rio de Janeiro né foi a partir desse 49 
CES do... da Casa do marinheiro que era basicamente para os marinheiros que a gente pode, que a gente 50 
começou a forçar a barra pra se implantarem os outros CES que tem até hoje que hoje tem vários tem muitos, 51 
mas na época havia só a Casa do Marinheiro. 52 
Assim em relação aos aspectos legais assim que você teve que acompanhar: a Secretaria... qual foi o trâmite 53 
que você teve que seguir? 54 
É...eles que me alocaram aqui na XXXX assim o professor XXX ele me convidou diretamente porque era meu 55 
amigo né então me conhecia e sabia do meu trabalho sabia que eu conhecia o CES e “ele” então me trouxe. Os 56 
trâmites assim mais formais eu não participei foi diretamente o XXX com a Secretaria Estadual de Educação 57 



195 
 

mas eu tive que fa...mostrar junto a... a esses órgãos que havia essa necessidade e... é...só isso...a gente 58 
montou é... a estrutura do CES tanto física quanto humana fui eu que montei né e eles aprovaram e foi 59 
reconhecido foi ...mas eu não participei diretamente dos aspectos formais, legais mesmo foi o professor 60 
Aldemar diretamente com a Secretaria Estadual de Educação. 61 
E existia ou existe ainda alguma preparação para que o professor exerça ou o profissional exerça essa 62 
função? 63 
Não. Existia... existia  na Casa do Marinheiro e depois eu também participei também de algumas capacitações 64 
existia porque  você sabe o CES ele atende ele é um sistema modular ele atende os alunos por módulos, não é? 65 
e as avaliações são feitas com bases naqueles módulos e os professores elaboram esses módulos os 66 
professores elaboram essas avaliações e essas avaliações elas são elas são é...seria o ideal tá no regimento da 67 
criação do CES que elas devem ser modificadas a cada bimestre. Então o professor não é um professor normal 68 
não é o professor daquele de modo geral da sala de aula que prepara que faz o plano de aula e segue aquele 69 
planejamento a gente segue o módulo não é?  e ...atende o aluno, mas na verdade o módulo tem exercício de 70 
auto avaliação ele faz o exercício ele corrige ele mesmo então todo um trabalho diferente que demanda uma 71 
certa capacitação  mas eu eu não vejo mais esse trabalho eu não vejo mais esse empenho o que eu vejo o 72 
professor indo da escola regular para o CES e chega lá ele vai se adaptando os professores vão... 73 
Não existe uma preparação  74 
É... 75 
para que esse professor exerça essa função de... 76 
essa função diferenciada, não está existindo que eu saiba não está existindo né mas no início houve nós 77 
tínhamos cursos de capacitação todo professor que entrava para o CES ele participava né já quando a gente 78 
implantou  o da XXXX já havia poucos poucas vezes poucos professores participaram mas agora... 79 
Então os professores de certa forma teriam que se adequar ao 80 
Ao estilo do CES aí ele é acolhido os próprios colegas e a direção faz tem esse encargo diretamente não não 81 
havendo essas capacitações mediadas pelo estado, pela secretaria vamos dizer pela coordenadoria  82 
Então como é que o professor fica sabendo é...como é que ele tem que exercer essa função ali dentro? 83 
Porque é diferente da sala de aula... 84 
É na...no próprio CES está sendo assim no próprio CES  quer dizer na maioria das vezes quando um professor 85 
vai procurar um CES ele  já conhece já sabe mais ou menos como é que funciona chega lá ele é acolhido pelos 86 
colegas e pela direção que dá todo o apoio pra ele mostra...e ele  vai se se inserindo no contexto 87 
E com relação ao aluno como é que ele faz é...como é que ele deve proceder pra se inserir dentro dessa 88 
escola, assim fazer a matrícula? Que processos ele tem que seguir? 89 
A matrícula no CES ela costuma ser lógico isso é de modo geral com as especificidades de cada um, mas ela 90 
costuma ser o ano todo, então o aluno vai se matricular na medida em que ele fica sabendo que ele tem 91 
interesse então ele vai ao CES e ele diz que gostaria de participar na maioria das vezes o CES organiza uns 92 
grupos né pra passar pra ele as linhas gerais do da estrutura do CES e ele faz a matrícula e ele começa a 93 
estudar, né? 94 
E ele escolhe a disciplina? Não? 95 
Quando ele chega ele aqui na Ilha, por exemplo, a gente sempre adotou assim ele fazia no máximo 96 
concomitantemente três disciplinas porque se acontece dele pegar mais ele acaba se atrapalhando e não chega 97 
a lugar nenhum, a gente costumava...é... ele pode escolher a disciplina que ele quiser mas a gente sempre 98 
sugeria que ele começasse por língua portuguesa que era para dar um embasamento para a leitura e para a 99 
escrita, não é? Porque todas as no caso todas as nossas avaliações são subjetivas ele ia precisar escrever e ele 100 
precisa compreender o que ele lê porque praticamente o módulo é que é o professor o módulo é o material 101 
institucional então ele precisa dominar a leitura pra ele saber... Então ele...  agora esse aluno é o que tô 102 
dizendo o ideal é que ele domine a leitura né e a escrita né pra ele poder realmente fazer fazer...ter ter 103 
é...sucesso nesse sistema, né... 104 
E normalmente os alunos conseguiam ou conseguem alcançar o objetivo dentro desses centros? 105 
É...assim...há uma há uma evasão muito grande essa é a realidade em toda escola supletiva né a evasão ela é 106 
uma coisa preocupante no ensino supletivo porque os alunos, as pessoas elas têm vontade, tem aquele ímpeto 107 
de estudar: “Ah, eu vou fazer a minha faculdade” , “Ah, eu vou fazer o meu segundo grau” mas acontece que a 108 
vida dessas pessoas normalmente é muito complicada né... E essa questão também da do semipresencial vai 109 
favorecendo com que ela vá se relaxando “Ah eu vou hoje, eu vou amanhã” e quando ela quer ir, já não pode. 110 
Então a gente tem uma evasão muito grande. Havia uma preocupação com essas pessoas evadidas na época 111 
que eu era diretora e a gente mandava até cartas pra eles, nós tínhamos a orientação educacional que agora 112 
não tem mais no CES. A orientação educacional é...se empenhava de procurar, de telefonar, de buscar esses 113 
alunos, de resgatar esses alunos que há uma evasão muito grande. Agora... a gente consegue né, e os alunos 114 
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que conseguem aqueles que realmente é ...usam né usufruem desse sistema eles têm sucesso assim muito nós 115 
temos vários alunos que já fizeram, que já ingressaram na universidades né nas públicas  nós falamos nas 116 
públicas, a gente teve muitos assim sucessos, muitos, bastante mesmo. 117 
E todos os CES eles adotam o mesmo sistema de ensino? Assim, vocês implantaram todos da mesma forma? 118 
Existe uma padronização? Ou cada CES trabalha de acordo com o que ...? 119 
Não, é assim:  120 
...planeja? 121 
cada CES tem sua característica, cada CES porque o CES tem a ver e isso que eu acho interessante na no 122 
sistema CES porque como cada aluno cada pessoa cada um é cada um  também cada contexto é um contexto, 123 
né? Então, por exemplo, num num tinha nada como não poderia ser igual um centro de estudos na Casa do 124 
Marinheiro  igualzinho um centro de estudos na na Ilha do Governador, né? então cada um tem a sua... mas 125 
acontece que o básico é o mesmo então o básico é... um sistema semipresencial, modular e...o professor 126 
atende o aluno diretamente, orienta o aluno individualmente e corrige a prova na presença do aluno e o aluno 127 
pode ele vai ao CES né na medida de suas possibilidades é lógico recebe uma orientação que não se afaste mais 128 
de quinze dias porque senão fica uma coisa muito estendida né então ele... é...alongada e ele não consegue 129 
não vale a pena ficar quatro cinco anos num centro de  estudos e até porque quando ele vai ele também já 130 
esqueceu a matéria que ele... Então, o básico é comum a todos, mas agora como isso é feito, os horários, a 131 
forma como isso é desenvolvido é de acordo com cada realidade, isso é muito interessante. 132 
Hum hum... De acordo com cada centro...né? 133 
com a capacidade deles física, humana, de horário também dependendo da localização tem CES que não 134 
podem funcionar certos horários, há outros que têm que funcionar ... há outros que têm que funcionar no 135 
horário de almoço, né? Então ...tudo é... 136 
Dependendo da demanda do lugar, da região... 137 
Da demanda é... 138 
Ok e aí você trabalhou na direção até...até... 139 
 É eu trabalhei foi assim e aí eu implantei o CES fiz toda a parte de é...de...regimentação tanto do corpo 140 
docente quanto do material, do material modular também na época a gente precisou pedir assim socorro a 141 
Casa do Marinheiro 142 
Isso tudo foi elaborado pelos funcionários, pela direção... e por quem...? 143 
O quê? Os módulos? 144 
Os módulos... 145 
Não, eles eram da...a princípio só a Casa do Marinheiro tinha os módulos né os módulos foram feitos pela 146 
equipe da Casa do Marinheiro , do CES da Casa do Marinheiro então o que aconteceu eu pedi a eles se eles 147 
poderiam me ceder alguns exemplares pra gente dar a partida e depois nós né faríamos os outros e tal e foi 148 
feito assim então a Casa do Marinheiro me cedeu né 50 baterias, cinquenta baterias significavam módulos de 149 
todas as disciplinas todos os módulos. Então eles me cederam cinquenta baterias e a gente daí deu a partida, 150 
né? E... e as avaliações a gente que montou né nós montamos as avaliações, dividimos, fragmentamos os 151 
módulos 152 
A direção e os professores? 153 
É...a direção junto com os professores, até porque...na época quando eu implantei eu também era professora 154 
eu fazia as duas eu fazia todas as funções né mas a principal era a direção que na verdade não era uma direção 155 
era uma coordenação e eu não recebia não ganhava mais por isso né tô fazendo um trabalho de coordenação 156 
mesmo e também era professora de língua portuguesa na época que nós só tínhamos de quinta à oitava série 157 
muito depois é que a gente implantou o Ensino Médio aí passou a ter o espanhol, né? Então foi tudo com com 158 
a equipe, era uma equipe muito pequena, mas todo mundo muito engajado porque é uma coisa  era e é uma 159 
coisa muito interessante todo mundo achava assim uma coisa fantástica então todo mundo se empenhou é 160 
...pra que a coisa ficasse o melhor possível né... 161 
E como é que funciona esse trabalho do professor de língua espanhola dentro do CES? 162 
Funciona assim...como o sistema é modular, não é? Semipresencial, eles têm módulos, recebem os módulos 163 
um de cada vez, ele só só pega o seguinte quando ele é aprovado no anterior né então ele estuda a gente visa 164 
só a língua escrita a gente até fala conversa com ele canta uma musiquinha e tal mas só pra incentivá-lo na 165 
verdade o que se cobra mesmo é a língua escrita então ele pega os módulos faz a avaliação e depois ele 166 
devolve aquele módulo pro CES pega outro módulo estuda de novo quando ele tem qualquer dúvida que 167 
sempre tem imagina né porque eles têm dúvida até em português eles vêm a nós pedir orientação né o 168 
professor de língua espanhola e a gente então trabalha com ele dá outros exercícios é...fornece outros 169 
materiais pra ele pra complementar tal... 170 
Então o aluno pega esse material e leva pra estudar. Esse material é elaborado especificamente para o CES? 171 
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É...especificamente 172 
Não é um material usado na sala de aula de ensino regular? 173 
Não não...é um modular, é um módulo né um material instrucional é como se fosse um professor né escrito 174 
que vai dando os passos o que que ele deve fazer como é que ele deve estudar, um material instrucional 175 
Depois ele vai ao CES e faz as provas? 176 
É...é ele vai ao CES na medida que ele possa no horário que ele puder não tem horário fixo ele vê lá o horário 177 
dos professores porque nem todo horário tem professor de espanhol ele vê o horário que tem professor tira 178 
dúvidas né que chama orientação com o professor de espanhol pra tirar as dúvidas e faz a avaliação quando ele 179 
faz a avaliação o professor corrige essa avaliação na presença do aluno então o aluno vai vendo o que que ele 180 
precisa dominar o que ele precisa trabalhar mais e aí se for o caso se ele não atingir o percentual que é exigido 181 
que é 60% ele vai pra casa e estuda mais ou em casa ou no próprio centro de estudos ele estuda onde ele achar 182 
melhor 183 
Quantas provas o aluno tem que fazer no total? 184 
Antes antes quando a gente começou no Ensino Médio havia 12 provas eram 12 avaliações depois o material 185 
foi reduzido isso passou pra 6 avaliações quer dizer o número de módulos era o número de avaliações 6 186 
módulos 6 avaliações cada módulo tinha uma avaliação 187 
E como é que acontece em caso de uma reprovação? 188 
Em caso quando o aluno não atinge ele vai fazendo vai vai fazendo outras avaliações. O professor mostra pra 189 
ele onde é ele se equivocou que ele não atingiu os objetivos que ele não atingiu e trabalha com ele e o ajuda na 190 
medida do possível manda que ele dê mais uma olhadinha depois ele volta ao CES e esse mesmo professor vê 191 
se ele já superou aquelas dificuldades e o autoriza a fazer uma outra avaliação. Ele vai fazendo quantas 192 
avaliações forem necessárias até ele dominar os 60% do do da avaliação. 193 
Até que seja aprovado... 194 
E até que seja aprovado. 195 
Como se dá essa mediação entre professores e alunos do CES? 196 
É muito boa porque é um contato direto com o aluno, não é? O aluno é atendido individualmente, então o 197 
aluno fica bem à vontade com o professor é... é assim uma...uma..mão dupla...uma estrada de mão dupla, 198 
ninguém é professor mais que ele nem ele é menos que o professor. Na verdade no CES a nomenclatura nem é 199 
professor e aluno. é orientador e orientando, orientando e orientador, quer dizer, uma pessoa que está 200 
orientando. Na verdade quem está ensinando é ele mesmo que está se ensinando, ele se ensina e ele aprende, 201 
o professor funciona como um orientador nessa aprendizagem. 202 
Na organização do trabalho com o CES, que elementos são levados em consideração? Em relação assim a...eu 203 
tenho que formular tantas provas, os módulos ...pra elaborar todo esse material, que elementos vocês 204 
levavam em consideração ou levam em consideração?  205 
Como elementos em que sentido? De capacidade dos Alunos? 206 
De regimento ou se é levado alguma lei... 207 
Não, a gente leva em consideração qual é o fim, qual é objetivo daquela daquela matéria, daquela disciplina, no 208 
caso a língua estrangeira o espanhol pra esse aluno, em que aquele conteúdo vai servir pra esse aluno, a 209 
preocupação do professor é sempre essa como isso na prática como esse aluno vai utilizar isso na prática e a 210 
gente vê que os alunos têm muito interesse no espanhol porque ele tem aquela impressão de que uma língua 211 
fácil então que ele vai aprender e já já ele está falando já já ele está compreendendo e ele quer trabalhar no 212 
turismo ele quer trabalhar no aeroporto que também é um forte componente da Ilha e então ele se interessa. 213 
Então o objetivo do professor ao elaborar tanto as avaliações quanto os módulos é estar centrado nessa 214 
praticidade na mediação dessa... 215 
De certa forma vocês olham os documentos, os norteadores da EJA? 216 
Sim, olhamos. A gente tem tem o o regimento do ensino supletivo. A gente segue aquela programação que 217 
antes também não havia agora já há então mais ou menos ali e faz uma adaptação pra pra no caso dos alunos. 218 
A gente vê por exemplo uma avaliação um conteúdo na qual o conteúdo no qual os alunos estão tendo muita 219 
reprovação a gente faz uma adaptação não é ou a gente divide mais que uma prova ou a gente tira algum 220 
conteúdo que a gente vê que não tá sendo que não vai ser necessário uma coisa muito teórica e a gente faz 221 
uma adaptação. 222 
Como é que você vê como professora esse aluno do CES? 223 
Eu vejo assim: que é uma pessoa é uma pessoa que merece assim toda atenção da gente que merece é todo 224 
empenho que o CES tem com ele porque é uma pessoa que está querendo muito, uma pessoa pra estudar, um 225 
autodidata ele precisa ter muita vontade muita capacidade muito muito apoio não é? Porque a gente sabe que 226 
as apelações são muito grandes né pra afastá-lo desse dessa meta dele então eu acho que a gente tem que 227 
trabalhar com ele, ajuda-lo ao máximo e.. fazer com que ele se sinta bem que ele se sinta porque um dos 228 
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fatores mais importantes no CES é a autoestima desse aluno muitas vezes o aluno deixou de estudar porque 229 
ficava com vergonha na sala, porque ficou reprovado porque chegou na adolescência o cabelinho encaracolado 230 
ou alguma coisa assim ele fica complexado ele sai e ali no CES como ele é atendido individualmente como ele 231 
vai fazer a avaliação no horário que ele pode que ele quer ele não tem esse tipo de...não passa por esse tipo de 232 
problema nunca né? Então a gente tem que aproveitar disso esse momento a gente sempre pensou nisso né 233 
nessa teve essa ideia a gente não pode perder aluno né não pode perder não é porque é uma pessoa que deixa 234 
de... ah quer dizer, perde aquelas alternativas todas que ela pode vir a ter então 235 
Com relação à língua estrangeira no caso aqui a língua espanhola, qual a importância da língua espanhola 236 
pra os alunos do CES? 237 
É importante porque se ele é um autodidata se a gente tá pensando que ele vai estudar que ele vai continuar 238 
estudando sozinho né não só o Ensino Médio mas a gente tá criando a gente tá dando condições pra ele 239 
estudar sozinho a língua estrangeira é muito importante que a gente ve...Bom, além de abrir os horizontes dele 240 
né uma série de outros fatores a gente também vê que ele pode, fica capaz também de estudar, de ler um livro 241 
em espanhol, não é?  Quer dizer, é dar continuidade pra vida dele, que a gente quando quando ele... Estudar 242 
no CES não é só para fazer prova no CES tanto é que eles falam: Professora, mas não caiu, eu estudei o módulo 243 
todo e não caiu quase nada” Não, não é pra cair tudo. Não é? A prova é só pra... é um documento de que você 244 
estudou. Na verdade é pra você realmente estudar o módulo todo pra você saber pra você ver quais são as 245 
possibilidades que você pode ter. Então, a língua estrangeira ela vai ao encontro disso, isto é, dele ser um 246 
autodidata, dele ter autonomia para estudar em outros materiais e não só com materiais, que estejam em 247 
outra língua e não só em língua portuguesa. Então eu acho muito importante 248 
Ok, Maria. É isso! Obrigada 249 
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Como é que você se vê como professora do CES? 1 
Como eu me vejo? Eu gosto muito de ...de trabalhar no CES eu trabalho no CES há muito tempo, só que eu 2 
comecei como PII né que eu não tinha ainda formação então comecei como P II que é aquela matrícula 3 
específica pra quem trabalha com com crianças né? E aí eu vim pro CES eu trabalhava na secretaria, na sala de 4 
provas não trabalhava com a disciplina e aí como eu já tinha terminado a faculdade eu fiz o concurso e vim pro 5 
CES então assim eu gosto muito muito mesmo hoje mesmo eu estava atendendo um rapaz  eu te falei dele né? 6 
o Isac então tem uma troca muito grande. A gente atende assim desde pessoas muito jovens né... com 18 no 7 
fundamental desde pessoas com 60 anos 64 anos e é mUito bom é muito bacana não é perfeito é claro mas é 8 
muito bacana é muito legal é.. as vezes vem pessoas assim com uma certa idade a gente começa a atender sai 9 
um pouco daquela coisa da matéria só da disciplina sabe aí você é psicólogo... porque tem essa proximidade é 10 
o amigo... acaba conversando e aí eu acho bonitinho assim senhorinhas de 60 anos falando não que assim que 11 
eu terminar tá no fundamental ainda vai fazer o Médio mas já tá...Eu quero fazer Agronomia uma senhorinha 12 
que eu atendi outro dia então tem esse contato que às vezes  na sala de aula não tem Você tem cinquenta 13 
alunos numa sala de aula...então você 14 
Você acha que é diferente o professor...? 15 
É muito...Ah...eu acho, eu acho eu acho que a gente acaba tendo um contato muito maior com o aluno com a 16 
pessoa, não só o aluno,  aquela pessoa...aquele serzinho que tá ali. Sabe? Hoje esse rapazinho eu tava aqui 17 
atendendo o Isaac tem aquela coisa de olho no olho sabe de você ter aquela preocupação com a pessoa eles 18 
não tem tempo pra estudar muitas vezes então são pessoas assim muito esforçadas na maioria das vezes. 19 
Aí vou te fazer a segunda pergunta: como você descreve esse aluno do CES? 20 
Olha de uma maneira geral... Tem aquele claro que muitas vezes acha que vai terminar em um mês ele vai 21 
fazer rapidinho a prova que é só fazer prova e aí...tem esse que acaba quando ele vem pra cá ele acaba 22 
transformando essa ideia nele , ele vê que não é assim....é um estudo que é gradativo, você tem que estudar 23 
muito, não é fácil às vezes as pessoas têm a ideia do CES, do CEJA né? Agora é CEJA como uma coisa muito fácil 24 
e não é. Eles percebem que não é quando vem pra cá, eles precisam estudar muito, ele tem que criar uma uma 25 
rotina de estudo que muitas vezes assim ele tá indo pra aula ele tá assistindo outra pessoa, ele tá falando, ele 26 
tá ouvindo, né? Aqui é diferente, ele estuda 99% sozinho, Ele traz as dúvidas pra gente? Traz. Ele a hora que ele 27 
precisa ele tem os horários e ele pode vir pra atendimento pra tirar dúvidas antes de fazer prova, mas ele 28 
precisa criar uma rotina de estudos, ele tem que estudar o módulo ele tem que fazer o exercício antes de trazer 29 
pra gente as dúvidas. Então o aluno assim que tem que ser um aluno aplicado e a maioria das vezes a gente 30 
assim eu classifico o aluno como uma pessoa assim um trabalhador, um batalhador, pessoas que não 31 
conseguiram terminar no tempo hábil, e vem pra cá e muitas vezes teriam vergonha de frequentar uma sala de 32 
aula ou não teriam mais aquela idade, se sentem às vezes assim um pouco, não é? distanciados da sociedade 33 
por não terem terminado naquele tempo específico e aqui não aqui, aqui eles vem se sentem bem eles falam 34 
isso pra gente tem essa troca de que eles se sentem em casa que...eles gostam...eles se sentem bem porque 35 
eles se sentam com a gente e aí aquela dúvida eles não tem aquela vergonha de expor as suas dificuldades 36 
porque tá ali o professor e ele então ele se sente a vontade pra tirar dúvida, pra colocar todas as dificuldades 37 
que tem, é um aluno assim...eu acho que é um aluno muito esforçado, o que vem pra cá é um aluno que ele 38 
sabe que tem que batalhar bastante pra conseguir terminar o médio ou o fundamental...  39 
E em relação ao material didático, qual o material didático que você usa na sua disciplina? 40 
Nós temos as apostilas, no caso as apostilas de espanhol são apostilas feitas por uma professora no caso que 41 
foi do CES-XXX se eu não me engano então nós temos um material assim de espanhol que foi é é usado...feito 42 
por essa professora e aí nós usamos que são os módulos de espanhol. Os de português nós temos também os 43 
módulos do fundamental, no espanhol são nove módulos, no português no ensino fundamental são dez 44 
módulos e no médio são nove módulos, módulos que vieram pra gente também pela secretaria de educação... 45 
Os de português? 46 
Os de português os de espanhol foram feitos por essa professora já há algum tempo. 47 
E esse material, no caso de espanhol, ele é específico a todos os CES? 48 
Olha eu não sei pra todos os CES, eu sei por que como você... eu acho até que você me falou hoje o espanhol 49 
não tem tanto assim, não é fácil a gente achar em todos os CES. Eu sei que no em XXX na época que eu 50 
trabalhei lá é..é...era o mesmo módulo depois eu trabalhei lá com GLP e tudo e comecei até nós e começamos 51 
a modificar os módulos, fazer umas diferenças eram treze módulos a gente condensou pra nove acabou 52 
modificando um pouco. AQUI são esses módulos que nós usávamos lá antes. 53 
Esse módulo vem de algum material didático? Vocês se basearam em algum livro didático? 54 
Esse módulo de...esse que eu modifiquei em XXX? Não, não foi tanto... a gente usa uma coisa outra, mas as 55 
vezes a gente nem se baseia . Eu não me baseei muito em em livro didático porque muita coisa você acaba 56 
modificando...pelo teu conhecimento mesmo da...da...do conteúdo e assim...é...é...muita coisa usando 57 
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revistas, jornal...então não usei não me fixei muito em um livro específico não foi mais um conhecimento 58 
mesmo que já tinha, a gente acaba escrevendo... 59 
No caso da língua portuguesa esse material... 60 
Esse material nós não fizemos esse material já veio pronto 61 
e... você sabe quem elaborou? 62 
Acho que é FUNDAR se não me engano fundação FUNDAR alguma coisa assim 63 
Ele já veio pronto... No caso você trabalha também com o português... 64 
É ele já veio pronto pra gente. É o módulo que a gente trabalha aqui com português. Esse é o módulo que a 65 
gente usa. Isso...isso...esse é o módulo que a gente usa. São bons módulos, as...as...aquilo não sempre...nada é 66 
100% então muitas vezes a gente complementa com alguma coisa aqui com o aluno... 67 
É verdade, vocês seguem o módulo? 68 
A gente segue o módulo porque assim as provas elas estão baseadas nesse módulo, então a gente segue o 69 
módulo sim, ele tem que ler aquele módulo, mas muitas vezes, por exemplo, vou dar o exemplo de novo do 70 
Isaac, hoje, desse aluno que eu atendi algumas dúvidas que ele apresentou já tinha um livro ali guardado, 71 
emprestei pra ele, pra ele poder de repente xerocar, poder fazer anotações então muitas vezes a gente 72 
complementa com algo fora do módulo, alguma coisa que de repente tá mais bem elaborado, ou mais 73 
detalhado, mas a gente segue o módulo... 74 
É... De que forma você avalia os alunos e os considera aptos para eles poderem prosseguir e fazer outras 75 
provas? 76 
Eu acredito... Você diz ah aqui... Ah... Aqui? Pensei que fosse saindo do CES... 77 
Não. 78 
A gente trabalha com adultos, né? Jovens e adultos então muitas vezes o aluno vem pra gente... o que a gente 79 
sempre pede que eles façam os exercícios que o módulo apresenta no caderno, não fiquem só na leitura a 80 
gente sempre coloca pra eles essa importância. Só que assim: como é que a gente considera apto? A primeira 81 
prova obrigatoriamente o aluno tem que passar pela gente. Na sala de provas o aluno NÃO ENTRA pra fazer 82 
prova, NÃO PODE fazer a prova se ele NÂO TIVER um papel dado pelo professor de que ele está apto por ser a 83 
primeira prova. Então essa primeira prova, qual é o atendimento? Ele vai passar pela gente, ele tem uma ficha, 84 
a gente tem uma fichinha, cada professor tem uma fichinha daquele aluno. Você está vendo aquela caixinha 85 
ali? Aquela é de português é a do médio e do fundamental. Espanhol só do médio. Então todo aluno tem uma 86 
ficha a gente coloca ali, se ele veio para a orientação, se ele fez a prova, a nota que ele tirou, se teve alguma 87 
dificuldade... Então ele teve esse atendimento e aí... é...é...a gente vê se ele tá apto pelos exercícios que ele fez 88 
e se ele tá apresentando alguma dificuldade, né? A gente pergunta algumas coisas, algum conteúdo, a gente 89 
faz algumas perguntas e a gente observa se ele tá mais seguro ou não. Só que como a gente trabalha com 90 
adulto a primeira prova a gente coloca esse esse digamos assim essa dificuldade pra ele, dele apresentar os 91 
exercícios. Pra fazer a segunda prova, por exemplo, ele não precisa passar no professor se ele não tiver dúvida, 92 
se ele sentir seguro ele vai fazer a prova, ele não passa pelo professor se ele não quiser, a gente vai corrigir, se 93 
ele ficar reprovado ele pra refazer aquela prova ele tem... 94 
E qual a pontuação? 95 
Ele tem que tirar no mínimo 60%, 60 % é o mínimo. Se ele não conseguir os 60% pra refazer ele 96 
obrigatoriamente tem que passar pelo professor, ele não entra pra fazer prova lá, não permitem na sala de 97 
provas que ele faça se ele não passar aqui pra ver o que aconteceu que ele não não conseguiu alcançar os 60, o 98 
que que houve, qual foi a dificuldade pra gente poder sanar isso... 99 
As avaliações são feitas pelos próprios professores? 100 
As avaliações foram feitas aqui pelos professores. 101 
O que você considera exatamente na hora de fazer as avaliações para o aluno? 102 
O que a gente espera do aluno? 103 
O que você leva em consideração pra formular mesmo a prova? 104 
A gente procura colocar de uma maneira geral aquele conteúdo do módulo, claro que não entra 100% tudo, 105 
muita coisa né? A gente tenta priorizar o que seria mais importante pra ele aprender com aquele módulo, qual 106 
o conteúdo mais importante, quais os conteúdos mis importantes, entendeu? 107 
Qual o papel da língua estrangeira nessa escola, no CES? 108 
Olha... Eu acho que aqui... é...é...eu não posso te falar muito do inglês porque....apesar que eu acho que o 109 
inglês – apesar de não ser de inglês – eu acho que o inglês tem um papel também de destaque, mas o espanhol 110 
pelo menos aqui há algum tempo atrás até uma oficina a gente tinha, quando a gente funcionava no prédio 111 
...agora a gente está se reorganizando, depois de ter vindo para esse prédio, mas quando funcionávamos lá no 112 
prédio do SENAI, nós tínhamos uma oficina inclusive, uma oficina de espanhol onde a gente tinha nós fizemos 113 
nós montamos como se fosse um cursinho, pelo menos o conhecimento básico ali, da língua, então assim tinha 114 



201 
 

um papel bacana, de destaque, que agora nem tanto porque a gente está sem a oficina, né? A oficina dava uma 115 
vida é... dava uma vida e aí os alunos se interessam e foi uma coisa muito bacana nessa época, nós tivemos por 116 
três anos ou um pouquinho mais  a oficina, teatro eles fizeram, criaram texto bacana, fizeram teatro e... a 117 
gente usava sempre músicas foi muito bom, fizemos apresentações de filmes também, um filme muito 118 
bacana... 119 
E com relação aos módulos, como esse idioma é abordado no módulo de ensino? 120 
É um conhecimento geral, não é muuito detalhado mas é um conhecimento digamos que ele termine os 121 
módulos e ele tenha um conhecimento geral sobre a língua não é algo muuito muuito detalhaado  122 
É mais gramatical? 123 
É mais gramatical, não a gente tem dos dois a gente tem a gramática é bem gramatical sim, mas existe já 124 
alguma coisa com a interpretação de texto, a provinha que ele faz existem duas partes: a interpretação e a 125 
gramática. Então... tem a presença dos textos no módulo também então assim existe a gramática o enfoque é 126 
até mais gramatical, mas ele já começa...claro a gente pretende que quando termine o módulo o aluno venha 127 
com vontade de estudar mais, de se aprofundar mais na língua  , muitos até falam isso que gostaram tanto que 128 
querem  é...é...fazer um curso, estudar mais, se aprofundar mais..., mas  é...é...existe o enfoque também pra 129 
compreensão textual. 130 
Você faria alguma modificação nesses módulos? 131 
Faria, nós começamos...nós..nós.... desde que nós começamos com o espanhol nós já fizemos como eu te falei 132 
eram treze módulos então é... 133 
Agora são... 134 
agora são nove, nós tiramos alguns conteúdos que eram conteúdos até muuito difíceis para o aluno aprender 135 
com língua estrangeira assim...sozinho praticamente, então nós resumimos, colocamos o conteúdo mais 136 
objetivo, mas nós começamos a fazer sim algumas modificações de...de... melhorar mais exercícios, de... 137 
de...renovar , tirar algumas coisas que a gente achava que tava um pouco mais extensivo e dar mais destaque a 138 
outros, só que nós paramos um pouco com isso porque como veio essa nova mudaança, né? da platafoorma, 139 
do atendimento on-line os doc...o material ia modificar então nós paramos um pouco esse material porque aí a 140 
gente pensou: Bom, vamos parar porque se vai mudar todo o material a gente tem que esperar agora  pra ver o 141 
que vai acontecer... 142 
o que vai mudar... 143 
Isso... 144 
E aí vocês não sabem explicar como vai ser essa mudança... 145 
Não veio nada de espanhol ainda, mas assim o que foi passado é que no ano que vem, vem, então a gente tem 146 
que esperar pra ver como vai ficar essa situação... 147 
Ok, te agradeço pela entrevista, pela ajuda que você me deu... Obrigada 148 
Nada...quando precisar...  149 
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Boa tarde! Seu nome é? 1 
Carla. Professora Carla. 2 
Carla, você trabalha há muito tempo no CES? 3 
Têm uns cinco anos mais ou menos. 4 
Como é que você se vê assim como professora dessa modalidade de ensino, dessa escola? 5 
Ah... eu acho que é uma função muito gratificante porque nós trabalhamos com alunos de...fora da faixa etária 6 
normal então a gente vê muita dedicação deles, então eu acho isso muito gratificante porque eles realmente 7 
estão interessados em aprender, é o que eu tenho percebido isso ao longo desse período que eu estou aqui no 8 
CES, no CEJA, agora é CEJA, né? 9 
Na época que eu trabalhei era CES e aí eu permaneci com esse nome.  10 
Pulando pra segunda pergunta: como é que você descreve esse aluno do CES? Você já até falou um 11 
pouquinho, né?  Mas como é o perfil desse aluno que estuda aqui com vocês? 12 
Perfil é como eu falei como aqui é uma escola que não é regular, então são jovens e adultos, então muitos 13 
trabalham , né? Há muitas pessoas de idade também, já aposentados que retornam, resolvem concluir os seus 14 
estudos, mas a grande maioria realmente devido ao mercado de trabalho cada vez mais exigente com a 15 
necessidade de concluir os estudos. Então o perfil da maioria dos alunos aqui da nossa escola é esse. 16 
Normalmente eles têm quantos anos? Dá pra estipular assim uma faixa etária? 17 
Ah...é muito difícil. A gente atende alunos de dezoito, vinte anos até alunos de sessenta. Então é muito 18 
variado... 19 
A idade mínima pro ensino médio é... 20 
Ensino médio é dezoito. 21 
E como é o material didático que vocês utilizam? 22 
É...nós trabalhamos com módulos, né? Agora... o...o CEJA tá passando por um processo de mudanças, de 23 
transformações, então tem um novo material sendo analisado, elaborado... 24 
Por quem está sendo elaborado esse material? 25 
Pelo CECIERJ, Fundação CECIERJ. 26 
Os professores participam? 27 
Participam, participam, nós passamos por um treinamento, uma plataforma, plataforma MUDO, então a gente 28 
está nesse período de... capacitação e... análise desse material, mas por enquanto em língua espanhola nós não 29 
temos esse material, somente em língua inglesa. 30 
O espanhol não tinha o módulo de ensino, o antigo, ele também não tinha... 31 
Também não tinha, então quando eu cheguei aqui à escola, nós não tínhamos nenhum material de espanhol, 32 
então eu mesma preparei esse material, né? Então ao todo nós trabalhamos com seis módulos e... 33 
Isso quer dizer o quê? Que são seis provas que eles fazem? 34 
São seis avaliações. 35 
Seis avaliações? 36 
Isso, então o aluno vem, pega o módulo, leva pra casa, estuda, tendo alguma dificuldade, procura o professor 37 
pra buscar esclarecimento e aí ele se sentindo capacitado, ele vai fazer a avaliação. Caso ele fique reprovado, aí 38 
ele tem uma nova oportunidade, ele pode estudar novamente o módulo... 39 
O mesmo módulo?  40 
O mesmo módulo pra fazer a avaliação. 41 
Qual o mínimo aqui estipulado pra ele passar? 42 
60 %. 43 
60%. 44 
Isso. 45 
E esse módulo de espanhol que vocês usam hoje foi elaborado por você mesma? 46 
Por mim mesma. 47 
Normalmente... O que que você... levou em consideração ao elaborar esses módulos? 48 
Olha eu levei em consideração questão de vocabulário, né? Principalmente trabalhando aquelas palavras de 49 
falsos cognatos, né? é... levei em consideração gramática também mas tudo a partir da contextualização, 50 
textos, contextualizando, né? a informação, tudo a partir de textos, né? que eu acho que fica uma forma mais 51 
é... que fica mais agradável e mais concreta pro aluno pro aluno poder entender melhor a matéria. 52 
E na hora de formular, de elaborar as provas você... o que que você leva em consideração? Você segue o 53 
módulo não? Como é feita essa avaliação? 54 
Não, então como eu estava falando, é tudo a partir de textos, as questões são contextualizadas, então eu 55 
busquei diferentes tipos de textos, desde historias em quadrinhos, textos jornalísticos, e aí a partir daí é 56 
trabalhado o conteúdo de espanhol, a partir desses textos. 57 
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Hum, hum... e de que forma você avalia os alunos na hora da prova e os considera aptos pra uma 58 
próxima...etapa, ou seja, pra uma próxima avaliação? 59 
Então eles alcançando um percentual mínimo que é 60% aí eles estão né aptos a dar continuidade aos estudos. 60 
Normalmente eles conseguem ou...? 61 
Normalmente sim... 62 
Na primeira prova? 63 
o índice de aprovação é bem... 64 
nessa disciplina, no caso espanhol, nas outras também? 65 
Olha, nas outras eu não sei informar, mas eu digo assim... quanto a minha disciplina é...até que eles conseguem 66 
concluir com êxito. 67 
Qual a função da língua estrangeira nessa escola, qual o papel do espanhol nessa escola? 68 
Eu acho mais assim.... a  língua estrangeira né...no contexto né hoje no contexto de ensino médio é pra trazer 69 
conhecimento para os alunos né informações sobre um, no caso um país estrangeiro é até uma forma do aluno 70 
fazer um contraste né uma comparação com a nossa cultura, da nossa cultura com a cultura de outro país, 71 
então isso gera um crescimento né crescimento pessoal e até mesmo profissional também devido a influência 72 
do Mercosul que a gente sabe que hoje em dia é muito grande aqui no Brasil né então é muito importante isso. 73 
Você está de acordo com a visão abordada nesses módulos de ensino? 74 
É...eu acho que sim né até porque fui eu que criei ...(risos) 75 
Então você faria alguma modificação...? 76 
Não...eu acho que todo material é passível de mudança né nada é perfeito, a gente tá sempre nessa busca do 77 
aperfeiçoamento então eu acredito sim que há coisas que podem ser é melhoradas né, aperfeiçoadas né 78 
porque eu não sou perfeita né... (risos) 79 
Com relação ao material novo é... você disse que há reuniões né encontros que os professores estão 80 
participando... 81 
Isso... há uma capacitação isso, pela internet mesmo né, plataforma pela internet e aí nós entramos fizemos 82 
atividades ali, produção de material né então sendo que no caso para língua espanhola o material ainda não 83 
existe 84 
Mas você participa dessa capacitação? 85 
Mas eu participei dessa capacitação, criando materiais porque é assim é... o CEJA ele vai sofrer uma nova 86 
estrutura né uma nova organização então boa parte desse... tempo vai ser virtual né um tempo também vai ser 87 
presencial, os alunos assistindo as aulas através de oficinas, então esse tempo virtual nós preparamos o 88 
material, colocamos no sistema, né no site e ali o aluno vai interagindo, vai resolvendo as atividades... 89 
Ele estuda... 90 
Isso 91 
E as avaliações ainda são feitas....? 92 
As avaliações são presenciais... 93 
Continuam... 94 
Continuam presenciais. 95 
Ok, acho que é isso. Te agradeço... 96 
Ah que bom! Prazer... 97 
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Bom dia! Seu nome é? 1 
É Rosana. 2 
Você trabalha no CES? 3 
No CES de XXX. 4 
Há quanto tempo você trabalha lá? 5 
Trabalho lá há aproximadamente 8 anos. 6 
Como você vê assim o professor que trabalha nesse tipo de escola? 7 
Eu acho que é o ideal, né? É a forma ideal de se trabalhar, porque você atende ao aluno individualmente, né? 8 
Você tem um contato bem próximo com o aluno e você não expõe o aluno, como acontece numa sala de aula 9 
normal, né? O aluno, às vezes, em sala de aula deixa de tirar as dúvidas por conta de ter de se expor na frente 10 
dos outros, né?. O que não acontece lá no CES, porque eles falam com a gente individualmente. Então eu acho 11 
muito interessante. Sem contar que também, que eu gosto muito do perfil desse trabalho é a facilidade que a 12 
pessoa tem de escolher o horário mais fácil para ele ser atendido. Então, ele não tem aquele horário rígido, ele 13 
pode ser atendido na hora que lhe convier, na hora que ele achar melhor. 14 
E como é que é o aluno do CES? Como você descreve esse aluno que frequenta a essa escola? 15 
Olha, tem os alunos, nós temos perfis diferentes inclusive de alunos lá. Nós temos os alunos que são pessoas 16 
que abandonaram a escola por um determinado motivo ou por força de trabalho ou por força da idade, né? E 17 
temos aqueles alunos que tem dificuldades também em se adaptar na escola regular e acabam nos 18 
procurando. E ainda tem os alunos que ficam em dependência nas outras escolas e vem nos pedir socorro para 19 
sanar uma disciplina ou outra que precisam pra terminar … 20 
Como é que é feito em relação a esses alunos? Eles só fazem as disciplinas nas quais eles ficaram reprovados 21 
ou eles tem que repetir aquele ano? 22 
Não, não. eles só fazem as disciplinas que eles estão devendo, né, vamos dizer assim. 23 
Ficaram reprovados em matemática e física, só fazem matemática e física. 24 
Só fazem aquela disciplina. Isso. 25 
E se eles estiverem no último ano eles conseguem o diploma. 26 
Isso. 27 
E como é o material que vocês utilizam? 28 
Nós utilizamos módulos, né? Pra que... eles levam para casa, estudam, vem tirar as dúvidas com a gente pra 29 
depois fazer a prova e nós utilizamos também uma bateria de exercícios complementares a esses módulos que 30 
faz com que os alunos que tiveram dificuldade inclusive com o material do módulo pratique um pouco mais. 31 
O que vocês costumam abordar de conteúdo nesses módulos? 32 
Olha, depende muito da disciplina. Na minha disciplina eu... o módulo de Ensino Médio é mais pra gramática, 33 
mais voltado pra gramática. O módulo para o Ensino Fundamental já é mais pra interpretação de texto, pra 34 
introdução do Espanhol, né? 35 
Ah, eles têm Espanhol no Fundamental também lá? 36 
Tem, tem Espanhol no Fundamental. Não tinha não, mas este ano já foram feitos os módulos e aí tá havendo 37 
agora uma proposta do CECIERJ de trabalhar com a plataforma Moodle e o Ensino Fundamental também vai 38 
ser incluído no Fundamental. 39 
Tanto Espanhol quanto Inglês? 40 
O Inglês já tem nos dois há muito tempo. Agora o Espanhol é novo no Fundamental. 41 
Eu não sabia que era só no Ensino Médio. 42 
É, os módulos estão prontos. Eles... só teve um aluno até hoje que fez a prova, mas o sistema não abriu para 43 
que este aluno fosse incluído no Espanhol. Então... 44 
O aluno vai fazer opção por uma das duas? 45 
Isso, faz opção. 46 
Pro Inglês ou por Espanhol? 47 
A princípio sim, não sei se por acaso... porque tava.. eu ouvi dizer que o Inglês seria obrigatório, mas eu não 48 
tenho como te afirmar isso não. 49 
E no Ensino Médio são os módulos que você já possui na escola? 50 
É, foi. O Ensino Médio foi um grupo de professores anterior a mim que fez esses módulos e eu fui fazendo 51 
algumas adaptações, mas não mudando a autoria. É, deixei a autoria, acrescentei no módulo que eu tinha feito 52 
algumas adaptações, mas não mexi no conteúdo não. 53 
E são quantas provas que o aluno faz lá? 54 
De Ensino Médio 6 e de Ensino Fundamental 4. 55 
Você falou que fez algumas adaptações, que tipo de adaptações? 56 
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E, eu fiz adaptações que... eu achei que tinha algumas questões que estavam... os alunos questionavam que 57 
estava difícil de interpretar. Fiz essas mudanças, e coloquei alguns textos que eu achei que faltavam textos nos 58 
módulos, e eu coloquei alguns textos. 59 
Ele é mais voltado pra gramática, né? 60 
É, ele continua sendo voltado pra a gramática, mas como essa... os alunos inclusive falaram que por conta do 61 
vestibular era interessante fazer esse... eles terem essa noção, aí eu acabei deixando. Eu ia adaptar mais pra 62 
interpretação. Eu fiz tipo uma entrevista com alguns alunos, principalmente com os alunos que chegam lá pra 63 
fazer faculdade, né? Já com o vestibular... em fase de vestibular, né? Então eles acharam melhor ficar mesmo 64 
com a gramática. 65 
Com a gramática? 66 
Isso é pra eles, né? Nós temos que atender às necessidades deles. 67 
Isso. E na hora de fazer as avaliações do CES? O que você leva em consideração? Como essa avaliação é feita? 68 
Bom, as avaliações já estão prontas também. É, o que é levado em consideração, é o conteúdo do módulo, né? 69 
Muito embora, há um perfil de alunos que tem muita dificuldade. Então, o que que a gente faz? A gente 70 
procura fazer uma prova diferente pra esses alunos. Quando a gente percebe que o aluno, eu no meu caso, 71 
percebo que o aluno está tendo muita dificuldade com aquela parte toda da gramática, eu procuro ver... e a 72 
gente não consegue sanar, e vê que isso não vai ser importante pra ele, naquele momento, a gente procura 73 
adaptar a prova à necessidade do aluno 74 
Qual a função que exerce a língua estrangeira nessa escola, no seu caso o Espanhol? 75 
Olha, eu acho que nessa escola quanto em qualquer outra escola, o Espanhol tá aí. O Mercosul tá aí, o Espanhol 76 
assim como o Inglês está sendo uma língua bastante utilizada nas situações em que as pessoas fazem as 77 
negociações internacionais. E a Olimpíada tá aí, já tiveram outros eventos que  foram, né... em que os alunos 78 
aproveitaram o Espanhol pra trabalhar nesses eventos, né... o a Rio... hum, meu deus, esqueci... ah, esses 79 
eventos que tem, internacionais, né... e eles participam desses eventos muito e se saem muito bem, mais com 80 
o Espanhol do que com o Inglês. 81 
Você está de acordo com a visão abordada no módulo de ensino da escola? 82 
Tô sim, eu acho que é o seguinte, é como eu já te disse antes, esses módulos foram feitos mais voltados para a 83 
gramática. Eu, na época, achava que isso não ia dar muito certo, mas os alunos acharam que era interessante. 84 
Eu acredito até que os professores quando fizeram os módulos devem ter consultado os alunos para fazê-los. 85 
Então acho que eles atendem sim. 86 
Eles foram elaborados por vocês mesmos lá do CES- XXX, né? 87 
Sim, os próprios professores elaboraram o material de Espanhol 88 
Tá ok então. Obrigada. 
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Oi, boa tarde! Qual é o seu nome? 1 
Boa tarde! Pode...Joana 2 
Você estuda há muito tempo aqui no CES? 3 
Não, comecei agora. Em... em agosto. 4 
Isso... O que você está achando do estudo aqui do CES? 5 
Olha... na verdade eu tô começando mas...atenção dos professores eu acho que é mais importante e tô tendo 6 
atenção, ainda não comecei a estudar assim... parar e vir aqui estudar pra tirar um dia, pra tirar com o 7 
professor assim eu só venho faço a prova e vou embora, porque eu trabalho... 8 
Você trabalha com o quê? 9 
Eu trabalho com venda, sou comerciante, eu tenho um bar, aí quero... terminar meus estudos, meu segundo 10 
grau. 11 
E você estipulou assim um prazo mais ou menos para terminar os estudos nessa escola?  12 
Bom, eu querIa terminar esse ano, mas se não der....espero que...a minha...de acordo com os meus estudos eu 13 
consiga... 14 
Você está começando o ensino médio? 15 
O ensino médio. 16 
E por que você procurou esse tipo de escola pra você estudar? 17 
É...Eu...vi as pessoas falando sobre módulo...aí descobri que aqui tinha o módulo que é pra mim estudar e aí eu 18 
vim aqui pesquisar e gostei 19 
O que você ouviu, assim o que as pessoas falam assim...sobre o módulo? 20 
Que as pessoas falavam assim que é... ótimo pra estudar, o módulo que você estuda, pode tirar dúvidas com os 21 
professores Eu ainda não vim fazer isso ...eu agora tô tirando as notas, eu venho aqui faço a prova então ainda 22 
não tive aquele contato dirEto com o professor, tudo aos poucos... 23 
Por que você não teve contato? Você já fez prova e já passou? 24 
Já fiz, fiz três provas, estou no quarto módulo de espanhol aí... por enquanto... por causa do trabalho é...tem 25 
muita coisa, eu fiquei doente, então tudo...ainda não deu, agora a partir do...até o final do ano... 26 
Você não precisou ter o contato direto com o professor? 27 
NÃO, só assim pegar o módulo, fa...fazer a prova, ir pra casa estudar...Mas dirEtamente assim...estudar com o 28 
professor NÃO 29 
Mas você estudou em casa, fez a prova e passou? 30 
Estudei em casa, fiz a prova e inclusive agora eu fiz o módulo três que eu aumentei até a nota, tirei oitenta 31 
hoje, né? aí fiquei...(sorrisos) 32 
Bacana... 33 
Aí então falei vou estudar, vou continuar estudando... 34 
Isso...  35 
E eu quero terminar. 36 
São quantas provas que você tem que fazer dessa matéria? 37 
São sete? 38 
São sete? 39 
São sete módulos, é...aí eu vou terminar... os sete módulos, depois...e já peguei o módulo de matemática pra 40 
poder começar a estudar esta semana, talvez agora essa semana ou na... Essa semana eu já devo vir ter mais 41 
contato com os professores.  42 
Isso...Como é que você se vê como aluno do CES? 43 
Ah...eu...pra mim que já tem muitos anos que eu não estudo, pra mim tá sendo  uma experiência nova e eu tô 44 
gostando, tô adorando mesmo... 45 
Mas por que você está gostando? O que você está adorando assim...nessa experiência? 46 
Uma experiência assim de você ter uma renovação nos estudo..., entendeu? Você procurar aprender mais, 47 
conhecer mais e se adaptar mais a...ao...  a vida diária, né? 48 
Tá achando alguma dificuldade, tá achando que é melhor do que na escola regular?  49 
Olha eu... Por enquanto eu não tô tendo dificuldade não, às vezes... Igual hoje: eu estudei pouco,  né? A 50 
matéria, tirei nota boa. Então tudo vai depender dagora, do,...das matéria que eu vou estudar ainda... Ainda 51 
tem matéria pra mim fazer 52 
Como é que você vê os demais alunos, os outros alunos do CES? Como você enxerga esses alunos? Que perfil 53 
eles têm? Como é que eles são? 54 
Pro pouco que eu tenho contato, que eu ainda não tenho mUIto contato com as pessoas aqui... eu chego aqui 55 
pego a prova e vou pra casa correndo pra trabalhar, entendeu? Aí então eu não tenho mUIto contato com os 56 
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alunos assim... Mas pro pouco que eu tive o incentivo é grANde, as pessoas se interessam mAIs, eu vejo o 57 
interesse... Então eu acho que isso daí já é uma parte de incentivar um ao outro, né? 58 
Isso... Como é que você definiria assim em palavras você e esses alunos? 59 
Eu acho que...ah...eu e os alunos? Acho que muito bons. Hum...muito bons, no momento eu não posso dizer 60 
muita coisa, né? Porque eu tô ainda não tenho muito contato, mas o pouco que eu tenho conhecido, eu adorei 61 
e eles são interessados. 62 
O que você acha do módulo utilizado? Desse material didático? Desse módulo de ensino que vocês utilizam?  63 
Muito bom! 64 
Por quê? 65 
Porque você estuda em casa (mostra satisfação), você vai, relê, lê, relê de novo pra você poder fazer o 66 
trabalho, às vezes, alguma coisa não cai tudo do módulo, né? Conforme me falaram que cairia tudo, só que... 67 
quando eu comecei a ver, NÂO! Cai alguma coisa, não é toda a matéria do módulo, algumas coisas assim 68 
salteado, mas vale a pena. 69 
O módulo é o quê? O que que você estuda ...gramática... é... leitura... compreensão...? 70 
Leitura, gramática, verbos... Entendeu? Aí...agora nesse módulo dagora eu ainda não sei o que que vai vir... 71 
Você estuda só pelo módulo ou você tem necessidade de procurar um livro? 72 
Não, eu estudo o livro, eu pego o livro e estudo o livro também, que eu estudo o livro pra poder me aperfeiçoar 73 
mais, entendeu? Ficar conhecendo, a única dificuldade é falar o espanhol e entender um pouco que ainda tá 74 
meio complicado, né? 75 
Ok... Você costuma tirar dúvidas com o professor ou não é necessário? 76 
NÃO, por enquanto não teve necessidade não. Eu creio que daqui pra frente como eu tava falando hoje com a 77 
professora: - Ah, eu achei difícil, MAS... tirei nota boa. Aí ela falou pra mim: - Não, agora tem que estudar mais, 78 
porque cada vez mais vai aumentando a dificuldade. Então, estudar mais. 79 
E o que você acha das provas que você já fez?  Como você avaliaria essas provas? São provas fáceis... 80 
difíceis? 81 
Fáceis, é fáceis no sentido que ali não coisa, só que... o problema é você falar o espanhol, que aí tem o caso que 82 
é o conhecer a língua, falar algumas coisas, eu não conheço de espanhol ainda... 83 
Mas aqui vocês estudam essa parte oral também ou...? 84 
Não, eu não estudo, eu, particularmente, não estudo porque eu não fico aqui, que se eu for, eu não fiz é... 85 
coisa...eu não vim ter contato direto com ela pra estudar, pra ela me explicar...espero que...pra próxima 86 
prova... 87 
Pra prova escrita não há necessidade? 88 
Não, não é só estuda e você marca lá de acordo com a resposta certa. 89 
O que costuma cair nessa prova?  90 
É... texto... gramática (interferência) texto...gramática...verbos... 91 
Como você vê o professor dessa escola de modo geral? 92 
Ah...eu... 93 
Não é um professor, os professores...  94 
Os professores em si, que eu conheci assim alguns que eu tive contato assim direto, mas... são atenciosos, pelo 95 
menos eu não tenho o que reclamar, cheguei ali, fui bem recebida, então não tenho o que reclamar. 96 
Você costuma pedir ajuda desse professor? 97 
Não, agora no momento não, tô começando agora, então, por enquanto, ainda não precisei. 98 
Como você acha que é essa relação entre professor e o aluno do CES?  99 
Acho isso muito importante, os alunos e o professor ter contato direto, né? Mas... futuramente é aquilo que eu 100 
já falei, eu ainda não tive um contato direto, tive um contato fui lá pedi, fiz a prova, ela foi lá, me atendeu, com 101 
muita atenção. Então eu não tenho assim um contato direto, mas futuramente ... espero que sim. 102 
Ok, te agradeço! Tem quantos anos? Posso perguntar a idade? 103 
53. 104 
53. Você trabalha com? 105 
Eu trabalho no comércio com vendas, trabalho num bar. 106 
E aproveitou para retornar os estudos agora?  107 
Ah sim... 108 
Por que você sentiu essa necessidade de voltar aos estudos? 109 
Não, eu sempre tive vontade de ...do meu sonho de terminar , um dia fazer faculdade e terminar, fazer 110 
contabilidade. Então, o meu sonho eu ainda vou concretizar. Isso eu não desisto não...de terminar meus 111 
estudos... 112 
Ok, eu te agradeço muito! Obrigada pela entrevista! 113 
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Boa tarde! Qual o seu nome? 1 
Meu nome é Gabriel, estudante do CEJA, tenho 19 anos, é.... terminei  o curso hoje... 2 
Terminou? 3 
Fiz a minha última prova hoje. 4 
Quanto tempo você levou pra terminar o Ensino Médio? 5 
Eu levei bastante tempo porque eu comecei desde o primeiro ano é... eu demorei ... desde outubro do ano 6 
passado até agora foi mais ou menos uns 14 meses assim... 7 
14 meses? Ah não foi tão longo assim! 8 
Sim, pra quem fez desde o primeiro, né? Foi um espaço bastante reduzido, né? 9 
Você estipulou o prazo pra você terminar? 10 
Sim, eu queria ter terminado na real no meio desse ano mas...isso é um pouco por causa... você pode vir 11 
quando você quer, você não tem os horários, você não tem que assistir aula, você termina meio que 12 
empurrando com a barriga, né? Aí no finalzinho do ano... 13 
Você acha que esse fato de... 14 
Com certeza, com certeza 15 
Te atrapalhou um pouquinho... 16 
É...no meu caso, no meu caso, pô, não é um horário certo de prova, você não precisa de segunda chamada, não 17 
é uma burocracia, não tem, não precisa marcar prova, você vem aqui quando o professor estiver, você vai fazer 18 
a prova e ele vai corrigir, é pa-pum... 19 
Então é meio que livre você acha que isso... 20 
Isso pode atrapalhar, é isso pode atrapalhar mas se a pessoa tiver a meta estipulada e num, né?... num largar 21 
ela de mão... 22 
E por que você procurou o CEJA?  23 
Eu procurei porque, na verdade, eu tava tipo com a maior dificuldade de terminar no XXX, maior dificuldade de 24 
terminar no XXX, tava cheio de dependência nas costas e eu pensei: “Pô, eu terminando no XXX cara eu vou 25 
terminar pô com vinte anos na cara quase, eu preciso reduzir isso, vou fazer supletivo. Aí todo mundo fala: Ah 26 
não, faz XXX, faz o XXX. Eu falei: Não, vou fazer o que minha prima fez que ela falou que a prova lá do professor 27 
vai ficar lá no stand e você vai fazer a prova você pode terminar quando você quiser. Na real, se a pessoa tiver 28 
bem focada ela termina isso aqui em uma semana, se ela tiver pouca prova pra fazer ... 29 
Como você se vê assim como aluno do CEJA?  30 
Olha... É...como assim? 31 
Como você se enxerga como aluno dessa escola? Como é ser aluno dessa escola? 32 
Ah...entendi. Bom, é tipo aquele aluno que tá precisando de uma segunda chance, né? Tipo ele tentou fazer o 33 
seriado de várias formas aí ele vai chegar aqui no CES e vai ter uma segunda chance, vai ter a matéria toda 34 
certinha toda resumida e vai ter que ser por conta própria tipo se ele não quiser terminar aqui ele não vai 35 
terminar em outro lugar tipo é uma oportunidade e tanto, é muito bom, porque não tem muita distinção, é um 36 
espaço democrático aquilo que eu te falei a primeira coisa que eu te falei... 37 
Ah... 38 
Tipo tem muita gente de classe média alta, tem gente com pouco dinheiro, tem gente que mora na zona sul, 39 
que mora perto, na Zona Sul, tem gente que mora no subúrbio, na Barra, é um espaço muito bom, tipo te dá 40 
uma vivência boa assim que pô, às vezes, você mora num lugar pô assim que parece uma selva de pedra, você 41 
não sabe interagir com outra pessoa sem ser de outro nicho, tipo você frequenta um colegiozinho do lado da 42 
tua casa no Leblon tá... tipo não conhece outra pessoa, aqui você tem uma diversidade cultural bastante, tipo 43 
bem interessante... 44 
Pra você isso foi bom, foi positivo.   45 
Com certeza eu acho, eu acho...eu acho... tipo você ganha uma experiência de vida também tipo bem ou mal 46 
tive que...vi uma senhora com dificuldade na parada pô vou dar uma moral pra ela, falar um pouco do que eu 47 
sei pra ela e é um pouco assim (inelegível) por exemplo, quando a gente estuda, todo mundo meio que 48 
interage... 49 
Isso... Você a partir dessa tua experiência que você teve aqui como você pode falar do outro aluno do CES?  50 
A gente tem tipo vários tipos, tem o aluno que trabalha que não tem muito tempo, tem aluno que vem pra cá 51 
de vez em quando e fica conversando, tem tipo tem de tudo é por isso que eu digo é um lugar muito diferente 52 
...muito especial... 53 
E...material didático... vocês estudam... 54 
A gente tem em excesso, a gente tem bastante material aqui tipo nisso é até bem surpreendente a gente tem 55 
pilhas e pilhas de livros não falta, entendeu? Não falta... se a pessoa quiser ela vai se formar, né? 56 
E pras provas basicamente vocês estudam através de...por meio de... 57 
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Através de módulos, tipo uma apostila com folha mesmo que eles tipo distribuem na biblioteca... 58 
E o que você acha desses módulos? 59 
 Eu acho bem distribuído, tipo a matéria é bem coerente com as provas, ou seja, te dá o preciso pra você 60 
concluir tudo você vai encontrar aqui não tá incompleta a matéria não tá incompleta, ela pode ta resumida... 61 
Entendi...você costumava tirar dúvidas com o professor? 62 
Sim, sim 63 
Você sempre antes de fazer as provas você consultava o professor? 64 
Nem sempre, algumas matérias, por exemplo, Química, Física, Matemática, geral... tem muito aluno que tem 65 
facilidade na...né? na...tipo...em Humanas eu sou esse tipo, em exatas eu sempre tive dificuldade imensa assim 66 
aí eu terminava pô procurando o professor antes da prova, ah...como faz isso aqui? Pô, professor me dá uma 67 
forcinha, me dá um... 68 
Ham, ham, ...  e na área de Humanas você já não achava... 69 
Ah nada, tranquilão, pegava a apostila, botava um som no carro e ficava lendo porque eu já tinha bem ou mal 70 
eu já tinha visto aquilo né muita coisa de pô Brasil era: Vargas, JK e aí pô até gostei de ler, eu gosto de Brasil... 71 
aí tipo pra mim foi mais suave, mas exatas eu dei uma penada... 72 
Português, Língua Estrangeira... 73 
Nooossa...eu eu acho muito legal, eu gosto de fazer era bem legal porque cada prova que tu vai fazendo...É 74 
bom passar na prova, né? tipo... Pô!! 75 
Hum, hum...Normalmente você passava? 76 
Sim, humanas eu bati tudo de cara, já as exatas eu tive um pouquinho de dificuldade, mas a gente estuda, né? 77 
O que você fez em língua estrangeira? 78 
Eu fiz inglês. 79 
Inglês?  80 
Inglês. Fiz tudo no mesmo dia. 81 
Terminou num dia só? 82 
Num dia só.  83 
Quantas provas? 84 
Seis provas. 85 
Seis provas? 86 
Muito bom! Também tipo... já tinha tido curso também antes aí ajuda, né? 87 
Isso... E o professor dessa escola como você vê o professor dessa escola? De forma geral não um 88 
especificamente. 89 
Ah eu acho o professor bem atencioso e ele não tá aqui pra te atrasar ele vai tipo... te ajudar mesmo porque 90 
é... tirou 5,5, ele vai te dar uma outra chance né ele vai chegar pra tu e falar não ó faz esse serviço direito, ele 91 
vai te dar um segunda chance, isso que eu acho muito maneiro no CES, sacou? Aí dá pra pessoa se formar , né? 92 
Tem muita gente pô que não tem condição de fazer um pré-vestibular, de fazer um intensivo, abre as portas, 93 
né, cara? 94 
E a relação do aluno com o professor?  95 
Ah... os professores são demais, eu, pelo menos, não tive dificuldade de relacionamento com nenhum tipo... 96 
achei todos muito gente boa...é aquilo né, cara, eu tô aqui pra terminar até pra mim passar mesmo, sacou? 97 
Bem ou mal ele quer te ensinar, cara, ele quer te ensinar, aqui é o lugar que tu vai recuperar tuas forças pra tu 98 
tipo ter o certificado e procurar o que tu vai fazer na vida... 99 
Então você acha que foi um saldo positivo? 100 
Claro, com certeza, terminei o Ensino Médio... 101 
Você já trabalha ou só estuda? 102 
Não, tô estudando. Tô fazendo é... , tô fazendo uns projetos paralelos assim... 103 
O que você está fazendo? 104 
Eu gosto de trabalhar com música... 105 
Com música?  106 
Aí aparece um (inaudível) de vez em quando... nada muito formal assim. Eu quero trabalhar ou com 107 
Arquitetura ou Produção Cultural, com evento, com estúdio, cantores... mas é... 108 
Pretende continuar estudando... Tá bom! Então eu te agradeço. Parabéns! 109 
Nada, que isso! 110 
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Boa noite! 1 
Boa noite! 2 
Qual é o seu nome? 3 
Meu nome é Anderson. 4 
Você tem quantos anos, Felipe? 5 
Tenho 24 anos. 6 
24? E desde quando você estuda aqui no CEJA? 7 
Olha, eu venho aqui há um bom tempo, porque eu tive um percurso acho que um pouco diferente, né? Eu 8 
venho de outra escola, e, por motivos pessoais, eu tive que interromper o meu Ensino Médio na outra escola, 9 
porque era uma escola técnica que eu cursava 10 
Era uma escola pública ou ...? 11 
É, era, eu estudava no CEFET. 12 
No CEFET? 13 
Aí, eu tive que parar o Ensino Médio e continuar só o curso técnico. Concluí o curso técnico, só que eu fiquei 14 
com o Ensino Médio no meio do caminho, é, isso já faz até um tempo. Aí eu entrei no CEFET até para concluir, 15 
só que devido ao estudo do curso técnico, lá era puxado, e outras coisas mais, acabei protelando muito essa 16 
conclusão daqui. Aí esse ano, eu resolvi que ia concluir, mas mesmo assim protelei durante o ano 17 
Aham, quer dizer, você veio, começou a fazer, mas... 18 
Eu comecei, se não me engano, em 2009.. 19 
2009? 20 
Eu protelei muito 21 
É... mas você perdeu as disciplinas que você já tinha feito ou chegou a aproveitar? 22 
Não, não. Cheguei a aproveitar. 23 
Aproveitou todas elas? 24 
Cheguei a aproveitar. 25 
Como é que você ficou sabendo aqui do CEJA? Como você conheceu essa escola? 26 
Quando, quando eu vi que não pude continuar no Ensino Médio, eu teria que concluir o Ensino Médio de 27 
alguma maneira. A única maneira seria através de uma Educação de Jovens e Adultos. Resolvi procurar e 28 
percebi que existia duas formas: essa forma a distância e a maneira que é através de aulas, semanais, né? Com 29 
um período letivo muito reduzido. Eu optei pelo a distância devido à flexibilidade 30 
Do horário..? 31 
Do horário e de tudo mais 32 
Você acha então que isso seria um ponto positivo? 33 
Com certeza, com certeza. Talvez seja um dos pontos mais positivos, porque a pessoa tem muita flexibilidade, 34 
pode se organizar. 35 
O que que você acha, assim, nessa tua experiência ao longo desses anos na escola que você não achou assim 36 
legal? Que não... 37 
Negativo aqui? 38 
Negativo 39 
Algumas disciplinas, tem uma carga horária, assim, com os professores com dias muito restritos. Por exemplo, 40 
as disciplinas grandes, que considero fundamentais, todas são fundamentais, mas as mais batidas como 41 
matemática e português, são praticamente todos os dias, durante o dia todo. Mas, por exemplo, uma disciplina 42 
como Espanhol, só tem dois dias por semana, só tem hoje e amanhã. 43 
Isso, porque é só um professor. 44 
E eu fico fadado a isso, -  por quê? – porque estou, só dependo de Espanhol pra concluir. O [?] encerra semana 45 
que vem, terça-feira. E a professora vem quinta e sexta. Então se a professora faltar hoje, eu só tenho amanhã. 46 
Se, por acaso, acontecer alguma fatalidade que eu não puder amanhã, aí ferrou, só ano que vem.  47 
Quer dizer, então você não consegue concluir esse ano 48 
Então eu não vou conseguir. Eu vou buscar de todas as formas. 49 
É verdade. Como você se vê como aluno dessa escola? É diferente da escola onde você estudava? 50 
É, é diferente. Na verdade, o objetivo do EJA é um objetivo diferente da escola normal. O objetivo é, 51 
exatamente, buscar passar o mínimo de informação, mas que o aluno consiga uma conclusão, para poder... os 52 
alunos que não conseguiram estudar nos tempos hábeis, nos tempos que tinham realmente que estudar, 53 
ficaram mais velhos, ou então, como no meu caso, não puderam. Eles tiveram essa facilidade, existe o EJA, só 54 
que... - como eu posso falar.- ... esqueci a pergunta, fiquei pensando aqui 55 
Como você vê os alunos daqui? 56 
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Então, é um público muito heterogêneo. Você tem pessoas com idade muito avançada, querendo concluir seu 57 
Ensino Médio. E ainda tem pessoas, da minha idade, mais novas do que eu, que não concluíram. Desde, acho 58 
que aqui existe, desde realmente as pessoas que não tiveram muitas oportunidades, e agora buscam 59 
oportunidades até os estudantes que não foram bons alunos em certas escolas e resolveram, tiveram o EJA 60 
como alternativa para a conclusão. Tem gente muito jovem que eu já vi cursando aqui. Com base de 18 anos, 61 
19. 62 
É, encontrei com alguns hoje cedo. Conversei com alguns. 63 
Então, entra essa questão. 64 
Você fez amizade aqui na escola, com essas pessoas? 65 
Não, na verdade, não cheguei a fazer amizade, porque eu tenho um contato aqui muito rápido. Eu já venho pra 66 
fazer as provas, faço as provas. Já venho bem programado, eu venho fazer as provas, faço as provas e vou 67 
embora. 68 
E normalmente você pede ajuda ao professor? 69 
Algumas pequenas vezes. No caso, algumas matérias, por exemplo, Espanhol. Espanhol foi uma  matéria que 70 
eu iniciei, a professora me deu algumas orientações para que eu concluísse logo agora. O estudo que eu fiz de 71 
conclusão agora. Mas no geral, a apostila, o material didático produzido é bem explicativo.  72 
É... O que você acha dos módulos? 73 
O módulo de educação artística foi um módulo que passa certa informação. Para um aluno que desconhece 74 
totalmente o que é educação artística, aprende alguma coisa. O módulo de história, o próprio módulo de 75 
matemática. Os módulos em si buscam dentro daquele tempo reduzido passar algum conteúdo. Apesar do 76 
tempo muito reduzido, eles, acho que conseguem. 77 
Isso. E as provas? Como são as provas? O que que você acha? 78 
Bem niveladas, de acordo com a apostila. Se você tiver uma boa condução com a apostila, ela vai ter.... 79 
É bem de acordo com o módulo? 80 
De acordo com o módulo. Nenhuma foge ao que perguntaram, nem criam um grau de dificuldade muito 81 
grande ou muito menos. 82 
No caso, assim, específico de espanhol, normalmente, assim, o que que é exigido nessas provas? 83 
Bom, essas que eu fiz, foi muito exigida a parte gramatical. A parte de concordância [?] dos verbos. A parte de... 84 
sabe um pouco de vocabulário da língua espanhola. Saber um pouco a tradução de algumas palavras para você 85 
entender o sentido da frase. Isso foi o mais batido na prova que fiz até agora e que me foi orientado pela 86 
professora. E eu vou encarar a última prova que é uma, a professora falou, que é uma prova toda 87 
interpretativa. Em geral, não tem muito a parte gramatical. 88 
Entendi. Em média você levou quanto tempo para terminar cada disciplina? Você tem uma ideia? 89 
É, então, não posso te dar uma exatidão assim em média, porque teve épocas em que eu tive um pico de 90 
frequência que, por exemplo, geografia, história, matemática, biologia, matemática foram matérias que eu, 91 
acabei, assim, em 2 semanas. Porque eu vinha, e quando vinha já vinha não pra uma matéria, mas vinha para 92 
fazer logo 2 ou 3 provas. 93 
No mesmo dia você já fazia... 94 
No mesmo dia, por exemplo português foi uma matéria que eu protelei muito. Demorei meses. 95 
Por que você demorou? 96 
Eu resolvi deixar de lado e focar nas outras 97 
Ah, sim 98 
Uma vez eu vi que tinha uma grade maior e achei que ia acabar perdendo mais tempo fazendo português de 99 
início. E ganharia mais tempo eliminando outras, deixando ela para o final. Aí português eu demorei muito. 100 
Você fazia uma disciplina de cada vez ou ... 101 
Chegava a abrir duas, três 102 
Duas, três disciplinas? 103 
É, nunca só uma. 104 
E ia até o fim com as três escolhidas? 105 
Até o fim com as três escolhidas 106 
E depois começava outras? 107 
E depois eu começava outras 108 
Como que é, assim, o relacionamento entre professor e aluno aqui nessa escola? 109 
Muito bom. Eu sinceramente não tenho o que reclamar do atendimento dos professores não, muito menos... 110 
inclusive até da.. reclamam muito das instituições estaduais, né? … das escolas estaduais, mas aqui é muito 111 
organizado, eu pude reparar que... às vezes, por exemplo, quando dá um embolo assim, às vezes o professor 112 
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naquela correria acaba se esquecendo de lançar prova e tal, sabe exatamente onde achar a prova que você fez, 113 
existe todo um arquivo, é tudo bem organizado. 114 
É isso então. Você trabalha? Só estuda? 115 
Trabalho. 116 
O que que você faz? 117 
Sou técnico em química. 118 
Ah, porque você terminou, chegou a terminar o técnico no CEFET. 119 
Só tenho que para pegar meu diploma final, eu tenho que pegar também... 120 
Você consegue conciliar o horário do trabalho? 121 
Isso é difícil. Isso é difícil, assim, porque se eu trabalho longe, vamos supor, eu não trabalho não, eu trabalho 122 
em Curicica, para chegar daqui, e sair no horário de cinco horas, seis horas, esse horário comercial. Saindo de 123 
Curicica até chegar aqui, eu não vou chegar a tempo de fazer as provas. Que aqui encerra às 8 horas da noite.  124 
Ah, fecha cedo?  125 
Então, nem vou classificar como cedo, porque é um horário que o povo tá vindo pra escola, né? Não dá pra 126 
imaginar uma escola ficando até meia-noite, 11horas. Acho que foge um pouco do foco, até por questão da 127 
segurança. Não sei se, de repente, um horário alternativo... Desculpa... um horário alternativo de sábado 128 
auxiliasse outras pessoas, gente que trabalha muito longe, chega cansada, acho que um horário, um horário 129 
pequeno, assim, sábado de 8 a meio-dia, de repente seria uma alternativa para alguns alunos. 130 
Ok, te agradeço, então. Muito obrigada. Sorte e sucesso pra você! 131 
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Boa tarde, boa noite, já! Como é o seu nome? 1 
Júlia 2 
Júlia. Júlia, quantos anos você tem? 3 
18 4 
18. Você estuda... 5 
No XXX... terminei agora eu fui  reprovada nas exatas aí vim resolver isso aqui 6 
Veio resolver aqui? E aí, como você está fazendo? Você ficou reprovada em quê? 7 
Nas três exatas Matemática, Física e Química  8 
E aí como é que você ficou sabendo do CEJA, como você conheceu o CEJA? 9 
Eu sabia que ia ter que fazer algum supletivo pra... conseguir o diploma aí a gente procurou na internEt mas aí 10 
demorava mUIto vários meses aí a menina da secretaria do XXX indicou aqui... 11 
Hum hum... e como é que é como são feitas essas provas aqui? 12 
É...a gente faz sei lá sei quantas provas de cada matéria e aí se você for aprovada acaba... 13 
E você já tá fazendo? 14 
Eu já fiz todas 15 
Todas? Quantas provas você fez? 16 
Três de matemática três de Química e duas de Física 17 
Por que é só o terceiro ano? E aí passou em todas? 18 
Passei gabaritei tudo (risos) 19 
O que você achou assim? Como é que você estudou pra cá? Qual o material que você usou? 20 
Da minha escola é que minhas provas finais foram semana passada então tava tudo fresco eu só dei uma 21 
olhada nos meus cadernos 22 
Então você não chegou nem a pegar o material, o módulo...  23 
Não não... 24 
Você só se matriculou, fez as provas e... 25 
É ... e passei... (risos) 26 
Terminou já 27 
já 28 
e o que você achou da escola, do CEJA, desse sistema de ensino? 29 
Ótimo porque salvou minha vida (risos) 30 
Por que senão você teria que fazer o terceiro ano de novo... 31 
De novo Deus me livre 32 
E o que você pretende fazer agora? 33 
Ir pra faculdade de Direito 34 
Você quando fez as provas aqui chegou a conversar a pedir ajuda de algum professor? 35 
Tirei uma dúvida ou outra mas quase nada 36 
Normalmente você estudava... 37 
QUAse nAda... o cadErno... 38 
Mas você teve que pegar o módulo pra saber qual matéria... 39 
Ah é...eu peguei o papelzinho pra saber o que precisava estudar mas na realidade matemática eu nem estudei 40 
é... mas foi bem tranquilo eu consegui 41 
O que você achou das provas? 42 
Eu achei tranquilo assim pra mim eu acertei tudo mas eu fico imaginando sei lá as pessoas que não tem base é 43 
porque assim o XXX Agostinho é muito bom mas as pessoas que não tem base eu não sei se é fácil... 44 
se conseguiriam assim ser aprovadas rapidamente? 45 
É... tanto que eu vi um monte de gente que já fez uma que já foi reprovada na primeira teve que fazer de 46 
novo... 47 
Que bom que você conseguiu 48 
É... 49 
Boa sorte pra você agora obrigada! 50 
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Boa tarde! Qual o seu nome? 1 
É Geraldo 2 
Quantos anos você tem? 3 
Tenho cinquenta. 4 
Você trabalha, só estuda? 5 
Eu trabalho, eu trabalho...é... só que eu fiquei desempregado neste ano, mas já estou em vistas de outro para o 6 
próximo ano... 7 
Você trabalhava em quê? 8 
Eu trabalho em pavimentação... 9 
E desde quando você estuda no CES? 10 
Eu estudava no xxx (imcompreensível) e de lá... 11 
O que é? 12 
Também é o mesmo sistema 13 
Ah sei... 14 
E de lá eles me indicaram praqui 15 
Você está aqui há quanto tempo? 16 
Seis meses 17 
Falta muito pra você acabar seus estudos? 18 
Eu to... praticamente no início 19 
No início do Ensino Médio? 20 
E por que você procurou o CEJA? 21 
É...porque...mais facilidade né? de chegar até o colégio, apesar de morar longe, mas aqui tem mais facilidade 22 
de horário...horário...é... que os outros lugares eram assim um pouco de risco aí eu não... 23 
Mas você diz facilidade em relação... 24 
Facilidade de chegar mesmo, de horário... 25 
De não ter um horário fixo? 26 
Horário fixo, ser locais onde não corro risco de... de... chegar ao colégio, de sair... aqui pra mim foi bom, tá 27 
sendo bom por isso... existem outros lugares mais perto, eu não moro aqui, eu moro... 28 
Você mora em... 29 
Eu moro em São João de Meriti... mas eu pego o metrô, é rapidinho... Pra mim aqui foi bom, eu já conhecia que 30 
eu fazia XXX que é o mesmo sistema pra eu poder concluir mais rápido, assim eu não demoro tanto... 31 
Como é que você se vê como aluno dessa escola? Como é ser aluno do CEJA pra você? 32 
Eu...eu ...assim....por pouco tempo eu não tenho assim dizer...é...muito...muito... o que falar sobre a 33 
qualidade... 34 
Mas você assim... como é ser aluno dessa escola? 35 
Pra mim...eu...eu vejo como qualquer outra escola...aonde que... tudo aquilo que eu quiser adquirir eu vou 36 
ter... só adquiro com a minha força de vontade, né? se eu não tiver força pra mim adquirir, não querer estudar 37 
bastante eu não vou conseguir nada... 38 
E os outros alunos? Como você vê os outros alunos? 39 
Eu vejo assim uma oportunidade pra quem, uma oportunidade assim pra quem tá atrasado na escola, 40 
desesperançado de estudar que aqui é um incentivo, eu tenho convidado uns colegas pra vir pra cá, pra 41 
estudar aqui porque dá até principalmente... pra mim e os colegas que muitos que são... têm o mesmo objetivo 42 
assim... que são pessoas adultas que não têm muito tempo...pra mim eu acho ótimo. 43 
E os alunos que você conheceu aqui? O que você acha deles? 44 
Eu acho que todos são motivados, eu vejo a força, eles chegam ali...até os mais novos que estudam aqui 45 
procuram estudar mesmo... têm uma preocupação de reter o máximo que podem... 46 
Como é o material que você estuda aqui? 47 
Eu estudo por módulos... 48 
Por módulos. E o que você acha dos módulos? 49 
É... são módulos bem...é um módulo básico...bem elaborado...eu acho que dá pra... dá pra tirar bastante 50 
coisa... 51 
Você estuda só por eles?  52 
Não... 53 
Você tem apoio de outros livros?  54 
Eu tenho apoio, até que ...eles que aqui cedem os livros, cedem todos os livros, todos os livros cedem, eu tenho 55 
os livros de todas as matérias é ...foi doado gratuito 56 
Hum... 57 
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pra gente 58 
Vocês estudam pelos módulos pra fazer as provas mas... 59 
E reforça pelos livros...  60 
pelos livros. Isso... Você costuma tirar dúvidas com o professor? Ou você estuda e vem fazer a prova? Como 61 
é que você faz? 62 
Olha...por não não morar muito perto...é... às vezes é.. eu recorro recorro sim a... a... professora inclusive tem 63 
até professor...tem uma professora que fica a parte pra pra tirar as dúvidas daqueles que tem mais 64 
dificuldade... 65 
Mas você costuma ir até a professora... 66 
costumo costumo sim... ela tem os dias quando eu venho fora dos dias ou fora da hora eu tenho que...eu faço  67 
as minhas provas  ela não acompanha minhas provas separado, às vezes, quando eu tenho muitas dúvidas, 68 
quando eu não tenho muitas dúvidas já faço direto direto na classe... 69 
Na sala de avaliação? 70 
É... na sala de avaliação, ela ajuda a ler as coisas, lendo as coisas pra ajudar... 71 
E o que você acha das provas que você faz? Como são as provas? 72 
As provas são boas, não são fáceis né?.... 73 
Não são fáceis? Por quê? O que costuma cair nas provas? 74 
É... ah... porque eu... 75 
Que disciplina você está fazendo agora?  76 
Estou fazendo Geografia. 77 
Geografia? E já fez outras? 78 
Já, já! 79 
O que você fez? 80 
Já fiz História, já fiz Sociologia...deixa eu ver... é... acho que é a terceira ou quarta prova...disciplina que eu faço. 81 
Português? Língua Estrangeira? 82 
Não, não Português eu não fiz nem Língua Estrangeira porque são muitas, parece que são doze doze 83 
disciplinas... 84 
E você tem que fazer todas elas pra terminar o Ensino Médio? 85 
É...é...pra terminar o Ensino Médio. 86 
Como você vê o relacionamento entre aluno e professor? 87 
Bom, é bom...  88 
Vocês tem muito contato de explicação de matéria? 89 
Não, explicação de matéria geralmente não porque ...quando a gente pede explicação de matéria a gente tem 90 
que chegar um pouco mais cedo e... solicitar uma explicação  porque as vezes não dá tempo de... porque  a... o 91 
aluno a sala tá cheia e não dá tempo dela fazer essa explicação individual... 92 
Bom, eu te desejo boa sorte que você termine logo seus estudos.  93 
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Boa noite 1 
Boa noite 2 
Seu nome é? 3 
Marcela 4 
Quantos anos você tem, Marcela? 5 
Eu acabei de fazer 18. 6 
E por que você estuda aqui no CEJA? Já estuda há muito tempo? 7 
Não, comecei há uma semana. E eu estudo aqui, porque eu me formei nos Estados Unidos e daí, meu diploma 8 
vai demorar pra chegar, e eu preciso fazer minha matrícula na faculdade. Porque eu já passei na PUC 9 
Que interessante! Você sempre morou lá fora? 10 
Não, eu estudava aqui. Aí eu fiz até a metade do segundo ano. E, aí, eu fui na metade do segundo ano para lá. 11 
Onde você morou? 12 
Em Louisiana, que é do lado do Texas, assim, ninguém sabe onde é 13 
Por que você foi para lá? 14 
Porque na verdade você só manda o seu perfil, e a família de lá te escolhe. Em qualquer lugar dos Estados 15 
Unidos. 16 
Você foi fazer intercâmbio? 17 
Aham foi. Aí eu morei lá um ano e voltei agora e passei para a faculdade, preciso do meu diploma rápido. 18 
Claro. Aí você concluiu o Ensino Médio lá? Só que aqui ele não tem validade, é isso? 19 
Ter, ele tem. Só que só vai chegar no meio do ano que vem.  20 
Ah, tá, o problema é o tempo, né? 21 
É, e para a faculdade preciso fazer minha inscrição agora, entendeu? 22 
Você passou? Passou pra onde? 23 
Para para a PUC em Designer 24 
Para a PUC? 25 
Uh-hum 26 
Legal 27 
Aí, a inscrição é até o dia 18 de dezembro agora. Então... 28 
Correndo, né? 29 
É.. 30 
E como é que você ficou sabendo da escola? 31 
Uma amiga minha, que tá até fazendo prova aí agora, veio me, comentou sobre isso. Que ela ficou sabendo de 32 
outra amiga e ... é isso...  33 
Você tem um prazo, então, para terminar esses estudos? 34 
Tenho, tenho. Ai, eu não sei quando, porque eu ainda não conversei com a faculdade, mas com certeza até o 35 
dia primeiro de março, que é quando eles começam as aulas. 36 
Você tem que ter terminado? 37 
Você vai ter que fazer todo o Ensino Médio? 38 
Não, só o segundo e o terceiro. 39 
E terceiro ano, é isso? 40 
Aham 41 
Você já conhece um pouquinho da escola? Como você vê, assim, o aluno dessa escola? Você tem uma amiga 42 
que estudou aqui, né? Que estuda. O que que você acha? 43 
Aham. Ah, eu gosto muito do método aqui, na verdade. Eles dão módulos para você estudar e o professor 44 
ajuda e, assim, não é uma escola, né? É um supletivo que é só com prova. As provas, para quem já estudou em 45 
Ensino Médio, não é muito difícil, mas tem que dar uma relembrada, tem que dar uma estudada, qualquer 46 
dúvida é só perguntar pro professor... 47 
Você já tinha iniciado o Ensino Médio aqui antes de você viajar? 48 
Sim, no Centro Educacional da Lagoa. 49 
Aí você parou para fazer o intercâmbio?  50 
Isso 51 
E agora que voltou é... 52 
É 53 
Você já fez/ chegou a fazer alguma prova aqui na escola? 54 
Já, já. Cheguei a fechar a disciplina de segundo e terceiro ano de inglês, de filosofia, de... - que mais? – ai, 55 
esqueci. De umas quatro matérias eu já fechei.  56 



217 
 

O que que você achou do material, módulo utilizado aqui, do material? O que que você achou das disciplinas 57 
que você já estudou? 58 
É, alguns são novos, e alguns são meio rasgados e rabiscados, e são meio velhos. 59 
É que vai passando de tempo [?] 60 
Fica na biblioteca 61 
Fica na biblioteca? Vocês pegam o módulo como um empréstimo? 62 
Isso, isso. 63 
Aí, devolvem depois? 64 
Isso. Se você quiser usar o módulo na escola, na própria escola, você tem que deixar sua identidade dentro da 65 
biblioteca, mas se você quiser levar pra casa, você tem que assinar. E às vezes as pessoas esquecem e não 66 
trazem de volta. 67 
Quanto tempo você leva, assim mais ou menos, estudando para fazer a prova? Você vai para casa e estuda 68 
vários dias? 69 
Não, dependendo da matéria eu demoro uns 20 minutos.  70 
Você estuda para fazer a prova? 71 
É, teve um dia que eu já fiz 6 provas por dia, assim. 72 
Seis provas de uma mesma disciplina em um dia? 73 
Isso. Passei o dia inteiro aqui, fazendo prova. 74 
Saía de uma prova, estudava, e outra prova? 75 
Unhum. Isso, aí fiquei o dia inteiro aqui. Almocei na rua, e fiquei o dia inteiro aqui. 76 
E foi aprovada em todas? 77 
Fui 78 
Isso. Você costumava a tirar as dúvidas com o professor? Ia direto fazer a prova? Como você costumava 79 
fazer? 80 
Não, assim, pra português, literatura, que pra mim, já é mais fácil, eu tenho mais facilidade, eu não perguntei 81 
nada não. Mas, assim, acho que pra química, física e matemática, que são as mais dificinhas, eu vou, eu 82 
pergunto algumas coisas. 83 
Precisa do professor, do auxilio para tirar alguma dúvida? 84 
É 85 
Você tinha muito contato com o professor? Não? Como é que era? 86 
Não, na verdade não. Normalmente, eram dúvidas pequenas. 87 
Como você vê o contato do professor com o aluno nessa escola? Muito diferente da escola regular? 88 
Humm 89 
Não? Como você vê isso? 90 
Eu acho que é um pouco diferente na maneira de ajudar. Os professores daqui, alguns, ajudam bastante os 91 
alunos, que eles sabem que supletivo é pra pessoa que não se deu muito bem na escola e quer ajudar mais no 92 
supletivo, então o professor daqui ajuda mais, a passar, a entender a matéria. Professor de escola, ainda mais 93 
de escola grande, não quer saber e repete a pessoa mesmo, entendeu? 94 
Você acha que está muito voltada para isso, né? Aprovação, reprovação? 95 
Isso. Professor daqui é mais... 96 
Preocupado com essa parte de não reprovar o aluno? 97 
Isso 98 
Enquanto que na escola particular... 99 
É, às vezes, assim, o Santo Inácio tem muito aluno, o professor quer que a pessoa passe, mas se não tiver 100 
como, entendeu, reprova e não quer nem saber. Acho que é isso. 101 
E aqui já um... 102 
E aqui já é um... que eles sabem que aqui é um supletivo pra pessoas, assim, que não gostam muito de estudar, 103 
então, as coisas aqui são mais fáceis de lidar. Os professores são mais fáceis de lidar. E, é isso.  104 
Aí você pretende terminar agora, concluir? 105 
Aham, eu queria terminar assim agora em dezembro. Mas não vai ter como. Ainda faltam 30 provas pra fazer e 106 
não tem condição em 4 dias, não tem condição.  107 
Tá bom. Te agradeço.  108 
Obrigada. 109 
Boa sorte pra você. 110 
Gosto de estudar em escola, mas como eu não aguento mais, já fiz todos os meus anos de escola e já tenho 18, 111 
quero terminar logo com isso. Mas eu gosto muito daqui porque os professores... eu acho que é muita prova 112 
ainda, são assim... faltam 30 provas, são 6 de história, são 6 de sociologia... 113 
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Mas 6 pro Ensino Médio todo ou não? 114 
Não, 6 de sociologia sim, mas são 6 de história pro segundo e terceiro ano. Porque eu achei que, quando a 115 
minha amiga me falou sobre isso, “é só fazer a prova e ir embora”, eu achei que fosse assim, chega lá fez a 116 
prova de alguma matéria e, tipo, uma prova de cada matéria e vai embora, acabou, entendeu? 117 
Poxa, mas assim... 118 
É, aí descobri que não era assim quando cheguei aqui e meio que me desapontei um pouco.  119 
É, mas aí, vai estudando um pouquinho, e agora terminar pra você conseguir aí entrar na faculdade. 120 
É. Se Deus quiser.   121 
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Boa tarde! Qual é o seu nome? 1 
Meu nome é Vânia. 2 
Quantos anos você tem? 3 
22 anos 4 
Desde quanto tempo você estuda aqui no CES? 5 
Hum ...mais ou menos... porque na verdade eu me matriculei tem dois anos e eu venho... sei lá desses dois 6 
anos se eu vim quatro vezes pro colégio foi muito... 7 
Esporadicamente... 8 
É...  9 
Por quê? 10 
Porque ... trabalhava no... comércio, né? E ficava e... também porque é longe pra mim que eu moro na Barra, 11 
de lá pra cá é um trânsito horrível... e... preguiça também, mas porque não tava levando a sério mesmo... 12 
Agora eu quero começar minha faculdade tô vindo correndo contra o tempo até quarta-feira.  13 
Por quê? Falta muito pra você acabar? 14 
Não, falta bem pouco na verdade. Faltam Química, Biologia, Sociologia e Filosofia... 15 
E você pretende terminar... 16 
No máximo quarta-feira... (risos) esse ano! 17 
Você quer terminar tudo esse ano? 18 
Mas dá pra terminar, faltam poucas provas. Hoje eu termino Química, amanhã não porque eu tenho trabalho. 19 
Aí segunda eu faço... termino Biologia e... Filosofia; terça-feira é Artes e...quarta-feira Sociologia... 20 
Aí você faz toda a disciplina? Ou você já começou? 21 
É...eu faço quando eu começo tipo ontem eu encerrei Geografia, ontem eu fiz todas as provas de Geografia eu 22 
tô só no terceiro ano... 23 
Ah sim... a quantidade de provas é menor...  24 
É bem menor 25 
Isso... entendi... Por que você procurou o CEJA para estudar? 26 
Ah que me contaram que aqui... na época né aqui dava pra... era só vir fazer as provas, eu achei que fossem 27 
poucas provas na verdade que eu tava fazendo colégio lá perto de casa só que aí era meio rebelde, não ia pro 28 
colégio aí eu falei vou parar, vou trancar a matrícula no colégio e vou me matricular lá no CEJA. Aí em um mês 29 
eu acabo se eu for todo dia, mas eu não vim... mas dá pra fazer como era só o terceiro ano em um mês dá pra 30 
fazer se eu vier realmente de segunda a sexta, mas eu não vim... 31 
Isso te... 32 
É... Bastante... 33 
Como você se vê como aluna do CES, do CEJA? 34 
Ah não sei te responder essa pergunta... (risos) 35 
Como você vê os seus colegas aqui do CEJA? 36 
Acho que o pessoal que praticamente tá na mesma situação que eu..., até em situações piores que a minha 37 
porque eu só não terminei o colégio antes por falta de vergonha na cara na verdade, o pessoal acho que 38 
trabalha e tal e não tem tempo mesmo de estudar, na época teve que trocar o estudo pelo trabalho e agora tá 39 
correndo atrás porque tem um tempinho extra... 40 
Certo... Vocês estudam por módulos aqui?  41 
Por módulos, é... 42 
O que você acha desse material? Como é esse material? 43 
O material é muito bom, muito bom mesmo é... que eu quando estudava eu cheguei a... fazer... estudei em 44 
colégios bons até... só que tipo minha mãe tava jogando dinheiro no lixo porque eu não tava indo, mas assim o 45 
material é bem parecido com as apostilas dos colégios  que eu estudei tal... os professores também são bem 46 
legais, tudo tranquilo... 47 
Isso... você só estuda por esses módulos ou você procura apoio de um outro material didático? 48 
Não, só o módulo, pelo menos pra mim basta. Eu leio e eu só consigo... estudar escrevendo que senão eu não 49 
consigo aprender. Aí... eu leio, vou fazendo meu resumo, meus cálculos e só basta! Quando eu tenho alguma 50 
dúvida eu venho e pergunto ao professor... 51 
Isso eu ia te perguntar, você costuma tirar dúvidas com o professor? 52 
Química tenho porque eu não entendo nada de Química (risos) eu tava ali perturbando ele agora... 53 
Aí você pede explicação...  54 
Aí eu venho e leio de novo, depois da explicação que ele me deu, e...faço alguns exercícios...depois quando eu 55 
sentir que tô pronta pra fazer a prova eu faço... 56 
O que você acha dessas provas? 57 
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As provas são bem fáceis... 58 
São? 59 
São, em relação assim a apostila que a apostila tem todo um conteúdo explicado direitinho tanananam , só 60 
que... as provas eu acho que... bem bem ...tranquilo mesmo, não tenho nenhuma questão tipo cabulosa, 61 
monstruosa não. Por exemplo, no vestibular às vezes as questões sei lá de História, por exemplo, no vestibular, 62 
são bem complicadas você tem que entender tipo bem a fUndo o que estavam te perguntando. Aqui não... 63 
acho que é mais o básico mesmo até pra poder ajudar os alunos, sabe? pra não ficar empacando todo mundo. 64 
Normalmente você passa nessas provas? 65 
Passo! Eu só repeti uma vez numa prova de Português que... era pra fazer um negócio de carta, só que eu não 66 
estudei a apostila, eu vim sem fazer, aí... a professora: ah, mas não era pra fazer isso. Eu falei: ué, mas tu não 67 
escreve carta assim? Não, tem todo um jeito certo de fazer. Aí eu repeti. Mas de resto eu passei em todas... 68 
Você fez outra prova e passou? 69 
É...passei 70 
Hum... Como você vê essa relação de professor e o aluno do CES? Por que é diferente de uma escola 71 
regular... E aqui, como é que é? 72 
Tem assim um distanciamento, né? porque não tem aula então a gente só entra em contato com o professor 73 
na hora de fazer a prova ou na hora de tirar dúvida, mas todas as vezes que eu que eu que eu... fui tirar dúvida 74 
com algum professor, eles sempre foram muito atenciosos comigo , nunca... 75 
Ah, aqui vocês fazem a prova na sala com o professor... 76 
É... 77 
Não existe uma sala específica...  78 
Não... 79 
Ah... entendi... 80 
Aqui é Química, Física, Educação Física... se eu quiser fazer a prova eu vou ali ele vê o número da minha 81 
matrícula e me dá o papel da prova e corrige na hora... 82 
Ah... então vocês tem que vir no mesmo horário do professor, né? 83 
É... o horário que o professor tá aí.  84 
E quando o professor não está? 85 
Aí não tem como fazer a prova... 86 
Não tem como fazer a prova... 87 
Isso que tava dificultando também porque hoje o professor de Química só tava aí, só tá aí eu só posso entrar 88 
até as sete que ele vai embora as oito e eu queria fazer Biologia hoje também só que... eu só podia entrar pra 89 
fazer a prova até as quatro e eu cheguei aqui até as duas, não tinha como... 90 
É ... porque nos outros é uma sala separada funciona um pouquinho diferente(baixo). Então quer dizer que 91 
você tá terminando já... 92 
Graças a Deus, graças a Deus, não aguento mais esse peso na minha vida... 93 
(risos) Tá bom, obrigada! Te desejo boa sorte!  94 
Obrigada! 95 
  96 
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