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RESUMO 

 

Esta dissertação é o resultado da pesquisa desenvolvida no curso de mestrado em Educação 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (PPGE-

UFF), no Grupo de Pesquisa em Educação de Jovens e Adultos (GPEJA), que buscou 

responder a seguinte questão central: Quais motivos levam idosos a buscar a formação escolar 

na EJA em uma escola da periferia de Macaé? Para isso realizamos uma pesquisa do tipo 

qualitativa exploratória, sob a perspectiva de narrativas autobiográficas, que foram coletadas 

por meio de entrevistas semiestruturadas e gravadas em vídeo, realizadas com três alunos 

idosos da EJA da rede municipal de Macaé, matriculados no Colégio Municipal Pedro Adami 

– na região serrana do município – e que foram nossos informantes-chave. Para a análise dos 

dados coletados, dentre outros, utilizamos os seguintes referenciais teóricos: para 

compreender motivação, nos embasamos na teoria da automotivação de Ryan e Daci (2000) e 

Bzuneck e Guimarães (2007); para delinear a EJA utilizamos a obra de Paulo Freire (1987). 

Propusemo nos, também, construir uma breve análise conjuntural da EJA na atualidade, em 

especial, na região de Macaé. Assim, além de observarmos as dificuldades enfrentadas pelos 

alunos idosos para conseguir estudar, encontramos alguns resultados para nossa questão de 

pesquisa, dos quais destacamos: O incentivo e a companhia de terceiros como elemento 

motivador para o retorno aos bancos escolares. A vontade de adquirir e ampliar os 

conhecimentos. O forte desejo de obter o respeito dos mais jovens e da sociedade como um 

todo, como forma desses indivíduos ampliarem sua participação na comunidade e 

desenvolverem um censo de pertencimento à própria sociedade. 

 

Palavras-chaves: Aluno idoso, Motivação, Educação de Jovens e Adultos. 

 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation is the result of research developed in the Master's Degree in Education of the 

Postgraduate Program in Education of the Fluminense Federal University (PPGE-UFF), in the 

Research Group on Youth and Adult Education (GPEJA), which sought answer the following 

central question: What reasons lead the elderly to seek school education in the EJA in a 

school on the outskirts of City of Macaé? Therefore, we conducted qualitative exploratory 

research, from the perspective of autobiographical narratives, collected through semi-

structured interviews, recorded on video, with three elderly students from the EJA of Macaé 

public school system enrolled at Pedro Adami Public School – in the city mountain area – 

who became our key informants. For the analysis of the collected data, among others, we used 

the following theoretical references: to understand motivation, we based our studies on the 

theory of self-motivation of Daci and Ryan (2000) and Bzuneck and Guimarães (2007). To 

delineate the EJA we used the work of Paulo Freire (1987). We also proposed to build a brief 

conjuncture analysis of the EJA today, and especially in the Macaé region. Thus, in addition 

to observing the difficulties faced by the elderly students to achieve their studies, we found 

some results for our research question, such as: The incentive and the company of others as a 

motivating element for the return to school chairs. The desire to acquire and expand 

knowledge. The strong desire to gain respect from young people and society as a whole and 

also, as a way for those individuals to broaden their participation in the community and 

develop a sense of belonging to society itself. 

Keywords: Elderly student, Motivation, Youth and Adult Education 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Neste tópico apresentamos o tema de nossa pesquisa voltada às motivações de 

estudantes idosos em buscar formação escolar  numa escola da região serrana de Macaé, 

apresentamos também o nosso memorial e a relação com a Educação de Jovens e Adultos, e 

por fim, a estrutura organizacional desta dissertação. 

Iniciamos rememorando o filme "O Aluno: Uma História de Vida"
1
, que é baseado na 

história de Kimani Maruge Ng’ang’a, queniano que, aos 84 anos, decidiu se matricular em 

uma escola para aprender a ler e escrever. Ele enfrentou, sem desistir, uma batalha para 

ingressar e permanecer na escola preparada para receber apenas crianças, superando a 

resistência da própria escola, como também a revolta e a incompreensão de moradores da 

região. Em determinada cena, quando sua professora lhe questiona por que é tão importante 

estudar, responde: "Eu tenho uma carta e preciso ler por mim mesmo. Quem não sabe ler não 

é nada. É um inútil."
2
 

Consideramos que esta situação se repete diariamente também na rotina de alguns 

estudantes idosos do Colégio Municipal Pedro Adami (CMPA) que enfrentam, possivelmente, 

problemas semelhantes aos de Maruge para ter acesso a um direito previsto em lei
3
.  

Assim, todos os dias, às 18 horas, em meio aos estudantes, jovens e adultos, um grupo 

de senhores e senhoras, com idades superiores a 60 anos, vestindo seus uniformes e levando 

seus materiais escolares, entram pelo portão do CMPA, situado na região serrana de Macaé 

onde frequentam as turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ao olharmos tais cenas, 

nos questionamos a respeito das motivações que levam estes idosos a retornar aos bancos 

escolares. 

Motivação é uma palavra polissêmica que permite várias interpretações, e quando 

relacionada à educação geralmente é tratada em sua relação com a aprendizagem dos 

                                                             
 

 

1
The First Grader (título original), direção de Justin Chadwick, Reino Unido, BBC Films, 2010 

2 Em uma das cenas do filme, ao ser entrevistado pela imprensa queniana, uma repórter lhe perguntou: "Por que 

estudar é importante?" E Maruge responde: "O poder está na caneta". Embora seja uma afirmação que possa 

gerar controvérsias relacionadas à superposição de conhecimentos escolares aos conhecimentos provenientes do 

cotidiano, ela se tornou o lema de uma campanha governamental para a retomada da educação no Quênia. Fica 

claro também, no decorrer do filme, que Maruge está buscando um direito elementar, a educação, que lhe foi 

tirado na guerra pela independência do Quênia na qual ele lutou, foi preso e brutalmente torturado.  
3
 Constituição Federal de 1988, artigo 205;Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, no 

art.37; Estatuto do Idoso, Lei 10741/2003 nos artigos 20, 21 e 22. 
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estudantes, como em Tapia (2015, p. 13), em que o autor trata da motivação dos estudantes 

como elemento fundamental no processo de aprendizagem. 

Um problema que nós, professores, enfrentamos dia a dia é o dos alunos que 

não parecem ter interesse algum em compreender e aprender o que tentamos 

ensinar-lhes. Quando deparamos com alunos aparentemente pouco 

motivados, tendemos a pensar que são desinteressados, que sua atenção está 

em outras coisas, que talvez não lhes interesse o que ensinamos porque não o 

entendem etc. Às vezes, pensamos que o motivo está no fato de as condições 

em que trabalhamos não facilitarem a motivação para a aprendizagem 

(TAPIA, 2015, p. 13). 

 

Mas acreditamos que a aplicação mais adequada à motivação a qual nos referimos em 

nossa pesquisa é o motivo ou impulso que faz com que o idoso busque a escola para ser 

alfabetizado, mesmo que isso não represente uma mudança em sua vida profissional uma vez 

que alguns já são aposentados ou têm vida econômica definida. Neste sentido percebemos 

maior identificação com a concepção de motivação usada por Bzuneck (2009, p. 9) que em 

uma análise morfológica diz: 

Uma primeira ideia sugestiva de motivação, normalmente aplicável a 

qualquer tipo de atividade humana, é fornecido pela própria origem da 

palavra, que vem do verbo latino movere, cujo tempo supino motum e o 

substantivo motivum, do latim tardio, deram origem ao nosso tempo 

semântico aproximado, que é motivo... a motivação, ou motivo, é aquilo que 

move uma pessoa ou que põe em ação ou a faz mudar o curso.  

 

Assim, este movimento, que levou Maruge (personagem do filme comentado 

anteriormente) a buscar formação escolar aos 84 anos de idade no Quênia, e que impulsiona 

as senhoras e senhores de Córrego do Ouro
4
 na mesma direção, isto é, a motivação

5
 para 

retomar ou iniciar sua formação escolar é o objeto desta pesquisa. 

Destacamos ainda que esta pesquisa está inserida na linha Desigualdades e 

Diversidades Sociais na Educação (DDSE) e no Grupo de Pesquisa em Educação de Jovens e 

Adultos da Universidade Federal Fluminense (GPEJA-UFF). 

 

                                                             
 

 

4
 2º distrito de Macaé situado na região serrana do município, com aproximadamente 4000 habitantes (segundo o 

censo IBGE/2010), que possui um núcleo urbano e uma grande área rural circundante. 
5
 O tópico Motivação será melhor abordado posteriormente.  
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Após esta abordagem inicial do tema de nossa pesquisa, relatamos brevemente um 

memorial, destacando a relação com a EJA, que servirá ao leitor, inclusive, para compreender 

as escolhas e as afinidades com este tema. Neste tópico fizemos a opção de utilizar a 1ª pessoa 

do singular, visto que o relato é pessoal. 

Em 2000 concluí o curso Licenciatura em Educação Artística, na época ligada à 

Faculdade de Educação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Com a 

necessidade de me inserir no mercado de trabalho, fiz diversos concursos e optei por duas 

redes educacionais: o município de Macaé e a Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC), 

trabalhando com o segundo segmento do ensino fundamental e ensino médio.  

Ao longo destes anos realizei diversas atividades, sempre relacionadas ao ensino de 

Artes. Em 2004 passei a atuar como professor nas turmas da EJA do CMPA. Identifiquei me 

de imediato com esta modalidade de ensino a qual permaneço até hoje.   

Nesta experiência acompanhando a EJA, percebo que ela está em constante 

modificação e que vem recebendo, cada vez mais, estudantes adolescentes e jovens que são, 

em geral, seguidamente reprovados no ensino regular e, ao alcançarem a idade de 15 anos, são 

“convidados” a se matricularem na EJA.  

Senti então que, para o bom desenvolvimento do meu trabalho, seria necessário 

buscar aprofundamento técnico, prático e principalmente teórico que me desse suporte para 

lidar com estas novas realidades. Assim, ingressei no Curso de Especialização em Educação 

de Jovens e Adultos na Diversidade e Inclusão Social da Universidade Federal Fluminense 

(UFF). 

Direcionei minha pesquisa para as séries iniciais da EJA, pesquisei sobre a baixa 

autoestima dos estudantes adultos e idosos, e apresentei meu trabalho de conclusão de curso 

na forma de um documentário de curta duração intitulado: "Uma vontade que eu tinha de 

vencer e ninguém tirou."
6
 

 

                                                             
 

 

6
 O documentário está disponível no endereço: (https://www.youtube.com/watch?v=5Tha653xLk). Acesso em 

15 de julho de 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=5Tha653xLk
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Durante o desenvolvimento da pesquisa anterior, e nos diversos eventos em que tive 

a oportunidades de apresentá-la
7
, pude verificar que as dificuldades vivenciadas pelos 

estudantes idosos da EJA, não são exclusividade do CMPA, e assim me deparei com a dura 

realidade da EJA, que em geral, recebe pouco investimento, tem pouco planejamento que dê 

conta de suas especificidades, e acima de tudo, convive com a constante ameaça de 

fechamento de turmas e escolas. 

Esta situação me entristece, pois a EJA me é muito cara. Por ser o único professor de 

Artes do turno da noite do CMPA, acompanho os alunos da EJA desde o 6º ano até a sua 

formatura no 3º ano. E como último trabalho peço que produzam um cordel que tenha como 

tema a importância da educação nas suas vidas. Como a aluna Elecir escreveu: 

Vou contar a minha história 

Porque voltei a estudar 

Eu tinha um grande sonho 

Do meu estudo completar 

 

Pra mim está difícil 

É um desgaste total 

Deus sabe o que estou passando 

Para terminar o segundo grau 

[...] 

Aos meus professores eu digo 

E digo com muito prazer 

Sem a ajuda de vocês 

Eu não conseguiria vencer
8
 

 

  

                                                             
 

 

7
 Entre elas o Encontro Municipal de Profissionais da Educação,  Macaé e o 1º Seminário do Fórum em Defesa 

da EJA - São Gonçalo, ambos em 2016,  VIII Congreso Iberoamericano De Pedagogía (CIP 2018), III Seminário 

de EJA da Região Sul Fluminense. 2018. 
8
 Esta atividade foi desenvolvida pela aluna Elecir, em junho de 2016 
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Observei que esta atividade eleva a autoestima dos alunos e valoriza ainda mais 

aquele momento de suas vidas. 

Assim, conhecendo ainda mais a comunidade, fui percebendo, inclusive, pela fala 

dos próprios estudantes, que muitas pessoas da região que não sabiam ler nem escrever, não 

procuravam a escola por desconhecimento, vergonha ou constrangimento. Iniciei em 

dezembro de 2017 uma campanha de divulgação dos períodos de matrículas, espalhando 

cartazes que confeccionei e custeei. Esses cartazes foram distribuídos pela comunidade, em 

visitas a igrejas, postos de saúde, comércio local, etc. Para intensificar esta campanha, 

conversávamos com diversas pessoas nas ruas da localidade. 

Esta primeira campanha obteve um bom resultado, com mais de 30 novas matrículas 

nas séries iniciais da EJA em 2018. Considero que poderia ser muito mais, porém surgiu outro 

problema: a informatização dessas matrículas. Afinal, como estas pessoas idosas, algumas 

analfabetas e que, em diversos casos, vivem em fazendas, acampamentos do Movimento dos 

trabalhadores Sem Terra (MST) e áreas rurais mais afastadas teriam acesso a computador, 

internet além do conhecimento necessário para realizar sua matrícula online? 

Mesmo assim, com todos estes, e outros empecilhos, algumas destas pessoas se 

motivaram, se superaram e enfrentaram todas as dificuldades que lhes foram impostas, em 

busca de algo que lhes é de direito: retornar à escola. 

Esta determinação apresentada pelos estudantes idosos, além de me causar 

admiração, despertou o interesse em aprofundar a sua compreensão. Esta vontade me levou a 

desenvolver esta pesquisa no mestrado, para, não só ampliar o conhecimento sobre o assunto, 

mas também poder contribuir para melhor visibilidade desta situação, e quem sabe, servir de 

apoio para futuras proposições relacionadas a políticas públicas de facilitações ao acesso dos 

idosos à educação, assim como de propostas curriculares para esta modalidade. 

 

 Esta dissertação foi estruturada da seguinte forma: 

No capítulo I apresentamos a questão central de nossa pesquisa, seus objetivos e 

justificativas. Além disso, discorremos sobre a metodologia empregada, destacando as 

narrativas autobiográficas. 

No capítulo II buscamos fundamentar teoricamente nossa pesquisa, assim, 

apresentamos nossa revisão de literatura e os referenciais teóricos. Para isso, optamos pelo 

desmembramento nos seguintes temas: estudantes idosos, motivação, EJA e seus desafios. 
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Este último, tendo sido analisado, em especial, a partir da perspectiva de Paulo Freire. 

Destacamos que a escolha destes temas se refere diretamente à nossa questão de pesquisa. 

No capítulo III traçamos um histórico da EJA no Brasil, em Macaé (no âmbito 

municipal), a história do CMPA, e por fim a EJA no CMPA. 

No capítulo IV apresentamos a coleta e a análise de dados obtidos a partir da aplicação 

do questionário socioeconômico, do desenvolvimento de atividade autobiográfica e, das 

entrevistas realizadas com estudantes idosos. 

Nas Considerações Finais buscamos retomarem nossa questão central de pesquisa, 

apresentando possíveis conclusões sobre o tema, e propondo novos questionamentos 

envolvendo a educação voltada a estudantes idosos.  

Destacamos que os títulos de cada capítulo são citações retiradas das narrativas 

autobiográficas que coletamos, e os trechos que os acompanham fazem parte do poema 

“Saber Viver” de Cora Coralina (2015). 
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CAPÍTULO I – A PESQUISA 

"A GENTE NUNCA ACHA QUE É DEMAIS APRENDER" 

 

 

Não sei… 

se a vida é curta 

ou longa demais para nós. 

Mas sei que nada do que vivemos 

tem sentido, 

se não tocarmos o coração das pessoas. 

(Cora Coralina, 2015) 

 

 

Neste capítulo apresentamos nossa pesquisa, a partir da questão central, nosso objetivo 

geral e específico, as justificativas, e a metodologia que utilizamos em todo o processo de 

investigação, com destaque para a fundamentação das narrativas autobiográficas. 

 

1.1.  A PESQUISA 

 

Esta pesquisa teve como foco coletar, descrever e analisar os motivos que levaram 

um grupo de estudantes idosos a retomarem seus estudos, assim como descrever a realidade 

da EJA das séries iniciais de uma turma de um colégio pertencente à rede municipal de 

Macaé. 

Dessa forma, buscamos responder à seguinte questão central: Quais motivos levam 

idosos a buscar a formação escolar na EJA em uma escola da periferia de Macaé? 

Para tanto, observamos sujeitos da EJA matriculados no CMPA, localizado na região 

serrana do Município de Macaé. Fazendo um levantamento de suas motivações, observando 

as situações que os afastaram da escola na infância e dificuldades encontradas para buscar 

formação escolar. Capturamos os depoimentos em videogravações, registrando as narrativas 

dos estudantes idosos que foram selecionados como informantes chave de nossa pesquisa. 

Como objetivo de nossa pesquisa, destacamos o de conhecer e descrever as 

motivações de idosos em buscar formação escolar na EJA do CMPA, na região serrana de 

Macaé, analisando assim, o acesso e permanência destes estudantes. 
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1.2.  METODOLOGIA  

 

Para responder à nossa questão de pesquisa seguimos as seguintes etapas 

metodológicas complementares de trabalho: 

1) Buscamos material já produzido sobre o tema “estudantes idosos da EJA” e 

“motivações”, em artigos, trabalhos acadêmicos, reportagens e documentários 

em vídeo. 

2) Realizamos uma pesquisa nos dados fornecidos pela Secretaria do CMPA com 

os quais fizemos um levantamento do quantitativo de estudantes idosos 

matriculados no ano de 2019. Estes dados foram coletados e analisados 

qualitativamente e quantitativamente (quantidade de matrículas, quantidade de 

evasão, etc.) a fim de fazer uma melhor observação sobre a movimentação
9
 

destes estudantes em sua vida acadêmica. 

3) Aplicamos questionário socioeconômico entre os estudantes da EJA do 

CMPA; 

4) Realizamos uma atividade autobiográfica
10

, com a qual fizemos uma coleta 

primária de informações, noções, perspectiva e expectativas, realizadas com o 

grupo de estudantes da turma de 1º segmento do ensino fundamental da EJA e 

dos estudantes idosos matriculados em outros segmentos. Obtivemos, assim, 

algumas respostas sobre as questões pesquisadas. Esta atividade foi 

fundamental para identificar os sujeitos a serem pesquisados e suas narrativas 

autobiográficas.  

5) Com os sujeitos identificados, que consideramos nossos informantes chave
11

, 

coletamos com videogravações os depoimentos com os quais buscamos 

responder a questão de pesquisa. 

                                                             
 

 

9
 Termo utilizado pelo INEP, no censo escolar para se referir à matrícula, troca de turma e/ou de modalidade de 

ensino, desistência e evasão. 
10

 Esta atividade está relatada em tópico posterior. 
11

 Consideramos informante chaves pessoas representativas de um grupo e que podem proporcionar insight sobre 

o assunto e também acesso a outros entrevistados que podem ter evidencias corroborantes ou opostas. (YIN,  

2015, p.115) 
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Consideramos que, para compreender melhor o objeto de nossa pesquisa, isto é, a 

motivação dos estudantes idosos em buscar formação escolar, a abordagem exploratória seria 

a mais adequada. Assim, optamos por uma pesquisa do tipo qualitativa, buscando nos fatores 

mais intrínsecos nos sujeitos investigados as respostas que procurávamos. Para isso, usamos 

como metodologia as narrativas autobiográficas, sobre as quais comentamos no tópico 

seguinte.  

Assim, esta é uma pesquisa qualitativa, pois não se utiliza apenas de uma observação 

numérica ou estatística para analisar os dados coletados envolvendo "a obtenção de dados 

descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador 

com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 

sujeitos" Godoy (1995, p. 58). E do tipo exploratória, que segundo Gil (2002) tem seu 

planejamento bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados 

aspectos relativos ao fato estudado. Este tipo de pesquisa tem como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições, além de envolver: "(a) levantamento 

bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão" (GIL, 2002, p. 41). 

 

1.2.1.  Narrativas Autobiográficas 

 

De acordo com Bueno (2002), as narrativas autobiográficas, passaram a ser mais 

utilizadas a partir dos anos 1980, dada a necessidade de se realizar estudos de formação 

profissional na educação. Para este autor, a “ênfase sobre a pessoa do professor veio favorecer 

o aparecimento de um grande número de obras e estudos sobre a vida dos professores" (p.11). 

Estas pesquisas têm, em geral, por eixo principal a subjetividade se contrapondo "aos métodos 

convencionais de investigação pautados pela perspectiva de se construir uma ciência objetiva 

e globalizante" (BUENO, 2002, p.13). 

Corroborando com a valorização das narrativas autobiográficas, Souza (2007) afirma 

que esta veio da necessidade de se ter uma alternativa de abordagem científica menos 

positivista. 

A valorização dessas fontes ocorreu no bojo da alteração paradigmática 

produzida a partir das dúvidas levantadas sobre a capacidade, do conjunto de 

referências teóricas e metodológicas das ciências naturais, de dar conta da 

compreensão dos fenômenos sociais. Problematizou-se, então, a noção de 

cientificidade a partir da contestação do positivismo que, até então, 
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constituía-se como ideia reguladora hegemônica na produção do 

conhecimento válido (SOUZA, 2007, p. 61). 

 

 Esta metodologia se mostrou um verdadeiro desafio, pois precisávamos desenvolver 

uma "escuta sensível", que para Barbier (2002) tem como base a empatia, onde o pesquisador 

deve reconhecer do lugar do outro a compreensão das questões abordadas durante as 

entrevistas. 

A escuta sensível começa por não interpretar, por suspender todo 

julgamento. Ela procura compreender, por “empatia”, o sentido que existente 

em uma prática ou situação, segundo o “algo mais” (o “surplus”) rogeriano. 

Escuta sensível aceita surpreender-se pelo desconhecido que, 

incessantemente, anima a vida. Por isso, ela questiona as ciências humanas e 

continua lúcida sobre suas fronteiras e zonas de incertezas (BARBIER, 

2002, p. 3 – grifo do autor). 

 

Na perspectiva da "escuta sensível", nós, enquanto pesquisadores, deixamos nossas 

crenças pré-estabelecidas de lado, isto é, o que acreditávamos que seriam as respostas 

corretas, e observamos com atenção intensa aquilo que o narrador nos traz como resposta.  

O objetivo da pesquisa biográfica é o de explorar os processos de gênese e 

de vir-a-ser do indivíduo num espaço social, mostrar como eles dão forma as 

suas experiências, como fazem significar as situações e os acontecimentos de 

sua existência (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 71). 

 

Esta tarefa é de grande complexidade, como argumenta Benjamin (1994) em suas 

considerações sobre a obra de Nikolai Leskov,  

Leskov como narrador não significa trazê-lo mais perto de nós, e sim, pelo 

contrário, aumentar a distância que nos separa dele. Vistos de uma certa 

distância, os traços grandes e simples que caracterizam o narrador! Se 

destacam nele. Ou melhor, esses traços aparecem, como um rosto humano 

ou um corpo de animal aparecem num rochedo, para um observador 

localizado numa distância apropriada e num ângulo favorável. Uma 

experiência quase cotidiana nos impõe a exigência dessa distância e desse 

ângulo de observação (BENJAMIN, 1994, p. 197). 

 

Assim, observar o fato narrado pela perspectiva do narrador é algo de bastante 

relevância. Como defende Bourdieu (1998, p. 183), "falar de uma história de vida é, pelo 

menos pressupor - e isso não é pouco - que a vida é uma história". Ao mesmo tempo, não 

devemos esperar uma história contada de forma cronológica e absolutamente precisa, pois o 

narrador vai acrescentando ou tirando a relevância dos fatos por ele narrados. 

O sujeito e o objeto da biografia (o investigador e o investigado) tem de 

certa forma o mesmo interesse em aceitar o postulado do sentido da 

existência narrada (e, implicitamente, de qualquer existência). Sem dúvida, 

cabe supor que o relato autobiográfico se baseia sempre, ou pelo menos em 

parte, na preocupação de dar sentido, de tornar razoável, de extrair uma 
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lógica ao mesmo tempo retrospectiva e prospectiva, uma consistência e uma 

constância, estabelecendo relações inteligíveis, como a do efeito a causa 

eficiente ou final, entre os estados sucessivos, assim constituídos em etapas 

de um desenvolvimento necessário (BOURDIEU, 1998, p.184). 

 

Assim o narrador vai construindo a sua história seguindo uma sequência por ele 

estabelecida (de forma consciente ou não) alavancando os pontos e os aspectos que considera 

mais importantes. A esta variável
12

, na narrativa autobiográfica, Pianeu (2006, p. 43) chama 

de "Flutuação dos Sentidos". A flutuação terminológica em torno das histórias e relatos de 

vida, biográficas e autobiográficas é o indicador de uma flutuação de sentidos atribuídos a 

estas tentativas de expressão de temporalidade pessoal vivida. Este autor complementa que a 

observação das histórias de vida pode abrir um grande leque de opções, "abrindo o campo 

para expressão adulta dos adultos e perturbando os formadores-pesquisadores" (PINEAU, 

2006, p.44). 

Benjamin (1994) nos traz a possibilidade de o narrador acrescentar a sua narrativa, 

além do que ele próprio se lembra, aquilo que lhe foi contado por outras pessoas, e que 

passam a fazer parte de suas memórias. Para ele o narrador retira da experiência o que ele 

conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à 

experiência dos seus ouvintes (BENJAMIN, 1994, p. 201). 

Toda a nossa pesquisa se baseou na perspectiva do estudante idoso. Buscamos que 

estes, através de suas histórias de vida nos revelassem o que os motivou a buscar formação 

escolar. Na apresentação dos dados, que se dará no Capítulo VI desta dissertação, 

observaremos a riqueza de suas histórias, suas dificuldades, suas superações e a persistência 

em atingir seus objetivos, o que certamente não teria a mesma profundidade e detalhamento se 

o mesmo fosse coletado por outras fontes, tais como a escrita, em especial em relação aos 

estudantes da EJA em processo de alfabetização.   

 

  

                                                             
 

 

12
 A variável a qual nos referimos diz respeito as múltiplas formas de se contar um fato dando destaque ou 

retirando determinados elementos de acordo com a intencionalidade do narrador. 
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1.3.  JUSTIFICATIVA 

 

Embora saibamos que a EJA não está restrita apenas ao problema do analfabetismo, 

nos propomos a iniciar este tópico apresentando levantamentos sobre o tema, visto que nosso 

país, e a localidade à qual está inserida esta pesquisa, ainda apresenta índices que podem ser 

considerados alarmantes. 

Segundo o 3º Relatório Global da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO), publicado em 2016 (p. 9), em todo o mundo há cerca de 

758 milhões de adultos que não dominam a leitura e a escrita. Destes, aproximadamente 13 

milhões são brasileiros, o que coloca o Brasil como o 8º pais neste ranking que é liderado por 

Índia, China e Paquistão
13

. 

O analfabetismo no Brasil atinge praticamente todas as faixas etárias, com perfis, 

características e expectativas diferentes. Assim, deveria ser combatido com estratégias que se 

adequam e respeitam estas diferenças. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), divulgada em 2017, o índice estimado de analfabetos no Brasil é de 8% da 

população, dos quais 7,0% são jovens com idades entre 15 e 18 anos. Esse percentual 

apresenta relação direta com a faixa etária, aumentando à medida que a idade avança, até 

atingir 19,3% entre as pessoas com 60 anos ou mais, como demonstrado a seguir. 

 

  

                                                             
 

 

13
 Dados divulgados pela revista Veja na matéria: Brasil é o 8° país com mais adultos analfabetos do mundo. 

Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/brasil-e-o-8-pais-com-mais-adultos-analfabetos-

do-mundo/. Acesso em 10 de julho de 2019. 

 

https://veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/brasil-e-o-8-pais-com-mais-adultos-analfabetos-do-mundo/
https://veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/brasil-e-o-8-pais-com-mais-adultos-analfabetos-do-mundo/


31 
 
 

 

 

FIGURA 1: Taxa de analfabetismo no Brasil por faixa etária. 

 

Fonte: IBGE, PNAD Contínua - Educação, 2017, p.2 

 

Ou seja, segundo estas pesquisas, podemos concluir que pelo menos um em cada 

cinco idosos brasileiros não sabe ler nem escrever.  

Em Macaé os índices, segundo o Censo 2010, são um pouco melhores. A taxa de 

analfabetismo de pessoas com idades acima de 15 anos é de aproximadamente 3,27%. Mas 

assim como na média nacional, os índices aumentam de acordo com o aumento da faixa 

etária. Como demonstrado abaixo. 

FIGURA 2: Taxa de analfabetismo por faixa etária em Macaé. 

 

Fonte: IBGE, Censo 2010
14 

                                                             
 

 

14
 Endereço na internet: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/macae/pesquisa/23/25124?detalhes=true. Acesso em 

31 de julho de 2019. 
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Podemos perceber que, embora as taxas de analfabetismo em Macaé sejam menores 

que a nacional, o índice de pessoas com idades acima de 60 anos praticamente quadruplica em 

relação a faixa etária de 40 a 59 anos. 

Este e outros problemas nos levam a perceber que a questão dos estudantes idosos é 

bastante complexa e que parece estar em uma espécie de lacuna no meio acadêmico e legal. 

Interessante destacarmos que, conforme verificamos ao elaborarmos o histórico da EJA, entre 

os 92 artigos da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a palavra “idoso” não é 

mencionada sequer uma vez. Já no PNE, Plano Nacional de Educação 2014-2024, há uma 

única referência aos idosos enquanto estudantes, na meta 9, estratégia 9.12
15

 Brasil (2015, p. 

173), e, mesmo assim, não é muito clara.  

A pouca citação do termo “idoso” foi verificada também quando realizamos nossa 

revisão de literatura, pois buscando por palavras chaves estudantes idosos / alfabetização / 

EJA, nos anais das reuniões da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED), assim como fizemos no Banco de Teses da CAPES entre os anos de 

2011 a 2016 não identificamos nenhum trabalho que trate, especificamente da alfabetização 

dos estudantes idosos da EJA. Em uma busca mais ampla, utilizando a ferramenta de busca 

acadêmica google scholar encontramos apenas o trabalho de Marques e Pachane (2010), que 

trata da formação docente para trabalhar com estudantes idosos, abordando a importância do 

professor na intenção de trazer  luz a estes estudantes. 

Ainda como justificativa para a construção desta pesquisa, destacamos que ela foi 

desenvolvida na localidade de Córrego do Ouro, distrito de Macaé, não apenas por ser a 

localidade onde atuamos como professor de Artes há mais de 18 anos, o que facilitou a 

logística da pesquisa, e nos aproximou do grupo a ser pesquisado, e também por não haver 

pesquisas sobre este tema tendo como lócus esta mesma localidade (de acordo com a revisão 

de literatura). 

                                                             
 

 

15
 PNE meta 9, estratégia  9.12 -  considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos 

idosos, com vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias 

educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de valorização e 

compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da 

velhice nas escolas. 
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Destacamos que esta localidade possui algumas especificidades bastante 

interessantes, tais como a presença de trabalhadores da indústria de extração de petróleo, de 

atividades tipicamente urbanas (comércio, serviços gerais, funcionários públicos, etc.) e 

trabalhadores rurais, dos quais uma parcela são de acampamentos do MST
16

. 

Assim, acreditamos que a relevância do problema apresentado, a falta de legislação 

específica para este, a pouca produção acadêmica e a rica diversidade dos sujeitos a serem 

pesquisados, são elementos que justificam esta pesquisa.  

                                                             
 

 

16
 Há 2 acampamentos nas proximidades do CMPA 
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CAPÍTULO II – FUNDAMENTAÇÃO 

"EU VOU CONTINUAR ESTUDANDO ATÉ ONDE FOR POSSÍVEL" 

 

Muitas vezes basta ser: 

colo que acolhe, 

braço que envolve, 

palavra que conforta, 

silêncio que respeita, 

alegria que contagia, 

lágrima que corre, 

olhar que sacia, 

amor que promove. 

(Cora Coralina, 2015). 

 

 

Buscamos neste capítulo apresentar os embasamentos teóricos para a nossa pesquisa. 

Assim, iniciamos relatando o desenvolvimento de pesquisa realizada no Banco de Teses da 

CAPES, na qual buscamos produções acadêmicas que teriam relação com o nosso objeto de 

pesquisa. 

 

2.1.  REVISÃO DE LITERATURA  

Para fazer a revisão de literatura optamos por realizar uma busca no Catálogo de 

Teses e Dissertações da Capes
17

 nos dias 01, 02 e 05 de outubro de 2018. Inicialmente 

utilizamos as palavras-chaves combinadas "educação / motivação / idoso / Macaé" e não 

obtivemos nenhum resultado. Reduzimos as palavras-chaves combinadas para "motivação-

idosos". Encontramos assim, 2 trabalhos, sendo um sobre Educação Física e o outro sobre 

saúde dos idosos, ou seja, nenhum ligado diretamente ao tema da nossa pesquisa. 

                                                             
 

 

17
 Endereço na internet: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. Acesso em: 01 a 05 de outubro 

de 2018. 

https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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 Quando utilizamos o termo "educação / idoso", encontramos 7 trabalhos, dos quais 

apenas 4 tratavam de educação, e destes, 2 sobre a universidade da terceira idade, outro 

tratava de conteúdo sobre idosos no ensino fundamental, isto é, que em algum momento no 

ensino fundamental o estudante tivesse informações sobre idosos, e apenas 1 poderia ter 

alguma relação com o nosso tema, o qual fizemos uma avaliação mais aprofundada. Este 

trabalho selecionado foi o de Boehme (2013), que, em sua dissertação de mestrado em 

Educação
18

 trata da educação de idosos, porém sua pesquisa parte do ponto de vista do 

docente e seu objeto é a formação e saberes docentes para atuar na educação de idosos, o que 

não tem relação direta com este trabalho. 

Assim, optamos por usar as palavras-chaves separadas. Sendo que não utilizamos a 

palavra-chave "educação", pois ela já estava disponível em diversos filtros no próprio 

catálogo. 

Ao utilizar a palavra-chave “motivação”, inicialmente encontramos 10575 

resultados. Aplicando o filtro "Grande Área de Conhecimento - Ciências Humanas", este 

número diminui para 2141 resultados. Aplicando também o filtro "Área de Conhecimento" 

com os itens “Educação” e “Educação de Adultos” obtivemos 1031 resultados. Como 

consideramos este número ainda bastante elevado para nossa coleta de dados, aplicamos o 

filtro "Área de Concentração” em Educação, obtivemos 194 resultados. Observamos todos 

esses resultados e os identificamos por tema, como demonstrado no quadro a seguir, e 

desconsiderando os que não tratavam do nosso objeto de pesquisa, chegamos à seleção de 4 

textos para uma análise mais aprofundada. 

 

  

                                                             
 

 

18
 BOEHME, Rosana Andrade Rebelo. Saberes docentes na Educação do idoso: compreensões de professores do 

Programa de Educação Permanente. Programa de Pós-Graduação em Educação – Universidade Regional de 

Blumenau, 2013.  
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QUADRO 1 - Resultados da pesquisa no Catálogo de teses e Dissertações da CAPES 

com a palavra-chave “motivação” 

Palavra-chave 

Aplicando os seguintes filtros 

Nº textos Grande área 

conhecimento 
Conhecimento concentração 

Motivação 

-- -- -- 10575 

Ciências Humanas -- -- 2141 

Ciências Humanas 

Educação e 

Educação de 

adultos 

-- 
 

1031 

Ciências Humanas 

Educação e 

Educação de 

adultos 

Educação 

Educação 

educação 

194 

Fonte: Catálogo de teses da Capes, endereço na internet:  

http://catalogodeteses.capes.gov.br. Acesso em 01 e 02/10/18. 

 

Restando assim, um total de 194 textos, os quais foram analisados e dividimos por 

temas como demonstrado no quadro abaixo. 

 

QUADRO 2 - Resultados da pesquisa no Catálogo de teses e Dissertações da CAPES 

com a palavra-chave “motivação”, divisão por tema 

DIVISÃO POR TEMA 

Ensino superior 46 

Educação à distância 10 

Curso técnico/profissionalizante 6 

Educação prisional 1 

Educação integral 3 

Parceria público privado 1 

Prática/atividade/projetos Docentes/pedagógicos 68 

Avaliação/desempenho escolar 12 

Qualificação/formação/motivação do professor/pedagogo 17 

Identidade gênero/raça/orientação sexual/religião etc. 10 

Educação e ciência (medicina/neurociência/psicologia/fonoaudiologia, etc.) 8 

História da educação 6 

Comportamento / Violência 4 

Inclusão / Educação especial 3 

AREA DE POSSÍVEL INTERESSE 

Fatores motivacionais 1 

Educação de jovens e adultos 2 
Fonte: Catálogo de teses da Capes, endereço na internet:  

http://catalogodeteses.capes.gov.br. Acesso em 01 e 02/10/18 

Assim, os 3 trabalhos de possível relação com esta pesquisa e que foram analisados 

mais profundamente são os seguintes: 
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Siqueira (2017), em sua dissertação em Educação
19

 traz um estudo do conceito de 

motivação, inclusive do ponto de vista histórico e com foco principal na questão da motivação 

intrínseca e extrínseca no processo de aprendizagem do estudante. Posteriormente acrescenta 

ao seu estudo a figura do coaching. 

Almeida (2018)
20

, faz um estudo da Educação de Jovens e Adultos no campo, que 

seria um ambiente muito similar à região onde está localizada esta pesquisa, porém sua 

abordagem é sobre o ensino técnico, mais especificamente o Programa Nacional de Inclusão 

de Jovens (PROJOVEM). 

Lanzarin (2016)
21

, estuda a educação de idosos, através de uma análise do perfil do 

estudante idoso na EJA. Mas seu objetivo é o ensino de novas tecnologias para idosos 

analisando as práticas nas instituições de ensino em relação aos recursos utilizados em sala de 

aula. Embora o tema seja de grande relevância, não vimos relação deste, nem dos anteriores, 

com nossa pesquisa. 

Utilizando a palavra-chave “idoso”, obtivemos o resultado inicial de 6842 trabalhos. 

Aplicando ao item "Grande Área de conhecimento" o filtro Ciências humanas, este número 

diminui para 634. E quando aplicados os filtros educação e educação de adultos ao item "Área 

de conhecimento", encontramos 176. Em "Área de concentração" utilizamos os 3 filtros 

“educação”, alcançando assim o resultado final de 27 trabalhos. Os quais, depois de separados 

por tema, como apresentado no quadro a seguir, identificamos 6 para fazer uma análise mais 

aprofundada e verificar se teriam alguma relação com esta pesquisa. 

 

  

                                                             
 

 

19
 SIQUEIRA, Ivana Caldeira. Influência dos fatores motivacionais no processo de aprendizagem: a 

contribuição do coaching na educação'. Mestrado Profissional em Educação e Tecnologia Instituição de 

Ensino: Instituto Federal de Educ., Ciênc. E Tecn. Sul-Rio-Grandense, 2017. 
20

 ALMEIDA, Breno Trajano de. Políticas públicas de educação do campo para os jovens e adultos: um 

olhar sobre o estado de São Paulo. Mestrado em Educação Instituição de Ensino: Universidade de São Paulo, 

USP, 2018. 
21

 LANZARIN, Jane. A terceira idade na EJA: o idoso e a tecnologia no ambiente escolar. Mestrado 

Profissional em Educação e Novas Tecnologias Instituição de Ensino: Centro Universitário Internacional, 

UNINTER, 2016. 
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QUADRO 3 - Resultados da pesquisa no Catálogo de teses e Dissertações da CAPES com a 

palavra-chave “idoso” 

Palavra-chave 
Grande Área 

conhecimento 
conhecimento concentração Nº textos 

Idoso 

-- -- -- 6842 

Ciências Humanas -- -- 634 

Ciências Humanas 

Educação e 

Educação de 

adultos 

-- 

176 

Ciências Humanas 

Educação e 

Educação de 

adultos 

Educação 

Educação 

Educação 27 
Fonte: Catálogo de teses da Capes, endereço na internet:  

http://catalogodeteses.capes.gov.br. Acesso em 05/10/18 

 

Restando assim, um total de 27 textos, os quais foram analisados e dividimos por 

temas como demonstra a seguir. 

 

QUADRO 4 - Resultados da pesquisa no Catálogo de teses e Dissertações da CAPES 

com a palavra-chave “idoso”, divisão por tema 

DIVISÃO POR TEMA 

Ensino superior 2 

Educação à distância 1 

Atividade/educação física 3 

Instituição de permanência 2 

Prática/atividade/projetos Docentes/pedagógicos 6 

Qualificação/formação/motivação do professor/pedagogo 2 

Educação e ciência (medicina/neurociência/psicologia, etc.) 2 

História da educação/Biografia/memória 5 

AREA DE POSSÍVEL INTERESSE 

EJA/Educação de idosos 3 

Direito a educação 1 
Fonte: Catálogo de teses da Capes, endereço na internet:  

http://catalogodeteses.capes.gov.br. Acesso em 05/10/18 

 

Destacamos assim, os 4 trabalhos que poderiam apresentar alguma relação com esta 

pesquisa e que analisamos mais profundamente: 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/
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Fidelix (2016)
22

, busca fazer uma observação de um grupo de convivência para 

idosos e os processos educativos apresentados a partir desta prática social. Ela analisa a 

questão dos idosos, mas na ótica do envelhecimento da população. 

Madeira (2016), em sua tese em Educação
23

 nos traz uma série de entrevistas e 

depoimentos com mulheres idosas do Brasil, nas quais elas descrevem suas experiências, 

conhecimentos e expectativas de vida. Essas mulheres, em sua maioria, tiveram acesso à 

educação em sua juventude. As análises dos dados coletados levaram a autora a destacar a 

importância do lado social da escola para os estudantes idosos.  

Gonçalves (2013)
24

, faz uma descrição da questão do envelhecimento e observa os 

programas sociais direcionados à população idosa, mas restritamente ao município de São 

Carlos no Estado de São Paulo, além disso, tem como foco principal processos educativos e 

comunicação. 

Costa (2014), em sua dissertação em Educação
25

 discorre sobre a relação entre a 

educação e o estudante idoso, de forma bastante esclarecedora e utilizando as bases legais, 

contudo seu estudo é direcionado para o campo da psicologia. 

Por fim, para buscar possíveis trabalhos na localidade a ser pesquisada, utilizamos 

como palavra-chave "Macaé" e obtivemos inicialmente 718 resultados. Aplicando o filtro 

Ciências Humanas no item "Grande Área de Conhecimento", os resultados diminuem para 96. 

Quando aplicamos o filtro Educação ao item Área de conhecimento, este número diminui para 

17 e ao aplicar os filtros educação - processos formativos e desigualdades, chegamos ao 

número final de 2 resultados, sendo um se referindo a formação e prática docente e o outro 

tratando do cotidiano escolar.
26

 

                                                             
 

 

22
 FIDELIX, Ana Paula Ferreira. Apoio Social e seus Processos Educativos em um grupo de convivência de 

idosos, Mestrado em Educação Instituição de Ensino: Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, 2016. 
23

 M ADEIRA, Rosemary Modernel. Escola e cuidado : histórias de mulheres idosas. Doutorado em Educação 

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, 2014. 
24

 GONCALVES, Marta Kawamura. Mulheres idosas ressignificam o envelhecimento: contribuições da 

educomunicação. Mestrado em Educação Instituição de Ensino: Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, 

2013. 
25

 COSTA, Adriana Zakia. Idosos na EJA: contribuições a partir do periódico Psicologia: reflexão e crítica 

(de 2000 a 2012). Mestrado em Educação Instituição de Ensino: Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, 

2014. 
26

 Endereço na internet: http://catalogodeteses.capes.gov.br. Acesso em 05 de outubro de 2018. 
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Desta forma, depois de uma busca detalhada utilizando várias possibilidades de 

caminhos que pudessem nos levar a algum trabalho anterior, dissertação ou tese, encontramos 

alguns que contribuíram indiretamente para nossa pesquisa, porém podemos afirmar que no 

período pesquisado não encontramos nenhum que tenha relação direta com o objeto desta 

pesquisa. Tais constatações nos remetem à conclusão de termos em mãos um tema ainda 

pouco explorado, e que em especial, na localidade em questão não ter sido foco de outras 

pesquisas acadêmicas.  

 

2.2.  FUNDAMENTAÇÃO 

 

Neste tópico apresentamos nossos referenciais, conceitos e definições que 

subsidiarão os dados que coletamos. Na intenção de trazer maior objetividade, dividimos em 3 

partes, de acordo com os nossos temas centrais, provenientes de nossa questão de pesquisa: 

idosos, motivação, EJA e seus desafios. 

 

2.2.1.  Idosos  

 

Usaremos como definição de idoso o que é estabelecido pela legislação brasileira, 

mais especificamente a Política Nacional do idoso (PNI), Lei nº 8. 842, de 4 de janeiro de 

1994 e mais recentemente o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que 

em seu Art. 1º considera idosas as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos
27

 (BRASIL, 

2017, p.8). Este marco cronológico é necessário para definir e garantir os direitos desta 

parcela da população. É também utilizado para definir a faixa etária para levantamentos 

estatísticos do índice de envelhecimento da população. 

No âmbito global, a ONU aponta que na população mundial o número de pessoas 

com idades igual ou superior a 60 anos cresce cerca de 3% por ano, o que representa um 

                                                             
 

 

27
 Art. 1

o
 É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual 

ou superior a 60 (sessenta) anos. 
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aumento desta faixa etária superior a todos os outros grupos. Assim, este grupo deveria passar 

a receber maior atenção pois, segundo a ONU, em seu site oficial, “as pessoas idosas têm, 

cada vez mais, sido vistas como contribuintes para o desenvolvimento, e suas habilidades para 

melhorar suas vidas e suas sociedades devem ser transformadas em políticas e programas em 

todos os níveis”.
28

 

De acordo com o Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde da OMS (2015), o 

envelhecimento não está diretamente relacionado à idade cronológica, pois são inúmeros os 

fatores que devem ser observados para compreender o processo de envelhecimento. 

[...] a perda das habilidades comumente associada ao envelhecimento na 

verdade está apenas vagamente relacionada com a idade cronológica das 

pessoas. Não existe um idoso “típico”. A diversidade das capacidades e 

necessidades de saúde dos adultos maiores não é aleatória, e sim advinda de 

eventos que ocorrem ao longo de todo o curso da vida e frequentemente são 

modificáveis, ressaltando a importância do enfoque de ciclo de vida para se 

entender o processo de envelhecimento. Embora a maior parte dos adultos 

maiores apresente múltiplos problemas de saúde com o passar do tempo, a 

idade avançada não implica em dependência (OMS, 2015, p.4). 

Neste mesmo relatório, a OMS traz uma melhor compreensão sobre estes idosos, 

cada vez mais ativos e atuantes na sociedade e para isso, se baseia em 2 conceitos: a 

capacidade intrínseca e a capacidade funcional. 

A capacidade intrínseca se refere às capacidades físicas e mentais, isto é, vai 

determinar o que uma pessoa mais velha pode fazer. Mas deve-se observar também a 

capacidade funcional, na qual o idoso encontra os recursos necessários para superar as 

barreiras impostas por alguma limitação. Estes recursos podem ser o acesso a atendimento 

médico, algo que lhe facilite a locomoção (como muleta, cadeira de rodas ou scooter), 

proximidade e facilidade de transporte, além de condições de deslocamento nas áreas urbanas 

(calçadas sem buracos e/ou obstáculos, rampas de acesso, faixas de pedestre nivelada com a 

via e etc.). 

Essa combinação de indivíduos e seus ambientes e a interação entre eles é a 

sua capacidade funcional, definida pelo relatório como atributos 

relacionados à saúde que permitem que as pessoas sejam ou façam o que 

com motivo valorizam. 

                                                             
 

 

28
 Disponível em: https://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/index.html. Acesso em 10 de novembro de 

2019. 

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/index.html
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Com base nestes dois conceitos, este relatório define o Envelhecimento 

Saudável como o processo de desenvolvimento e manutenção da 

capacidade funcional que permite o bem-estar em idade avançada. 

(OMS, 2015, p.13 - grifo dos autores) 

 

Com a participação de 159 países, entre eles o Brasil, foi discutido e aprovado o Plano 

de Ação Internacional de Madrid para o Envelhecimento (MIPAA) em 2002 e que trata de 

132 recomendações para adoção de medidas, dentre as quais destacamos a de número 19:  

Una sociedad para todas las edades incluye el objetivo de que las personas 

de edad tengan la oportunidad de seguir contribuyendo a la sociedad. Para 

trabajar en pro de la consecución de ese objetivo es necesario eliminar todos 

los factores excluyentes o discriminatorios en contra de esas personas. La 

contribución social y económica de las personas de edad va más allá de sus 

actividades económicas, ya que con frecuencia esas personas desempeñan 

funciones cruciales en la familia y en la comunidad. Muchos de sus valiosos 

aportes no se miden en términos económicos, como en el caso de los 

cuidados prestados a los miembros de la familia, el trabajo productivo de 

subsistencia, el mantenimiento de los hogares y la realización de actividades 

voluntarias en la comunidad. Además, esas funciones contribuyen a la 

preparación de la fuerza de trabajo futura. Es necesario reconocer todas esas 

contribuciones, incluidas las del trabajo no remunerado que realizan en todos 

los sectores las personas de todas las edades, y en particular las mujeres
29

 

(MIPAA, 2003, p. 14). 

Assim, este plano observa a importância dos idosos na sociedade atual e a 

necessidade de se oportunizar ao idoso a garantia de continuar contribuindo com a esta 

sociedade. Promovendo a inclusão e a não discriminação contra eles. 

No Brasil, segundo o IBGE (2018), o envelhecimento da população é uma realidade, 

pois segundo os dados obtidos pela PNAD Contínua (2017) o número de idosos no Brasil 

aumentou 18% em 5 anos (de 2012 a 2017). E em 2060, a previsão é de que 1 em cada 4 

brasileiros seja idoso.  

                                                             
 

 

29
 Uma sociedade para todas as idades inclui o objetivo de que os idosos tenham a oportunidade de continuar 

contribuindo para a sociedade. Para trabalhar para a alcançar esse objetivo, é necessário eliminar todos os fatores 

de exclusão ou discriminação contra essas pessoas. A contribuição social e econômica do idoso vai além de suas 

atividades econômicas, pois muitas vezes desempenham funções cruciais na família e na comunidade. Muitas de 

suas valiosas contribuições não são medidas em termos econômicos, como no caso de cuidados prestados aos 

membros da família, trabalho produtivo de subsistência, manutenção de casas e realização de atividades 

voluntárias na comunidade. Além disso, essas funções contribuem para a preparação da força de trabalho futura. 

É necessário reconhecer todas essas contribuições, inclusive as de trabalho não remunerado, realizado em todos 

os setores por pessoas de todas as idades, em particular mulheres (tradução nossa). 

https://www.un.org/development/desa/ageing/madrid-plan-of-action-and-its-implementation.html
https://www.un.org/development/desa/ageing/madrid-plan-of-action-and-its-implementation.html


43 
 
 

 

 

Assim, nossa realidade em relação a da população idosa é um reflexo que acontece 

no mundo. Entretanto, para Minayo (2012, p. 208), o "conceito de velhice envelheceu", pois 

muitos idosos brasileiros estão "presentes no desenvolvimento socioeconômico, político e 

cultural do país." E mesmo convivendo com algum problema de saúde, a maioria (87%) dos 

homens idosos são provedores de suas famílias. É bonito observar que a lutadora geração dos 

anos sessenta está criando outro sentido para o envelhecimento, tornando-o "mais produtivo e 

prazeroso". (MINAYO, 2012. p. 208) 

Na pesquisa de Cupertino, Rosa e Ribeiro (2007) estes observaram o que 

representaria um envelhecimento saudável no qual destacaram alguns aspectos que 

consideram importantes: a sabedoria adquirida pela idade; a importância da saúde física 

apesar das "modificações anatômico-fisiológicas que implicam na necessidade de adaptações 

e compensações" afim de equilibrar a relação entre ganhos e perdas e a aceitação da velhice 

que pode refletir em um envelhecimento saudável. 

As evoluções nos paradigmas sobre o desenvolvimento e o envelhecimento, 

trazem para discussão a possibilidade de o envelhecimento poder ser vivido 

com satisfação, saúde e bem-estar, instigando a busca de variáveis que 

interferem no alcance de um envelhecimento bem-sucedido. Atualmente, os 

pesquisadores buscam definir o envelhecimento saudável, ou bem-sucedido, 

entretanto, observa-se que poucos investigaram como os próprios idosos 

definem o envelhecimento ideal e como consideram a possibilidade de se 

alcançar esse envelhecimento (CUPERTINO, ROSA E RIBEIRO, 2007, p. 

82). 

Para concluir este tópico, lançamos mão de recorrer à filósofa francesa Simone de 

Beauvoir, que, em 1970, quando completava 62 anos escreveu a obra " A Velhice" na qual 

refletia sobre esta etapa da sua vida. Abordando aspectos científicos, antropológicos, 

históricos, econômicos, filosóficos e existenciais a autora nos traz questões que afligem os 

idosos, como o preconceito, desemprego, solidão e a busca pela alegria de viver. 

Apesar de passados 50 anos, podemos afirmar que esta obra é bastante atual e nos 

revela o envelhecimento por uma perspectiva bastante interessante. A autora afirma que "a 

velhice não é um fato estático, é o resultado de um prolongamento de um processo." 

(BEAUVOIR, 1990, p.17). Assim, o envelhecimento é um processo em constante construção 

durante o decorrer de nossas vidas. 

Paremos de trapacear. O sentido de nossa vida está em questão do futuro que 

nos espera. Não sabemos quem somos, se ignorarmos quem seremos. Aquele 

velho, aquela velha, reconhecemo-nos neles. Isso é necessário, se quisermos 

assumir em sua totalidade nossa condição humana. Para começar, não 

aceitaremos mais com indiferença a infelicidade da idade avançada, mas 
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sentiremos que há algo que nos diz respeito. Somos nós os interessados 

(BEAUVOIR, 1990, p.12). 

 

Beauvoir nos traz a realidade que o envelhecimento é algo que (se espera) atingirá a 

todos nós. Devemos deixar de lado a ideia de que "velho é sempre o outro" (BEAUVOIR, 

1990) e buscar o que indica a ONU, a OMS e o Estatuto do Idoso, isto é, a inclusão da pessoa 

idosa na sociedade garantindo sua dignidade e seus direitos. 

 

2.2.2.  MOTIVAÇÃO 

 

Ao pesquisar sobre o conceito de motivação nas produções acadêmicas, nos 

deparamos com uma grande quantidade de pesquisas que tratam este termo apenas como um 

processo para incentivar/estimular alguém a desenvolver/realizar algo direcionado (como 

pode ser observado no tópico 2.1). Porém, em nossa pesquisa não abordamos esta perspectiva. 

No dicionário Caudas Aulete (AULETE, 2011, p.948) o verbete “motivação” 

apresenta algumas definições, das quais destacamos: “Ação ou resultado de motivar a si 

mesmo ou a outros”, e “Conjunto de motivos que levam uma pessoa a agir de determinado 

modo”. Consideramos que ambas se aproximam da nossa pesquisa. 

Segundo Ryan e Daci (2000), a motivação diz respeito a energia, direção, 

persistência e desejo de atingir uma determinada finalidade ou objetivo. Porém, como 

observam estes autores, a motivação é muito valorizada e relacionada a uma maior produção, 

se tornando assim uma qualidade para quem desempenha alguma função de liderança (cargos 

de chefia, líderes religiosos, treinadores de esportistas, professores, etc.).  

Although motivation is often treated as a singular construct, even superficial 

reflection suggests that people are moved to act by very different types of 

factors, with highly varied experiences and consequences. People can be 

motivated because they value an activity or because there is strong external 

coercion. They can be urged into action by an abiding interest or by a bribe. 

They can behave from a sense of personal commitment to excel or from fear 

of being surveilled. These contrasts between cases of having internal 

motivation versus being externally pressured are surely familiar to everyone. 

The issue of whether people stand behind a behavior out of their interests 
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and values, or do it for reasons external to the self, is a matter of significance 

in every culture. (RYAN e DACI, 2000, p.69)
30

 

 

Analisando Ryan e Daci (2000), Bzuneck e Guimarães (2007), verificamos que estes 

relacionam a motivação a dois fatores: externos e os internos ao indivíduo. 

Os fatores externos ao indivíduo estão relacionados a obtenção de uma recompensa ou 

punição (motivação extrínseca), pois “quando a pessoa realiza uma ação visando as 

consequências que ela acarreta, ou seja, a ação acontece por influências externas como 

pressões, recompensas, evitar punições, etc” (BZUNECK e GUIMARÃES, 2007 p. 415). 

Os fatores internos ao indivíduo (motivação intrínseca) se referem ao anseio do 

próprio, como algo que lhe é interessante, atraente ou que de alguma forma lhe traga 

satisfação. Ao contrário da motivação extrínseca, esta não está vinculada a uma recompensa 

ou punição. Assim podemos dizer que esta motivação não é por uma obrigação, mas pelo 

desejo ou objetivo definido pelo próprio indivíduo. 

Entende-se como intrinsecamente motivado o aluno que realiza as atividades 

acadêmicas como um fim em si mesmo, ou seja, sem influência de qualquer 

fator externo, sejam recompensas, pressões, ameaças etc. Em outras 

palavras, a atividade é valorizada por si mesma, o que inclui um componente 

afetivo, frequentemente identificado com interesse (BZUNECK e 

GUIMARÃES, 2007, p. 415). 

Ryan e Daci (2000) compreendem a motivação intrínseca como algo que melhor 

possa refletir o potencial da natureza humana, pois é o que leva a buscar novidades, novos 

desafios e a desenvolver e ampliar suas capacidades/habilidades. Á medida que o ser humano 

busca explorar algo novo ele aprende e amplia seus conhecimentos. Ainda segundo estes 

autores, um exemplo significativo para este tipo de motivação pode ser identificado no 

comportamento das crianças que, desde seu nascimento, desenvolvem o desejo de realizar 

                                                             
 

 

30
 Embora a motivação seja frequentemente tratada como uma construção, mesmo a reflexão superficial sugere 

que as pessoas são movidas a agir por tipos muito diferentes de fatores, com experiências e consequências 

altamente variadas. As pessoas podem ser motivadas porque valorizam uma atividade ou porque existe forte 

pressão externa. Elas podem ser influenciados a agir interesse permanente ou imediato. Elas podem se comportar 

por um censo de compromisso pessoal para se destacar ou por medo de serem vigiadas. Esses contrastes entre os 

casos de motivação interna versus ser pressionado externamente são certamente familiar para todos. A questão 

de saber se as pessoas defendem um comportamento fora de seus interesses e valores, ou fazê-lo por razões 

externas ao seu eu, é uma questão de importância em todas as culturas (tradução nossa). 
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algo (caminhar, falar), de conhecer (aprender), de brincar e se socializar, mesmo na ausência 

de recompensas específicas (HARTER, 1978)  

Já na motivação extrínseca, por vezes se faz necessária a influência de uma outra 

pessoa que vai incentivar a promoção de certos comportamentos em outros, para que estes 

busquem determinados objetivos estipulados pelo primeiro. Por exemplo: metas estabelecidas 

no trabalho, desempenho em um esporte, resultados na escola, etc. Assim, o “termo 

motivação extrínseca se refere ao desempenho de uma atividade, a fim de alcançar alguns 

resultados e, portanto, contrasta com a motivação intrínseca, que se refere a fazer uma 

atividade para a satisfação inerente da atividade em si” (RYAN e DACI, 2000, p.71 - tradução 

nossa)
31

 

Na análise de Rufini, Bzuneck, De Oliveira (2011), da Teoria da Autodeterminação 

(SDT ‐ Self Determination Theory)
32

, a motivação humana é um processo que pode passar por 

vários níveis, da desmotivação, passando pela motivação extrínseca, depois vem a motivação 

extrínseca por "regulação introjetada"
33

, isso é, as pressões são internas ao próprio indivíduo 

(sentimento de culpa, elevar a autoestima, sentimento de pertencimento a um grupo, etc). 

Because extrinsically motivated behaviors are not typically interesting, the 

primary reason people initially perform such actions is because the behaviors 

are prompted, modeled, or valued by significant others to whom they feel (or 

want to feel) attached or related.
34

 (Ryan e Daci, 2000, p.73)   

 

Assim, também para Bzuneck e Guimarães (2007) é inadequado trabalhar apenas 

com a dicotomia fechada de motivação intrínseca versus extrínseca, pois existe uma tendência 

natural do homem de interiorizar regras, pressões e valores externos.  

Por sua vez, esta condição motivacional apresenta-se com uma graduação da 

regulação que vai desde uma regulação totalmente externa, passando pela 

                                                             
 

 

31
 The term extrinsic motivation refers to the performance of an activity in order to attain some separable 

outcome and, thus, contrasts with intrinsic motivation, which refers to doing an activity for the inherent 

satisfaction of the activity itself. (No original).  
32

 Segundo Appel, Wendt, De Lima Argimon (2010), A teoria da autodeterminação (self-determination theory – 

SDT) foi elaborada em 1981, por Richard M. Ryan e Edward L. Deci, para estabelecer uma psicologia com 

responsabilidade social e política, de maneira a delinear variáveis que pudessem ser operacionalizadas, inclusive 

em nível de políticas públicas, com foco em saúde e bem-estar psicológicos  
33

 Termo utilizado por Ryan e Daci (2000) 
34 Como comportamentos extrinsecamente motivados não são tipicamente interessante, a principal razão pela 

qual as pessoas executam inicialmente tais ações é porque os comportamentos são solicitados, modelados ou 

valorizados por outras pessoas significativas a quem sentem (ou quer se sentir) apegado ou relacionado. 

(tradução nossa) 
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regulação introjetada, depois pela identificada, chegando por fim à regulação 

integrada. Esta última forma de auto-regulação da motivação extrínseca 

aproxima-se muito da própria motivação intrínseca em seu grau de 

autodeterminação, mas não coincide com ela, já que na regulação integrada o 

que sustenta a realização da atividade é a sua importância para a obtenção de 

metas e valores internalizados pela pessoa. Em contrapartida, na motivação 

intrínseca o interesse pessoal está na atividade em si mesma, estando 

inserido o componente de interesse e de prazer (BZUNECK e 

GUIMARÃES, 2007, p.415). 

Compreendemos assim que a mesma motivação pode apresentar fatores externos e 

internos. Por exemplo: se um idoso busca formação escolar por ser o único da sua família que 

não tem formação, ou mesmo que não sabe ler, podemos identificar um fator interno: a busca 

por formação escolar que se deu por vontade própria. Porém identificamos em nossa pesquisa 

que alguns idosos só buscaram a escola quando incentivados por outros, o que representaria 

uma motivação externa. 

Ainda analisando a Teoria da autodeterminação, Bzuneck e Guimarães (2007, p. 

416) destacam a importância dos fatores ambientais na motivação intrínseca. Isto é, os 

comportamentos serão intrinsecamente motivados observando as influências sociocontextuais, 

e neste ponto destacam três necessidades básicas do ser humano: de competência, de 

autonomia e de vínculo ou relacionamento (pertencimento). São assim definidos por Appel, 

Wendt, De Lima Argimon (2010, p. 354 – grifo dos autores) 

A necessidade de autonomia é definida como o imperativo de ações e 

decisões em conformidade com os valores pessoais e com um nível alto de 

reflexão e consciência.A necessidade de competência pessoal, por sua vez, 

está relacionada à adaptação ao ambiente e se refere à aprendizagem de um 

modo geral e também ao desenvolvimento cognitivo. Da necessidade de 

vínculo social, origina-se a procura por relacionamentos com outras pessoas, 

grupos ou comunidades, em busca da atividade de amar e ser amado.  

 

Ryan e Daci (2000) destacam a importância de o indivíduo desenvolver, ou melhor, 

alcançar estas três competências para que se torne autodeterminado e intrinsecamente 

motivado para buscar seus objetivos e ampliar cada vez mais seus horizontes. 

Specifying psychological needs as essential nutriments implies that 

individuals cannot thrive without satisfying all of them, any more than 

people can thrive with water but not food. Thus, for example, a social 

environment that affords competence but fails to nurture relatedness is 
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expected to result in some impoverishment of wellbeing (RYAN e DACI, 

2000, p.75)
35

. 

Assim acreditamos, que devido à sua polissemia, que a motivação está longe de ser 

algo de fácil compreensão e, acima de tudo, de se identificar. Porém a obstinação e dedicação 

encontrada nos estudantes idosos matriculados no CMPA nos leva a entender a importância 

da motivação para estas pessoas. 

Em síntese, para esta pesquisa, consideramos como motivação os motivos que levam 

uma pessoa em busca de algo (desejo). Sendo que esta motivação pode estar relacionada a 

fatores externos ou internos, e esses, se atenderem as três necessidades básicas do ser 

humano: de competência, de autonomia e de vínculo ou relacionamento, faz com esta pessoa 

se torne autodeterminada. 

 

  

                                                             
 

 

35
 Especificando necessidades psicológicas como nutrientes essenciais implica que os indivíduos não podem 

prosperar sem satisfazer todos eles, assim como as pessoas não podem prosperar com água, mas sem comida. 

Assim, por exemplo, um ambiente social que oferece competência, mas falha em nutrir relações se espera que 

resulte em algum empobrecimento do bem-estar. (tradução nossa) 
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2.2.3.  EJA E SEUS DESAFIOS 

2.2.3.1.  PERSPECTIVAS DE PAULO FREIRE 

Não há como falar de EJA sem mencionar em Paulo Freire. Este importante 

educador brasileiro entendia que o objetivo maior da educação é a conscientização do 

estudante e das classes menos favorecidas através do desenvolvimento de uma leitura do 

mundo a partir de sua experiência, sua história e sua cultura. 

Paulo Freire deixou como legado um método de investigação e de pesquisa 

ancorado numa antropologia e numa teoria do conhecimento, imprescindível 

na formação do educador. Depois de Paulo Freire, não se pode mais afirmar 

que a educação é neutra. Ele demonstrou a importância da educação na 

formação do povo sujeito, do povo soberano. Ele foi um dos grandes 

idealizadores do paradigma da educação popular. Miríades de experiências 

de educação popular e de adultos inspiram-se, até hoje, em suas ideias 

pedagógicas (GADOTTI, ABRÃO, 2012, p.14). 

 

Acreditamos que esta leitura de mundo se aplica aos estudantes idosos, protagonistas 

desta pesquisa, que ao buscarem formação escolar, se demonstram inquietos em relação a sua 

posição atual. Freire (1987) nos possibilita a reflexão que esta busca pode estar pautada na 

necessidade de autoconhecimento. 

Mais uma vez os homens, desafiados pela dramaticidade da hora atual, se 

propõem, a si mesmos, como problema. Descobrem que pouco sabem de si, 

de seu “posto no cosmos”, e se inquietam por saber mais. 

Estará, aliás, no reconhecimento do seu pouco saber de si uma das razões 

desta procura. Ao instalar-se na quase, senão trágica descoberta do seu 

pouco saber de si, se fazem problema a eles mesmos. Indagam. Respondem, 

e suas respostas os levam a novas perguntas. (FREIRE, 1987, p. 16) 

 

Se observarmos o art. 205 da Constituição Federal de 1988
36

, vemos que este 

garante, de forma igualitária, que a educação é um direito de todos. E todas as esferas do 

poder público, incluindo o município de Macaé, tem o dever constitucional de atender aos 

estudantes idosos que buscam formação escolar. Porém, ao contrário, percebe-se um 

                                                             
 

 

36
 Art. 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 desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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desestimulo a que estes ocupem seus lugares nas salas de aula na EJA. Freire (1967) nos 

indica que esta situação pode ser algo cultural e generalizado. 

Mas, infelizmente, o que se sente, dia a dia, com mais força aqui, menos ali, 

em qualquer dos mundos em que o mundo se divide, é o homem simples 

esmagado, diminuído e acomodado, convertido em espectador, dirigido pelo 

poder dos mitos que forças sociais poderosas criam para ele. Mitos que, 

voltando-se contra ele, o destroem e aniquilam. É o homem tragicamente 

assustado, temendo a convivência autêntica e até duvidando de sua 

possibilidade. (FREIRE, 1967, p. 44) 

 

Ao pensar nos idosos que buscam formação escolar, levamos em consideração que 

estão indo de encontro ao que a sociedade espera deles, isto é, ao invés de se acomodarem e 

aceitarem sua condição, estes objetivam uma melhoria, ou uma evolução na sua condição de 

vida. Como Freire (1967, p.42) nos esclarece: 

A sua grande luta vem sendo, através dos tempos, a de superar os fatores que 

o fazem acomodado ou ajustado. É a luta por sua humanização, ameaçada 

constantemente pela opressão que o esmaga, quase sempre até sendo feita — 

e isso é o mais doloroso — em nome de sua própria libertação.  

 

Porém esta superação só acontece quando estes se conscientizam de seus direitos e 

que a educação é um dever do estado previsto em lei
37

 e não um ato de generosidade por parte 

da administração pública, que lhes possa ser tirado a qualquer momento (FREIRE, 1987). 

Assim passam a reivindicar, mesmo de forma pacífica, os seus direitos. 

Ainda segundo Freire (1987, p.51), “a necessidade incessante do ser humano de 

recriação e transformação do mundo é uma característica de sua existência e um diferencial da 

vida animal”, o "aqui" não é um “habitat” com o qual ele “contata”, na existência dos homens 

o "aqui" não é somente um espaço físico, como também é um espaço histórico. E por se 

perceberem neste espaço histórico, de forma inconsciente ou não, que os estudantes idosos 

buscam transformar sua própria existência.   

Os homens, pelo contrário, ao terem consciência de sua atividade e do 

mundo em que estão, ao atuarem em função de finalidades que propõem e se 

propõem, ao terem o ponto de decisão de sua busca em si e em suas relações 

com mundo, e com os outros, ao impregnarem o mundo de sua presença 

criadora através da transformação que realizam nele, na medida em que dele 

                                                             
 

 

37
 Diz o artigo 205 da Constituição Federal de 1988:  A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, p. 123) 
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podem separar-se e, separando-se, podem com ele ficar, os homens, ao 

contrário do animal, não somente vivem, mas existem, e sua existência é 

histórica. (FREIRE, 1987, p. 51) 

 

Além da falta de incentivo para buscar formação escolar, da dificuldade de fazer a 

matrícula por meios informatizados (aos quais, em geral eles não têm acesso), da 

desinformação para fazerem valer os seus direitos como cidadãos, e até mesmo dos 

preconceitos estabelecidos pela sociedade que os desencorajam a entrarem na escola; depois 

de matriculados, os idosos ainda enfrentam a dura realidade de uma educação bancária, que, 

segundo Freire, tem pouca relação com suas vidas cotidianas. 

Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem 

comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio 

à experiência existencial dos educandos vem sendo, realmente, a suprema 

inquietação desta educação. A sua irrefreada ânsia. Nela, o educador aparece 

como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa 

indeclinável é "encher” os educandos dos conteúdos de sua narração. 

Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da totalidade em que 

se engendram e em cuja visão ganhariam significação. A palavra, nestas 

dissertações, se esvazia da dimensão concreta que devia ter ou se transforma 

em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. Dai que seja mais som 

que significação e, assim, melhor seria não dizê-la. (FREIRE, 1987, p.33) 

 

O estudante não pode ser visto como uma caixa vazia onde o professor vai depositar 

o conhecimento que ele entende ser adequado, pelo contrário, não há como descartar todo o 

conhecimento que cada um traz, suas vivências, suas histórias ,etc, para a sala de aula. E esta 

fonte de conhecimento se potencializa se observarmos os estudantes idosos. A troca de 

saberes enriquece a relação na sala de aula, tornando-a mais agradável e atrativa não só para o 

estudante, mas também para o próprio professor, pois como diz Freire (1996): 

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar 

das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do 

outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 

Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. (p. 12) 

 

Assim também não podemos desconsiderar que o estudante aprende com o professor, 

mas o contrário também acontece, tornando o processo de aprendizagem dinâmico, flexível e, 

principalmente, constante e onde a hierarquia e a autoridade mudam de valor e de 

funcionalidade, não só para o educando, mas também para o educador.  

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto 

educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também 

educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos 

e em que os “argumentos de autoridade” já, não valem. Em que, para ser-se, 
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funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e 

não contra elas. (FREIRE, 1987, p.39) 

 

Neste formato "os homens se educam em comunhão", e em comunhão podem 

enfrentar também as dificuldades. Mas isso, infelizmente, em geral, está muito longe da 

realidade encontrada na EJA. 

Ao traçar um histórico da EJA, e mencionando as ações realizadas pelo poder 

público, Fávero e Semeraro (2011) destacam, em seus estudos, que entre os 

projetos/planos/programas de alfabetização de adultos os que obtiveram melhor resultado 

foram aqueles que utilizaram o método desenvolvido por Paulo Freire.  

Experiências mais promissoras da EJA nas redes de ensino ou em 

instituições da sociedade civil apresentam diferente linha de pressupostos 

provenientes da educação popular, cujas matrizes encontram-se nos 

movimentos do início dos anos sessenta e que se generalizaram pela 

influência de Paulo Freire, sobretudo pelo livro Pedagogia do Oprimido, cuja 

primeira edição, feita pela Paz e Terra, é de 1975. Suas categorias essenciais 

são libertação e emancipação das classes populares e seu princípio 

metodológico mais conhecido é o diálogo entre educadores e educandos. 

(FÁVERO e SEMERARO, 2011, p. 31) 

Outras iniciativas por parte da sociedade e as alterações nas legislações sobre a 

educação e da EJA foram aprovadas pelo poder público ao longo dos anos, e estão detalhados 

em tópicos posteriores, em especial na história da EJA. 

 

2.2.3.2.  OS DESAFIOS DA EJA 

 

Fávero e Semeraro (2011) defendem que, para compreendermos a EJA é preciso 

entendermos o que é política pública na EJA. Assim, os autores nos chama a atenção para o 

fato de que políticas públicas não se limitam apenas às ações desenvolvidas pelo ente público.  

Normalmente políticas públicas são compreendidas como ações realizadas 

pelo Estado através de mecanismos diversos que podem variar desde planos, 

programas e projetos, até incentivos ou inibições. Desta perspectiva, o que 

melhor expressa esses mecanismos é o aparato jurídico, representado por leis 

e normas. É mais correto, no entanto, entender políticas públicas como uma 

junção das iniciativas do Estado ou melhor, da sociedade política com as 

ações e pressões da sociedade civil organizada, que se dirigem ao Estado 

para exigir a garantia de direitos ou implementá-los por meio de outras 

alternativas. No caso das políticas de Educação de Jovens e Adultos, em 

particular, é muito importante ter em vista, simultânea ou comparativamente, 
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essa dialética entre poderes, ou seja, entre a sociedade política e a sociedade 

civil organizada (FÁVERO e SEMERARO, 2011, p. 29). 

 

Assim, a atuação da sociedade civil é fundamental para garantir o desenvolvimento e a 

continuidade da EJA. Porém esta vem, ao longo dos anos, sendo desarticulada, mesmo após a 

constituição de 1988 (Art. 205) que colocou a educação como direito de todos e dever do 

estado, a LDB (Art. 37 § 2º) que coloca sobre o poder público a responsabilidade de facilitar e 

viabilizar o acesso e a permanência na EJA e o parecer CNE 11/2000 que estabelece os 

conceitos e as funções da EJA. Sendo mais específico: a função reparadora, a função 

equalizadora e a função qualificadora. Assim: 

Ao se propor que a EJA ofereça de forma indissociável as funções de 

reparação, equalização e qualificação, pretende-se que seja oferecida a cada 

estudante desta modalidade educacional, espaços de capacitação para o novo 

mundo, reconhecendo e valorizando as experiências socioculturais trazidas 

por eles (FREITAS, 2013, p. 33 e 34). 

 

Freitas (2013, p. 44 e 45) observa que estes estudantes matriculados na EJA se 

distinguem dos estudantes da educação básica com idade inferior a 15 anos, pois estes já 

tiveram alguma vivência na escola e que, por algum motivo, em um determinado momento 

tiveram que abandonar os estudos. Acrescentamos aqui os estudantes que obtêm sucessivas 

reprovações e consequentemente ficam defasados na idade/série, ao alcançarem a idade de 15 

anos, são "convidados" a migrar para a EJA. Sobre este assunto, Fávero e Semeraro (2011, 

p.37), comentam que   

Alguns sistemas municipais, em particular, desde a vigência da lei n. 

5692/71, têm sido obrigados a alargar o atendimento nas escolas de jovens e 

adultos, de um lado, para adolescentes que são “expulsos” do ensino regular 

por serem maiores de 14 anos, limite da obrigatoriedade do atendimento no 

Ensino Fundamental, de outro, para idosos que procuram a escola para 

completar sua formação escolar ou até para iniciá-la, algumas vezes.  

 

Esta migração tomou tal proporção que imaginar uma turma de EJA composta 

somente por adultos e idosos não tem correspondido a realidade, pois hoje podemos afirmar 

que existe um processo de juvenilização da EJA. Processo este que nos traz novas 

preocupações tanto para os adultos e idosos como também para os jovens, como nos diz 

Carrano (2007, p.1). 

A preocupação com os jovens na EJA está, em grande medida, relacionada 

com a evidência empírica que eles e elas já constituem fenômeno estatístico 

significativo nas diversas classes de EJA e, em muitas circunstâncias, 

representam a maioria ou quase totalidade dos alunos em sala de aula. 

Entretanto, para além da dimensão quantitativa expressa pela presença cada 
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vez mais significativa desses jovens, parece haver certo ar de perplexidade – 

e, em alguns casos, de incômodo revelado – frente a sujeitos que emitem 

sinais pouco compreensíveis e parecem habitar mundos culturais 

reconhecidos por alguns professores como social e culturalmente pouco 

produtivos para o desafio da escolarização.  

 

Assim, há uma variação muito grande entre os estudantes da EJA, pois além das 

diferentes faixas etárias não podemos esquecer que cada um traz consigo uma história de vida, 

uma vivência pessoal e social, que vai refletir em sua vida acadêmica. Freitas, Leal Junior e 

Powell (2019, p. 4) tratam da importância de se debater esta questão. 

Para melhorar este preocupante quadro, pesquisas defendem que sejam 

ampliados os espaços para a reflexão e o debate a respeito de especificidades 

da modalidade, tais como: as características do alunado, as legislações que a 

envolvem, os resultados das pesquisas da área, o desenvolvimento de novas 

práticas curriculares, o formato de materiais didáticos mais direcionados às 

especificidades do alunado, etc.  

 

Apesar da importância de um currículo que atenda a estas especificidades acima 

citadas, no município de Macaé as discussões sobre a reformulação de um currículo próprio 

para a EJA, só tiveram início em 2019. Mas, até mesmo nos municípios que já tiveram esta 

discussão e elaboraram um currículo específico para a EJA, estes ainda apresentam tensões 

entre o que é sugerido pelos documentos municipais e federais
38

 de educação e a prática dos 

professores. Estas tensões são destacadas na pesquisa de Xavier e Freitas (2019, p. 57). 

Compreendemos assim, haver movimentos de resistência das professoras, 

entendidos por meio de aproximações e distanciamentos entre as orientações 

que lhes são dadas nas Formações de Professores e Planejamentos 

pedagógicos, e as formas próprias de elas executarem suas aulas [...]. 

 

Haddad e Di Pierro (2000) apontam a necessidade de oportunizar uma educação 

continuada ao longo da vida e acrescentam já haver um movimento nesse sentido nos países 

mais desenvolvidos. Destacam ser a educação continuada como algo necessário para o 

desenvolvimento não só do indivíduo, mas do país como um todo.  

A extrema valorização da educação nas sociedades pós-industriais está 

relacionada à aceleração da velocidade de produção de novos conhecimentos 

e difusão de informações, que tornaram a formação continuada um valor 

fundamental para a vida dos indivíduos e um requisito para o 

                                                             
 

 

38
 Como exemplo de documento curricular federal podemos citar a nova Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). 
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desenvolvimento dos países perante a sistemas econômicos globalizados e 

competitivos (HADDAD e DI PIERRO, 2000, p. 128). 
 

No Brasil, porém, segundo estes autores, existe a oferta de formação continuada, mas 

esta se dá de forma desigual, pois “problemas do século XIX ainda não foram solucionados, 

como a universalização da alfabetização” (HADDAD e DI PIERRO, 2000, p.128). 

Ventura (2016) nos apresenta a discussão acerca da diminuição de matrículas na EJA 

no Estado do Rio de Janeiro, pois comparando os dados obtidos com o censo 2010 e os 

números de estudantes matriculados na EJA no mesmo ano, a autora percebeu que grande 

parte do que ela trata como demanda potencial, isto é, pessoas com idades superiores a 18 

anos e que não completaram o ensino médio, não estavam matriculadas, ou seja, estavam fora 

da escola.  

Nesse cenário recente de queda generalizada de matrículas na EJA, de 

acordo com o INEP/Censo Escolar, entre 2010 e 2014, é possível notar a 

redução do número de matrículas - reunindo Ensino Fundamental e Ensino 

Médio na modalidade EJA - em 94% das cidades do Estado, o que equivale a 

dizer que houve diminuição em 87 dos 92 municípios existentes. 

(VENTURA, 2016, p. 28) 

 

Ainda sobre esta pesquisa constata-se que em alguns municípios do Estado do Rio de 

Janeiro (11) não havia, no período pesquisado, nenhum estudante matriculado na EJA. 

Alguns encerraram as matrículas e outros nem chegaram a oferecer. Há também a situação 

em que por falta de atendimento da rede estadual de ensino, alguns municípios tiveram que 

assumir a EJA de ensino médio. O município de Macaé está entre eles, pois embora hoje 

este número tenha se reduzido drasticamente e no âmbito municipal somente o CMPA 

ofereça a EJA de ensino médio (dados obtidos em nossa pesquisa). 

Consideramos que, pelo conjunto de estudantes da EJA ser composto em sua grande 

maioria pelas parcelas mais pobres e/ou menos favorecidas da nossa sociedade, este descaso 

histórico não está desvinculado de uma orientação política e ideológica que tem como alvo a 

classe trabalhadora. 

A vinculação da EJA às frações empobrecidas da classe trabalhadora explica 

a sua tradição histórica: secundarizada na política educacional, ações 

paralelas ao sistema regular de ensino, alvo de políticas descontínuas e de 

iniciativas aligeiradas; circunscritas à precariedade e à provisoriedade, 

vinculadas à preparação para o mercado de trabalho (RUMMERT e 

VENTURA, 2007, p. 31). 

 
Assim, ao observarmos os estudantes idosos matriculados na EJA, nos deparamos com 

indivíduos que, quase sempre, durante todo o seu percurso de vida tiveram seu direito de 



56 
 
 

 

 

estudar cerceado por uma sociedade que exclui e ao mesmo tempo que desenvolve ações 

descontinuadas, pontuais e pouco objetivas. 

Concluímos este tópico destacando recente reportagem no jornal O Globo
39

, escrita 

por Alfano, envolvendo justamente análises dos diversos desafios da EJA. No texto, temos 

que, apesar dos números de brasileiros analfabetos ou que não concluíram o ensino 

fundamental ou médio ser muito alto, a EJA, vem sendo, nos últimos anos, negligenciada por 

parte do poder público. A matéria nos apresenta dados bastante significativos, que 

demonstram a redução drástica de investimentos nesta modalidade de ensino. Segundo dados 

do Sistema Integrado de Operações (SIOP), o Ministério da Educação (MEC) investia em 

2012, a quantia de R$1,6 bilhão, valor que despencou para R$16,6 milhões em 2019. 

Destacamos que este é bastante inferior ao que estava previsto (R$74 milhões), e a proposta 

do governo é reduzir a previsão de gastos para R$ 25 milhões
40

. 

Ainda nesta reportagem, podemos analisar que o atual governo se mostrou bastante 

insensível com a EJA, pois extinguiu a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (Secadi), que tinha por finalidade fomentar políticas para a EJA junto 

aos estados e municípios. A matéria destaca que o encerramento de programas do governo 

federal, como o Projovem ou o Brasil Alfabetizado, contribuiu para o fechamento de turmas 

de ensino noturno em diversos municípios. Esta redução da oferta de EJA atinge grande parte 

das pessoas que querem retomar, ou iniciar os estudos.  

 

  

                                                             
 

 

39
 ALFANO, Bruno. Sem ensino: Educação de Jovens e Adultos tem menor investimento da década. O Globo. 

Edição de 29/12/2019.  Disponível em https://oglobo.globo.com/. Acesso em 29 de dezembro de 2019. 
40

 O Brasil tem, segundo o IBGE, 11,3 milhões de pessoas analfabetas com mais de 15 anos, em 2018. Isso 

corresponde a 6,8% da população. Além disso, mais da metade (52,6%) da população com mais de 25  anos não 

tem ensino médio completo.  

https://oglobo.globo.com/
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CAPÍTULO III – A EJA 

"AQUELA ESCOLA QUE A GENTE ESTÁ ALI, EU AJUDEI A FAZER" 

 

E isso não é coisa de outro mundo: 

é o que dá sentido à vida. 

(Cora Coralina, 2015) 

 

 

Neste capítulo analisamos alguns fragmentos da trajetória da EJA no Brasil a partir da 

constituição de 1946 até os dias atuais. Destacaremos a história da EJA no âmbito municipal 

em Macaé, e a história do CMPA, e, finalmente, a história da EJA no CMPA. 

 

3.1.  AVANÇOS E RETROCESSOS NA HISTÓRIA DA EJA 

 

Faremos aqui uma breve história da EJA no Brasil a partir, principalmente, das 

diversas legislações que foram implementadas e que vigoraram sobre esta modalidade ao 

longo dos anos. 

A história da educação no Brasil é composta de avanços e retrocessos, fruto dos 

embates das diversas correntes políticas/educacionais ao longo da nossa história. Esses 

avanços e retrocessos são visíveis através das análises das constituições brasileiras, como 

exemplifica Boaventura (1996): 

É um bom exemplo a gratuidade da educação primária, que surgiu, 

resplandecentemente, na Carta outorgada por Pedro I e desapareceu na 

Constituição revisada por Ruy Barbosa. Avanços e recuos, portanto 

(BOAVENTURA, 1996, p. 30). 

 

Para fazer este histórico da EJA optamos iniciarmos com a Constituição de 1946, por 

sua relevância histórica, pois foi promulgada após a Era Vargas (1930 a 1945), o Estado Novo 

(1937 a Janeiro de 1946) e a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945). Assim, esta 

Constituição representa um resgate da democracia e dos direitos individuais, mas mantendo 

certo controle do estado sobre a economia o que não agradava alguns constitucionalistas como 

Pontes de Miranda (1947, p. 373) que comentou: 

Nossa Constituição traduziu inequivocamente a nova perspectiva 

democrática aberta ao mundo pelas esperanças que sucederam à guerra. 
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Colocou-se, por isso, em contraste com o regime político antes vigente no 

Brasil. Na ordem econômica, entretanto, continuou um instrumento por 

excelência conservador. Nem esqueceu - e foi coerente - os meios de, 

defender a estrutura tradicional, às vezes em discordância com os 

desdobramentos lógicos do regime político da livre competição. Diga-se de 

passagem, que essa contradição não é privilégio do Brasil, mas está na 

natureza das coisas dentro da ordem social. 

 

Outro fator que nos leva a tomar como ponto de partida a Constituição de 1946 é que 

os sujeitos desta pesquisa, são pessoas com idade superior a 60 anos, e assim, durante o que 

seria, sua idade escolar, a educação era regida pelos princípios estabelecidos por esta carta.  

A Constituição de 1946 é a segunda a ter um capítulo específico para educação e 

cultura
41

, mas a grande contribuição deste documento está descrita nos Art. 166 que diz: "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" e no Art. 168, inciso I, que estabelece o 

ensino primário como obrigatório e no inciso II do mesmo artigo que determina que o ensino 

primário oficial é gratuito para todos.
42

 Outro ponto importante é a descentralização da 

educação entre a união, estados e municípios e o surgimento do "sistema federal de educação 

em caráter supletivo" que é apontado por Boaventura (1996, p. 32).  

A Carta assaz liberal de 1946, no que tange aos sistemas de ensino, trouxe 

normas programáticas para possibilitar a descentralização dos encargos 

educacionais da esfera da União para os Estados e Distrito Federal, pelo 

reconhecimento explícito dos sistemas estaduais de ensino. Surgiu o sistema 

federal de educação em caráter supletivo, entenda-se, nos estritos limites das 

deficiências locais. 

 

Assim, embora estivesse prevista na Constituição anterior, promulgada em 1934, 

somente com a Constituição de 1946 encaminha-se uma organização da educação que requer 

a reformulação dos sistemas estaduais de ensino e como "desdobramento" nos levou à 

aprovação da LDB em 1961
43

. 

Mesmo representando um grande avanço, Anísio Teixeira a considerava uma "meia 

vitória, mas vitória" (TEIXEIRA, 1962, p. 222), pois em termos gerais a pouca autonomia dos 

                                                             
 

 

41
 A primeira foi a Constituição de 1934.  

42
A Constituição de 1934 , no Art. 149 coloca a educação como direito de todos, porém não a trata como 

obrigatoriedade ou deixa claro a gratuidade do ensino oficial. 
43

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. 
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municípios e o acesso à educação em escolas públicas, representava pouca democratização do 

ensino mantendo-o elitizado.  

Não se pode dizer que a Lei de Diretrizes e Bases, ora aprovada pelo 

Congresso, seja uma lei à altura das circunstâncias em que se acha o país, em 

uma evolução para constituir-se a grande nação moderna que todos 

esperamos. Se isto não é, não deixa, por outro lado, de ser um retrato das 

perplexidades e contradições em que nos lança esse próprio desenvolvimento 

do Brasil. Afinal, é na escola que se trava a última batalha contra as 

resistências de um país à mudança. O fato de não termos chegado a libertar-

nos completamente dos anacronismos da situação anterior revela que a lei é 

o resultado de uma luta em que as pequenas mudanças registradas 

constituem vitórias e não dádivas ou modificações arbitrárias do legislador. 

É por isto mesmo que tais modestas vitórias precisam ser consolidadas na 

sua execução. Não se julgue que seja isto automático. Se não houver visão e 

vigilância no cumprimento da lei, a máquina administrativa poderá vir a 

burlá-la completamente, sem outro esforço, que o de manter as atitudes e os 

hábitos da burocracia educacional criada pelo Estado Novo e, até hoje, 

apenas tocada nas singelíssimas e diminutíssimas alterações dos últimos 

"curtos" quinze anos de restabelecimento democrático. (TEIXEIRA, 1962, p. 

222) 

 

Porém, em relação à EJA, destaca-se o Art. 99
44

 onde se identifica uma preocupação 

com os estudantes defasados em idade/série com a oferta de ensino supletivo, como esclarece 

Freitas (2013): 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4024/1961) 

implementou a possibilidade de criação de classes especiais ou cursos 

supletivos a serem oferecidos para cidadãos que iniciassem a formação 

primária após a idade regular, e permitiu aos maiores de 16 anos de idade a 

obtenção de certificado de conclusão do curso ginasial "mediante a prestação 

de exame de madureza" (FREITAS, 2013, p. 39). 

 

O mesmo artigo, em seu parágrafo único, possibilita a obtenção do certificado de 

conclusão do curso colegial, para maiores de 19 anos, nas mesmas condições
45

. 

No início dos anos 1960 surgem os movimentos de educação popular que 

valorizavam os saberes e a cultura dos indivíduos. Assim, os estudantes também 

desenvolviam o pensamento crítico e uma maior compreensão de suas realidades. 

                                                             
 

 

44
Lei 4024/1961, Art. 99. Aos maiores de dezesseis 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.  
45

 Lei 4024/1961, Art. 99, Parágrafo único. Nas mesmas condições permitir-se-á a obtenção do certificado de 

conclusão de curso colegial aos maiores de dezenove anos. 
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O Movimento de Cultura Popular (MCP), criado em 1960 e implantado na cidade de 

Recife pelo então prefeito Miguel Arraes, utilizava o conceito de cultura popular como base 

para o trabalho de educação com a população mais pobre. Além da escolarização das crianças, 

tinha como foco a alfabetização dos adultos. Neste programa foi utilizado o método Paulo 

Freire. 

O Centro Popular de Cultura (CPC) criado em 1961 no Rio de Janeiro, por artistas, 

intelectuais, e com apoio da União Nacional dos Estudantes (UNE), tinha como objetivo 

desenvolver e divulgar uma “Arte popular revolucionária” (GARCIA, 2004, p. 136), que 

priorizasse a cultura nacional ao mesmo tempo em que conscientizava as classes populares.  

O Plano Nacional de Alfabetização (PNA), de 1963, coordenado por Freire, foi 

criado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) na intenção de coordenar os 

movimentos de educação de base e a alfabetização de adolescentes e adultos que surgiram em 

todo o país desde 1961. Para isso pretendia agregar um grande esforço nacional que contaria 

com entidades estudantis, religiosas, profissionais, sindicato patronais, governo, militares, 

enfim todos os setores da sociedade
46

. 

Com o Golpe Militar de 1964, todos estes programas foram suspensos, e alguns de 

seus idealizadores foram perseguidos, presos, exilados e até assassinados. Em depoimento à 

Comissão Nacional da Verdade (CNV) no caso Rubens Paiva, da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo (ALESP)
47

, o professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 

Wagner da Silva Teixeira relatou que com a tomada do poder pelos militares, "a alfabetização 

de adultos no país paralisou por dois anos, o que só voltaria a ocorrer em 1966." E 

posteriormente destacou: 

Houve paralisação completa, por dois anos, de qualquer ação do governo 

federal no âmbito da alfabetização de adultos. De 1964 a 1966 o governo 

federal não fez nada, tamanha a preocupação de setores conservadores nessa 

área. Precisou a ONU e a Unesco chamarem a atenção do governo para que 

em 1966 passasse a apoiar a Cruzada ABC de Alfabetização e, em 1967, 

criasse o Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL (BOCCHINI, 

2014, p. 3). 

 

                                                             
 

 

46
 Fonte: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/programa-nacional-de-alfabetizacao-pna. 

Acesso em 21de novembro de 2018. 
47

 Fonte: Golpe de 64 interrompeu alfabetização de adultos, aponta pesquisador. Publicado em 30/05/2014 - 

21:48 Por Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil, São Paulo. 
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Assim, em 1967 foi promulgada uma nova constituição, que não alterou a estrutura 

organizacional da educação, mantendo os sistemas de ensino dos estados. Porém há um 

fortalecimento do ensino particular, pois prevê auxílio financeiro e oferta de bolsas de estudos 

para substituir o ensino oficial
48

. Também havia o medo que restringia a liberdade acadêmica 

em função do combate a "subversão"
49

, aspecto que foi agravado com a Revisão 

Constitucional de 1969
50

. 

Em 1968, o governo militar criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL), que na realidade, só foi colocado em prática no início dos anos 70. Com a 

pretensão de erradicar o analfabetismo no Brasil em 10 anos, este programa utilizava o 

método de Paulo Freire, porém retirando toda a análise do cotidiano dos estudantes, uma vez 

que as palavras geradoras eram estabelecidas por uma equipe técnica.  

O Mobral mobilizou o país, uma vez que o governo se utilizava de campanhas 

nacionais para que a sociedade participasse ativamente deste programa. Assim o movimento 

alcançou, segundo reportagem do jornal Estadão, todos os municípios do país. Muitos 

trabalhavam voluntariamente para o Mobral.  

Em 1971 é sancionada a Lei de Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, que 

pretendia "tirar o Brasil do atraso" (BOMENY, 2016, p. 1004). Para isso ela trazia a proposta 

de profissionalização do 2º grau, previa um núcleo comum para o currículo de 1º e 2º graus, 

mas prevendo atender as peculiaridades locais
51

. A proposta era direcionar a educação para 

suprir as necessidades de um setor industrial carente de mão de obra, segundo o trabalho 

apresentado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) à XVIII 

Reunião Conjunta do Conselho Federal de Educação com os Conselhos Estaduais de 

Educação. 

O crescimento acelerado da economia brasileira, no período 67/74, ocorreu 

basicamente no setor secundário, principalmente no industrial urbano, o que 

                                                             
 

 

48
  Art. 168, parágrafo 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.  
49

  Art. 150, parágrafo 8º  É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica e a prestação 

de informação sem sujeição à censura, salvo quanto a espetáculos de diversões públicas, respondendo cada um, 

nos termos da lei, pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros, jornais e 

periódicos independe de licença da autoridade. Não será, porém, tolerada a propaganda de guerra, de subversão 

da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe. 
50

 Emenda Constitucional nº1 de 17 de outubro de 1969 
51

lei 5692/71, art. 4. 
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contribuiu para acelerar o processo de urbanização, levando ao surgimento 

de várias regiões metropolitanas. As levas de migrantes rurais não tinham, 

contudo, as condições mínimas necessárias de acesso às novas hierarquias 

ocupacionais. Não só não possuíam habilitação profissional específica, como 

principalmente não estavam adequadamente socializados. A socialização 

familiar e mesmo escolar, nas pequenas cidades e na zona rural, tinha um 

cunho bastante tradicional, em contraposição às exigências de racionalidade 

das organizações complexas, que são as empresas modernas. Em situações 

como essa, coincidem as aspirações da população com as demandas do 

sistema produtivo. Deseja-se não só mais educação para mais gente, como 

também educação adequada às novas necessidades. O chamado "milagre 

econômico brasileiro" teve como consequência, entre outras, a atribuição ao 

sistema educacional da função de preparar recursos humanos para a 

modernização do País. (CURY, 1982, p. 5) 

 

No que se refere à EJA, um ponto relevante desta lei é a implantação da modalidade 

de ensino supletivo
52

 para atender aos estudantes com idades superiores a 18 e 21 anos e que 

não concluíram o 1º e 2º grau respectivamente. Nesta modalidade de ensino, o estudante 

poderia ter aulas presenciais e até mesmo a distância, utilizando dos recursos disponíveis na 

época, como rádio, televisão, correspondência, etc., e, desta forma, se adaptar à 

disponibilidade e adequação a realidade do estudante
53

 para posteriormente, estes realizarem 

os exames supletivos e, se aprovados, receberem o grau que almejava,m.  

Em 1985, logo após o fim do último governo militar e início da redemocratização do 

país, o MOBRAL é extinto e em seu lugar é criada a Fundação Educar, que tinha uma atuação 

menos direta e se limitava a dar suporte financeiro e pedagógico aos estados, municípios e 

setores civis, descentralizando o programa de alfabetização de adultos. Como explica Di 

Pierro (2001, p. 61): 

Desacreditado nos meios políticos e educacionais, o Mobral foi extinto em 

1985, quando o processo de abertura política já estava relativamente 

avançado. O montante de recursos de que dispunha já havia diminuído muito 

e o que restava de sua estrutura foi assimilado pela então criada Fundação 

Educar, que passou a apoiar técnica e financeiramente iniciativas de 

                                                             
 

 

52
Lei 5692/71, Capítulo IV  

53
 Idem, 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 utilização de rádios, televisão, correspondência e outros 

meios de comunicação que permitam alcançar o maior número de alunos.   
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governos estaduais e municipais e entidades civis, abrindo mão do controle 

político pedagógico que caracterizara até então a ação do Mobral. Nesse 

período, muitos programas governamentais acolheram educadores ligados a 

experiências de educação popular, possibilitando a confluência do ideário da 

educação popular – até então desenvolvido prioritariamente em experiências 

de educação não formal – com a promoção da escolarização de jovens e 

adultos por meio de programas mais extensivos de educação básica.  

 

A Fundação Educar teve suas atividades suspensas em 1990.   

Com a Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã
54

, o direito à educação é 

mais detalhado, o que representa um grande avanço em relação às cartas anteriores. Segundo 

Saviani (2013, p. 213): 

[...] se estipula como base do ensino os princípios da “igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola”; “liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber”; “pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino”; “gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais”; “valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da 

lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial 

profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas 

pela União”; “gestão democrática do ensino público, na forma da lei”; e 

“garantia de padrão de qualidade”. 

 

Em relação à Educação de Jovens e Adultos, podemos destacar o art. 208, inciso I, 

que define a educação básica como dever do estado a aqueles que não tiveram acesso na idade 

própria, como analisa Oliveira (1999, p. 62): 

A primeira novidade aparece no inciso I, ao precisar que o dever do Estado 

para com o ensino estende-se mesmo aos que “a ele não tiveram acesso na 

idade própria”. Este texto aperfeiçoa os de 1967/69, que especificavam a 

gratuidade e a obrigatoriedade dos 7 aos 14 anos, criando a possibilidade de 

se restringir o atendimento aos indivíduos fora desta faixa etária. Avança, 

também, ao especificar o atendimento dos que não mais se encontram na 

idade considerada “ideal” para o ensino fundamental. 

 

Ainda a Constituição de 1988, em seu art. 22, inciso XXIV, determina que é de 

competência da União legislar sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Assim, em 

1996, é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. 

                                                             
 

 

54
 Recebeu este nome em função das diversas conquistas no campo dos direitos individuais. 



64 
 
 

 

 

Apresentada pelo Senador Darcy Ribeiro, a LDB trouxe vários avanços para a 

educação, entre os quais destacamos: a flexibilização do currículo (art. 28, inciso I), a 

obrigatoriedade do ensino de Artes na pré escola, no ensino fundamental e médio (art. 26, 

§2º),  o que possibilita o desenvolvimento cultural dos estudantes, estabelece as funções dos 

professores (art. 13) e a necessidade do plano de carreira, do piso nacional do magistério (art. 

67) e definição da formação mínima para se exercer a função de professor. 

Em relação à Educação de Jovens e Adultos, a LDB a define como modalidade de 

ensino, garantindo sua gratuidade e o modelo presencial, não excluindo o formato supletivo 

onde as idades para os estudantes foram antecipadas para 15 anos para o ensino fundamental e 

18 anos para o ensino médio, definidos nos art. 37 e 38
55

. Sobre o aumento da 

responsabilidade do estado em relação à EJA, Di Pierro (2010) esclarece:  

A Lei n. 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 

1996, reiterou os direitos educativos dos jovens e adultos ao ensino 

adequado às suas necessidades e condições de aprendizagem e estabeleceu 

as responsabilidades dos poderes públicos na identificação e mobilização da 

demanda, e na provisão de ensino fundamental gratuito e apropriado. (p. 

941) 

 

Posteriormente, cumprindo o que determinam o art. 214 da Constituição Federal e os 

arts. 9º, inciso I, e 87, §1º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, foi 

desenvolvido o projeto do Plano Nacional de Educação, que de acordo com o texto de 

apresentação, foi fruto de um processo de discussão com vários setores da sociedade. 

Esta proposta é resultado de um processo aberto e democrático que se 

desenvolveu ao longo de 1997, com consulta aos diferentes agentes públicos 

                                                             
 

 

55
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 

estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

§ 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os 

estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, 

seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

§ 2o O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações 

integradas e complementares entre si. 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum 

do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 

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

I – No nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; 

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

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

reconhecidos mediante exames. 
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e atores sociais diretamente envolvidos com a questão educacional. Nesta 

etapa, constituíram-se interlocutores privilegiados o Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (CONSED) e a União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME), que articulam as secretarias estaduais e 

municipais de educação, instâncias governamentais às quais caberá 

importante parcela de responsabilidade pela execução do PNE. Além do 

envolvimento efetivo destas entidades, fator fundamental para a mobilização 

verificada nos estados, também foram valiosas as contribuições e críticas 

apresentadas por diferentes organizações acadêmicas, associações 

profissionais e representações nacionais dos segmentos mais atuantes da área 

educacional. Com o objetivo de garantir a participação dos setores 

tradicionalmente refratários ao diálogo, o MEC foi bastante flexível, 

dilatando prazos para a apresentação de propostas e sugestões e realizando 

reuniões gerais para as quais todos foram convidados (BRASIL, 1998, p. 5). 

 

O projeto é dividido em 11 itens referentes às principais questões da educação que 

são apresentados nos itens "Observações Gerais" e depois são expostas nas metas propostas.   

O item 4 trata da Educação de Jovens e adultos e, embora tenha sido redigida há mais de 20 

anos, traz uma análise bastante atual quando analisa que a EJA deve ser compreendida como 

uma modalidade de ensino permanente, pois necessita acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico, sociológico, do trabalho, etc., deve ser acessível a todos que dela necessitam. 

Porém, destacamos que, quando se analisa a taxa de analfabetismo no Brasil, este projeto 

observa o maior índice na faixa etária acima de 60 anos como algo positivo. 

Há, entretanto, alguns aspectos positivos neste panorama desolador. O 

analfabetismo está pesadamente concentrado nas faixas etárias mais velhas, 

exatamente aquelas que estavam em idade escolar antes do crescimento que 

se verificou na oferta do Ensino Fundamental. Por isso mesmo, as taxas de 

analfabetismo vêm se reduzindo rapidamente, tendo passado de 20,1% da 

população, em 1991, para 15,6% em 1995 (BRASIL,1998, p.41). 

 

As 20 metas apresentadas são, a nosso ver, bastante otimistas e criam uma 

estruturação da EJA e propuseram a erradicação do analfabetismo em 10 anos; identificar os 

locais de maior demanda onde devem ser implantados programas de alfabetização; oferta de 

material didático; formação e qualificação de educadores; elaborar parâmetros de qualidade 

para as diversas etapas; certificação e ampliação do ensino à distância; estimular a educação 

profissionalizante; aumentar a oferta de EJA no nível médio; implantação de programas de 

EJA em todas as unidades de restrição e privação de liberdade; realizar avaliações bianuais 

dos programas de EJA; entre outras. 
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Segundo Freitas (2013), um ponto importante no PNE de 98 é a ampliação do 

conceito de alfabetização que passou a ir além do simples ler e escrever, o que aumentou 

significativamente a população a ser atendida por estes programas. 

Com o Parecer 11/2000 do Conselho Nacional de Educação (CNE) e da Câmara de 

Educação Básica (CEB), em que foi o relator o Conselheiro Roberto Jamil Cury. O Relatório, 

bastante esclarecedor e abrangente, está dividido em dez partes às quais apresentamos a 

seguir: 

Na parte 1, introdutória, se refere aos pareceres anteriores que tratavam das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio que seriam também as diretrizes para a EJA, porém destaca 

que de acordo com a LDB/96, a EJA, por ser uma modalidade de ensino que tem 

especificidades próprias deveria receber um tratamento diferenciado.  

Na parte 2, Fundamentos e Funções da EJA, o relator nos apresenta uma histórica 

polaridade educacional existente no Brasil que, com os avanços e necessidades tecnológicas 

do mundo moderno, torna este abismo cada vez maior. 

Do Brasil e de suas presumidas identidades muito já se disse. São bastante 

conhecidas as imagens ou modelos do país cujos conceitos operatórios de 

análise se baseiam em pares opostos e duais: “Dois Brasis”, “oficial e real “, 

“Casa Grande e Senzala”, “o tradicional e o moderno”, capital e interior, 

urbano e rural, cosmopolita e provinciano, litoral e sertão assim como os 

respectivos “tipos” que os habitariam e os constituiriam. A esta tipificação 

em pares opostos, por vezes incompleta ou equivocada, não seria fora de 

propósito acrescentar outros ligados à esfera do acesso e domínio da leitura 

e escrita que ainda descrevem uma linha divisória entre brasileiros: 

alfabetizados/analfabetos, letrados/iletrados. Muitos continuam não tendo 

acesso à escrita e leitura, mesmo minimamente; outros têm iniciação de tal 

modo precária nestes recursos, que são mesmo incapazes de fazer uso 

rotineiro e funcional da escrita e da leitura no dia a dia. Além disso, pode-se 

dizer que o acesso a formas de expressão e de linguagem baseadas na 

microeletrônica são indispensáveis para uma cidadania contemporânea e até 

mesmo para o mercado de trabalho. No universo composto pelos que 

dispuserem ou não deste acesso, que supõe ele mesmo a habilidade de leitura 

e escrita (ainda não universalizadas), um novo divisor entre cidadãos pode 

estar em curso (CURY, 2000, p. 3). 

 

Ainda neste ponto ele esclarece que o parecer se destina "aos sistemas de ensino e 

seus respectivos estabelecimentos que venham a se ocupar da Educação de Jovens e Adultos" 

(CURY, 2000, p. 3), seja presencial e semipresencial, 

No tópico denominado Conceitos e Funções da EJA, o relator comenta que, mesmo 

com o aumento das matrículas das crianças e adolescentes em idade escolar, quase chegando à 
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totalidade, há uma distorção na relação idade/série e percentual de analfabetos ou iletrados no 

Brasil, embora esteja diminuindo lentamente, permanece bastante elevado, pois segundo Cury 

"o maior número de analfabetos se constitui de pessoas: com mais idade, de regiões pobres e 

interioranas e provenientes dos grupos afro-brasileiros" (CURY, 2000, p. 4). Assim, a EJA 

representa reparação de uma dívida social com estes grupos. E não deixando de lado que o 

analfabetismo não significa, ou melhor, não desqualifica o conhecimento e a cultura própria 

destes segmentos. 

Suas raízes são de ordem histórico-social. No Brasil, esta realidade resulta 

do caráter subalterno atribuído pelas elites dirigentes à educação escolar de 

negros escravizados, índios reduzidos, caboclos migrantes e trabalhadores 

braçais, entre outros9. Impedidos da plena cidadania, os descendentes destes 

grupos ainda hoje sofrem as consequências desta realidade histórica. Disto 

nos dão prova as inúmeras estatísticas oficiais. A rigor, estes segmentos 

sociais, com especial razão negros e índios, não eram considerados como 

titulares do registro maior da modernidade: uma igualdade que não 

reconhece qualquer forma de discriminação e de preconceito com base em 

origem, raça, sexo, cor idade, religião e sangue entre outros. Fazer a 

reparação desta realidade, dívida inscrita em nossa história social e na vida 

de tantos indivíduos, é um imperativo e um dos fins da EJA porque 

reconhece o advento para todos deste princípio de igualdade. (CURY, 2000, 

p. 5) 

 

Desta forma observamos a função reparadora da EJA que mais do que garantir 

direitos civis comuns à toda a sociedade, repara a estes segmentos da população, o que, ao 

longo de toda a nossa história, lhes foi negado. E desta negação "resulta uma perda: o acesso a 

um bem real, social e simbolicamente importante. Logo, não se deve confundir a noção de 

reparação com a de suprimento” (CURY, 2000, p. 6). 

Outra função observada no parecer diz respeito às pessoas que tiveram que 

interromper sua formação em função do trabalho, do casamento, imigração, cumprimento de 

medidas de privação e restrição de liberdade, etc., e que precisam voltar a estudar para 

poderem se inserir no mercado de trabalho. Estamos falando da função equalizadora, na qual 

os indivíduos buscam diminuir a desigualdade (ou buscar a igualdade), aumentando a 

possibilidade de acesso em um mercado de trabalho cada vez mais exigente, o relator define 

assim:  

A função equalizadora da EJA vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos 

outros segmentos sociais como donas de casa, migrantes, aposentados e 

encarcerados. A reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma 

interrupção forçada seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais 

oportunidades de permanência ou outras condições adversas, deve ser 

saudada como uma reparação corretiva, ainda que tardia, de estruturas 



68 
 
 

 

 

arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do 

trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na abertura dos canais de 

participação. Para tanto, são necessárias mais vagas para estes "novos" 

alunos e "novas" alunas, demandantes de uma nova oportunidade de 

equalização. (CURY, 2000, p. 9) 

 

O parecer observa também que, em função da constante evolução e transformação do 

mundo e da sociedade, há uma necessidade do ser humano de uma permanente atualização, 

escolar ou não, para não se sentir excluído. Esta é a função qualificadora ou permanente, que 

o relator define como "o próprio sentido da EJA" (CURY, 2000, p. 9). 

Ela tem como base o caráter incompleto do ser humano cujo potencial de 

desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou 

não escolares. Mais do que nunca, ela é um apelo para a educação 

permanente e criação de uma sociedade educada para o universalismo, a 

solidariedade, a igualdade e a diversidade (CURY, 2000, p. 9). 

 

Em relação ao tópico 6, que trata das Iniciativas Públicas e Privadas, segundo o 

parecer, estas parcerias destacam o papel articulador da União.  

A presença articuladora da União torna-se, inclusive, um locus fundamental 

de encontro dos diferentes entes federativos e de outros interlocutores 

participantes da EJA. O Ministério, abrigando o conjunto dos interessados, 

poderia propor orientações gerais e comuns, coordenar as várias iniciativas 

inclusive com vistas ao emprego equitativo e racional dos recursos públicos 

e sua redistribuição no âmbito das transferências federais. (CURY, 2000, p. 

52) 

 

E para que não haja ações paralelas, o relator nos diz que "para se avançar na 

perspectiva de um direito efetivado é preciso superar a longa história de paralelismo, 

dualidade e preconceito que permeou a sociedade brasileira e as políticas educacionais para a 

EJA" (CURY, 2000, p. 45). Para isso é fundamental que se mantenha o diálogo e a 

colaboração das instituições envolvidas com a EJA. 

O tópico 9, Diretrizes Curriculares Nacionais para EJA, trata da necessidade e 

cuidado ao observar o currículo, pois como já vimos anteriormente, esta modalidade de ensino 

apresenta uma quantidade enorme de situações e especificidades que devem ser respeitadas. 

Isso se aplica não só ao currículo, mas também em relação aos horários e ao calendário 

escolar que devem se adequar a realidade e as necessidades dos estudantes, e não o contrário, 

isso é, a escola ou a rede de ensino não deveria impor ao estudante um formato que para ele se 

torna impeditivo ou excludente.  

Apenas como exemplo, no município de Macaé, onde desenvolvemos esta pesquisa 

há um número muito grande de estudantes que trabalham embarcados em plataformas de 
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petróleo e só frequentam a escola de 15 em 15 dias. Mesmo sendo a exploração do petróleo a 

principal atividade da região, não há na Secretaria Municipal de Educação de Macaé 

(SEMED) nenhum projeto ou modelo que possa atendê-los, ficando a cargo dos professores 

resolver tais situações. 

Para finalizar o parecer, no tópico 10, Direito à Educação, o relator deixa claro que a 

EJA é um direito em que a ideia de compensação deve ser substituída pela reparação e 

equidade e que deve continuar evoluindo para que "se efetive como uma educação 

permanente a serviço do pleno desenvolvimento do educando" (CURY, 2000, p. 66,67 – 

grifo do autor) 

A EJA tem a capacidade de ampliar os horizontes daqueles que a buscam, criando 

mais opções em suas vidas e consequentemente, mais liberdade e igualdade. Ainda há muito a 

percorrer até alcançar seu verdadeiro potencial, mas quando isto acontecer vai, nas palavras 

do relator, "revelar méritos pessoais e riquezas insuspeitadas de um povo e de um Brasil uno 

em sua multiplicidade, moderno e democrático" (CURY, 2000, p. 55).  

O PNE 2001/2010, que tem praticamente a mesma estrutura do PNE 98, em seu 

capítulo III, item 5, que trata da EJA, faz um diagnóstico com dados bastante desatualizados, 

pois, tem como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
56

 

realizada em 1996. Mas mesmo assim vale ressaltar um dado apresentado na Tabela 15 - 

Escolarização da População - 1996 (PNE, 2001/2010, p. 41) em que o índice de pessoas 

acima de 60 anos que não frequentaram a escola era de 40,99%, isto é, de cada 10 idosos 

brasileiros 4 nunca frequentaram a escola. 

O documento estabelece 26 metas para a EJA, quase todas estavam presentes do 

PNE/98 e não foram alcançadas. Porém acreditamos que as principais características deste 

PNE seja: o incentivo às parcerias público privada, e a inclusão da EJA nas formas de 

financiamento da Educação Básica (FUNDEB). 

Com um atraso de 4 anos foi sancionada a PNE/2014
57

 que, com uma estrutura 

diferente dos planos anteriores, tem apenas 20 metas das quais apenas 2 se referem a EJA: a 

meta 9, que trata da erradicação do analfabetismo e a meta 10 que trata da integração da EJA 
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 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 1996. Rio de janeiro. IBGE, 
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com o ensino profissionalizante. Porém, de acordo com o Relatório do Segundo Ciclo de 

Monitoramento do PNE, estas metas estão longe de serem alcançadas. 

Consideramos que este balanço histórico da EJA nos permite perceber os avanços e 

retrocessos da legislação ao longo do tempo. Mas o que mais nos chama a atenção é que, 

embora todos os indicadores e pesquisas citadas demonstrem que o índice de analfabetos entre 

as pessoas acima de 60 anos é ainda muito grande, não encontramos nenhuma proposição que 

de fato atacasse este problema, isto é, não há iniciativa legal que garanta aos idosos 

analfabetos, acesso à educação. 

 

3.2.  DE CONVÊNIOS MALSUCEDIDOS AO DESMONTE DISFARÇADO: A HISTÓRIA 

DA EJA EM MACAÉ NO ÂMBITO MUNICIPAL 

 

Inicialmente, a modalidade EJA em Macaé, tanto para o ensino fundamental como 

para o médio, só era ofertada pelas escolas da rede estadual, principalmente nas unidades 

localizadas na região central do município.  

Somente em 2003, com a aprovação da deliberação 001/2003 do Conselho Municipal 

de Educação de Macaé (CME) (anexo II e III), esta modalidade passou a ser oferecida nas 

unidades da rede municipal de ensino.  

Esta deliberação fixou as normas para funcionamento de curso de Educação de Jovens 

e Adultos, assim, em 2004, através de um convênio com a Organização Não Governamental 

(ONG) VIVA RIO, foi cedido espaços, nas dependências das escolas, para instalação das 

primeiras turmas de EJA de ensino fundamental através do Projeto Telecurso Comunidade 

Viva Rio. Nesta proposta os estudantes completavam todo o ensino fundamental em um ano. 

Entretanto, por falta de organização administrativa por parte da ONG VIVA RIO, que gerou 

problemas na certificação dos estudantes, esta parceria foi desfeita no final do mesmo ano
58

. 

Em 2004 se deu um novo convênio, agora com o SESI, através do programa SESI 

EDUCA. Novamente as escolas cederam as salas ao SESI, que instalou turmas de ensino 

médio da EJA. Assim como no anterior, neste programa os estudantes concluíam todo o 

                                                             
 

 

58
 Não localizamos a documentação sobre este convênio, apenas uma cópia do projeto não datado. 
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ensino médio em um ano. No início do ano de 2005, com a troca de governo, esta parceria 

também foi desfeita
59

.  

O município passou a gerir a EJA a partir de 2006, quando implantou, no sistema de 

“ciclos”
60

 o ensino fundamental 1, 2, e no sistema de “fases”
61

 o ensino médio, nas escolas 

municipais, utilizando assim, os espaços, os professores e a administração das próprias 

escolas. 

Como algumas escolas ainda ofereciam ensino regular noturno, estes foram 

gradativamente (uma série por ano) desativados e substituídos pela EJA. Este processo foi 

iniciado em 2004, e em 2007 no turno da noite das escolas municipais só havia oferta de 

turmas de fundamental 1 e 2 na modalidade EJA. 

Em 2018 houve uma grande mudança na estrutura da EJA quando foi aprovada a 

Deliberação CME 002/2018 (anexo IV e V) que alterou o Art.2º da deliberação 001/2003 e 

criou a Nova EJA Semestral. A partir de 2019, houve, assim, uma mudança não só de 

nomenclatura das séries, que deixaram de ser “ciclos” e passaram a ser “etapas”, mas, 

principalmente na dinâmica temporal da EJA no ensino fundamental, que deixou de ser anual 

para se tornar semestral, com exceção da Etapa I (alfabetização) que permaneceu anual.  

Hoje, segundo dados da SEMED
62

, a EJA é ofertada em 17 escolas municipais 

atendendo cerca de 3 mil estudantes. Destas escolas apenas 3 estão localizadas na região 

serrana do município, entre elas o CMPA, que é o único da rede municipal que ainda oferece 

turmas de ensino médio, isto é, as “fases”. 

 

3.3.  ERGUENDO MUROS FÍSICOS E VIRTUAIS: A HISTÓRIA DO COLÉGIO 

MUNICIPAL PEDRO ADAMI. 

 

Na história da EJA em Macaé, o CMPA é protagonista. Por estar localizado no maior 

distrito da região serrana do município, distante do centro administrativo cerca de 40 

                                                             
 

 

59
 Não há documentação sobre este convênio. 

60
 Neste sistema o aluno cursava o equivalente a 2 séries em um ciclo que eram anuais. 

61
 Neste sistema o aluno cursava o equivalente a uma série do ensino médio em 6 meses. Assim as "fases" eram 

semestrais. 
62

 Disponível em http://www.macae.rj.gov.br/conteudo/leitura/titulo/crescimento-economico, acesso em 10 de 

outubro de 2019 

http://www.macae.rj.gov.br/conteudo/leitura/titulo/crescimento-economico
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quilômetros, todas as iniciativas tomadas pela SEMED eram ao mesmo tempo implantadas na 

região central do município e no CMPA. 

Assim, iniciamos uma pesquisa nos documentos e fotos arquivados na secretaria da 

escola e que foram disponibilizados para pesquisa pela diretora geral do CMPA, além das 

informações fornecidas por ex alunos e funcionários que viveram esta história. 

O CMPA foi criado em abril de 1992
63

, mas sua história começa antes mesmo da 

construção do prédio quando em 1988 houve a implantação do 2º segmento do ensino 

fundamental no turno da noite na então Escola Estadual Córrego do Ouro, que passou a 

compartilhar o prédio. Como a maioria dos estudantes tinha idade inferior há 15 anos, foi 

necessária uma autorização do juizado de menores para que pudessem frequentar o ensino 

noturno. 

Esta turma concluiu o ensino fundamental em 1991 (Figura 3)
64

 e sua formatura foi tão 

significativa que contou com a presença do Prefeito, da Secretária de Educação e alguns 

vereadores do município, pois, representou um avanço no campo da educação para a 

comunidade e abriu as portas para o ensino fundamental II e para o ensino noturno.  

 

FIGURA 3 - Turma de estudantes concluintes do Ensino Fundamental de 1991 

 
Fonte: Arquivo pessoal das ex alunas do CMPA 

 

                                                             
 

 

63
 Criação da Escola, Lei municipal 1341/92 e transformado em Colégio no Decreto municipal nº 025/95 

64
 Muitos, hoje, são funcionários, professores, diretoras de escola, inclusive do próprio CMPA. 
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No ano seguinte (1992), com a construção do CMPA, todos foram transferidos para o 

novo prédio. Como a obra só foi finalizada em abril, durante os meses iniciais a escola 

funcionou em um espaço cedido pela 1ª Igreja Batista de Córrego do Ouro. 

FIGURA 4 - Parede Lateral e Fachadas em diferentes épocas. 

(1) 

 

(2)

 

(4) 

 

(3) 

 

Fonte: Arquivo CMPA 

 

 De acordo com as fotos apresentadas acima, no sentido horário, podemos verificar em 

(1) a parede lateral da escola, voltada para a rua principal na época de sua inauguração. 

Destacamos que neste período ainda não havia muros que a separasse da rua. Nas demais 

fotos (2 a 4), já é possível verificar a implementação de muro, que foi sendo aumentado 

gradativamente, ao longo das décadas. Conjecturamos que pode ser interpretado como um 

certo distanciamento desta unidade escolar de sua comunidade. 
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A Escola Estadual Córrego do Ouro continuou com as turmas de 1º segmento do 

ensino fundamental e foi municipalizada em 1995, passando a se chamar Escola Estadual 

Municipalizada Córrego do Ouro
65

. 

Analisando os mapas estatísticos
66

 de todos os seus anos de atividade, isto é, de 1992 

em diante, e tendo como base o mês de fevereiro, podemos verificar que desde o início de 

suas atividades (e até mesmo antes), o CMPA apresenta uma vocação para a educação voltada 

para jovens e adultos, pois,  logo no primeiro ano de funcionamento, foram oferecidas todas 

as séries de ensino regular no 3º turno, com turmas de 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série do ensino 

fundamental, enquanto que no 2º turno, estas mesmas séries foram ofertadas de forma 

gradual, e somente no ano 2000 foram ofertadas todas as séries do 2º segmento do ensino 

fundamental no 2º turno. 

 Por ser ensino noturno, os estudantes deveriam ter, obrigatoriamente, idades 

superiores a 15 anos. Nesta época não havia na rede municipal de Macaé a modalidade de 

EJA, esta só era oferecida nas unidades da rede estadual. 

Além do ensino fundamental, o CMPA oferecia o ensino médio profissionalizante, 

dividido em 2 cursos: pela manhã o ensino médio com formação de professores e à noite o 

ensino médio com técnico em contabilidade. Posteriormente, no ano de 2000, estes cursos 

foram substituídos pelo ensino médio regular, mas a oferta de ensino fundamental regular 

noturno se manteve. 

Temos observado que a região onde está localizado o CMPA, isto é, o distrito de 

Córrego do Ouro, vem passando por transformações importantes, pois está deixando de ser 

área rural e se tornando periferia. Com aproximadamente 4000 habitantes
67

, boa parte da 

população economicamente ativa deixou o trabalho na agricultura e passou a atuar nas 

empresas que prestam serviço à Petrobras e outras empresas ligadas à exploração do petróleo. 

Além disso, em razão do alto custo de vida no centro do município, há uma intensa migração 

do centro para a região serrana de Macaé. Com esta “nova” população, vieram também novos 

                                                             
 

 

65
 Como não há documentação sobre este período, estes fatos foram observados por fotos da época e dados 

coletados com ex-alunos e/ou funcionários. 
66

 Disponibilizados pela secretaria do CMPA 
67

 Dado obtido na Revisão do Plano Diretor. Diagnóstico Geral do Município de Macaé, 2014 
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problemas, como a violência e o tráfico de drogas até então desconhecidos por aquela 

comunidade. 

 

3.3.1.  Proximidades e Afastamentos: História da EJA no CMPA 

 

Em 2004 o colégio recebeu a primeira turma de EJA. Era uma turma oriunda do 

projeto Telecurso Comunidade Viva Rio que no ano anterior foi instalada na Escola Estadual 

Municipalizada Córrego do Ouro. Como este convênio foi cancelado, esta turma, agora de 

ensino médio, passou a fazer parte do Programa SESI EDUCA. Quando a turma concluiu o 

ensino médio em dezembro do mesmo ano, o convênio foi cancelado. 

Somente em 2006 foram abertas as primeiras turmas de EJA uma turma de Ciclo IV
68

, 

uma turma de Ciclo V e uma turma de Fase 1
69

 (ensino médio). Neste ano houve a mudança 

de nomenclatura de séries para ano no ensino fundamental (exemplo 5ª série passou a ser 6º 

ano do ensino fundamental). Este também foi o último ano do ensino regular noturno com a 

conclusão da turma de 9º ano. 

A partir de 2007, no 3º turno, só havia, para o ensino fundamental II (Ciclos IV e V), 

oferta de turmas de EJA, porém para o ensino médio eram ofertadas nas modalidades Ensino 

Regular e EJA.  

Em 2012, dois fatos externos afetaram a EJA no CMPA. O primeiro foi o fechamento 

do 3º turno da Escola Estadual Municipalizada Córrego do ouro, e assim, o CMPA passou a 

receber também os estudantes do ensino fundamental Ciclos I, II, e III, que corresponde ao 1º 

segmento do ensino fundamental e a inauguração da Escola Técnica Municipal Natálio 

Salvador Antunes, que passou a receber os estudantes do ensino médio regular. No ano 

seguinte (2013), o CMPA já não oferecia mais o ensino médio regular diurno e o noturno foi 

desativado gradativamente, e a última turma de 3º ano se formou em 2016. 

Também, a partir de 2012 outras unidades circunvizinhas foram encerrando suas 

atividades com a EJA, e, em 2016 o CMPA passou a ser uma escola polo em EJA, com quase 

a metade de seus estudantes matriculados nesta modalidade de ensino e oferecendo inclusive 

                                                             
 

 

68
 Ciclo IV equivale à 5º e 6º anos do ensino fundamental 

69
 Fase 1 equivale ao 1º ano do ensino fundamental 
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EJA diurno para os Ciclos IV e V. Embora esta experiência tenha sido bem avaliada pelos 

professores, no ano seguinte (2017) a EJA voltou a ser exclusivamente noturno. 

Em 2019 com a implementação da Deliberação CME 002/2018 que reestruturou a EJA 

no CMPA passou por mudanças profundas, que não gerariam muitos problemas se, no 

segundo segmento do ensino fundamental, fossem ofertadas todas as etapas nos dois 

semestres, e assim atenderiam a todos os que buscassem se matricular na EJA. Mas, na prática 

houve uma limitação no processo de matrícula que se deu da seguinte forma: no 1º semestre 

foram disponibilizadas matrículas nas Etapas VI e VIII
70

, e no 2º semestre foram 

disponibilizadas matrículas nas Etapas VII e IX
71

. 

 No caso específico do CMPA, verificamos, no início do ano letivo, alguns problemas. 

Por exemplo: (1) Os estudantes com idade superior a 18 anos aptos para as Etapas VII ou IX 

tiveram que aguardar o segundo semestre para fazer matrícula. Se, estes estudantes tivessem 

idade inferior a 18 anos, eram encaminhados para o ensino regular diurno, mas, como alguns 

destes trabalhavam, e contribuíam com o sustento de suas casas/famílias, optaram por 

abandonar a escola; (2) Para os estudantes das séries iniciais do ensino fundamental esta 

mudança foi ainda pior, pois, com base no art. 2º da deliberação CME 002/2018 (que 

citaremos mais adiante) só foi permitido a implantação de uma turma multisseriada e para isso 

foi necessário fazer uma reclassificação dos estudantes para que se enquadrassem ao novo 

formato. Assim, no primeiro dia de aula, antes mesmos de efetivar a matrícula, eles eram 

encaminhados a fazer uma prova de nivelamento. E, a partir do resultado obtido, foram 

matriculados na “etapa” correspondente.  

Desta forma, além de todas as dificuldades que o estudante idoso enfrentou para 

chegar à escola e fazer sua matrícula, agora precisa superar mais uma barreira: depois de anos 

afastados da escola, quando volta é recebido com a aplicação de uma prova, isto é, não há um 

acolhimento adequado a estes estudantes.  

No início do ano (fevereiro de 2019), em uma conversa informal com o professor 

Paulo
72

, regente da turma de 1º segmento da EJA, este se mostrou bastante preocupado com o 

                                                             
 

 

70
 Etapa VI equivale ao 6º ano do ensino fundamental e Etapa VIII equivale ao 8º ano do ensino fundamental. 

71
 Etapa VII equivale ao 7º ano do ensino fundamental e Etapa IX equivale ao 9º ano do ensino fundamental. 

72
 Este depoimento foi colhido de forma espontânea durante a primeira semana de aulas do 1º semestre de 2019 

do CMPA 
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novo formato da EJA e a forma como estes estudantes eram acolhidos. Observamos que estas 

informações eram relevantes para ter uma visão clara da situação, solicitamos permissão para 

gravar, em áudio, seu depoimento do qual destacamos: 

A prova de nivelamento é um problema. Eles sentem muita dificuldade na 

recepção aqui na escola, chegam todos retraídos, cheio de medo. Muitos 

estão afastados da escola há mais de 30 anos. Quer dizer, mal sabem o que é 

uma sala de aula. Aí chegam e logo tem que fazer uma prova (...). Alguns 

desistem. Outra questão é eles não acompanharem. Porque eles têm o tempo 

deles, o idoso tem o tempo dele que é um tempo bem diferente. Então à 

medida que ele não consegue acompanhar os outros ele fica perdido. E 

mesmo que ele chegue aqui aprovado automaticamente, ele fica mais 

perdido ainda.  Então isso não é um acolhimento, é uma forma de exclusão. 

Com a mudança para semestral piorou mais ainda. Porque só acelerou mais o 

processo, que já era lento. Acelerando isso vai se tornando cada vez mais 

inviável. Só é vantagem para quem quer pegar o diploma com pressa por 

uma questão de trabalho, etc.. o que não é o caso aqui. Porque na minha 

turma específica é todo mundo bem mais idoso
73

 (Prof. Paulo). 

 

É importante destacar que na visão deste professor, a aprovação automática e a 

aceleração dos estudos para os estudantes mais idosos, representa uma forma de exclusão, 

especialmente pelo fato de que alguns destes estudantes não objetivam a titulação, mas o 

aprendizado em si. 

Ainda sobre a Deliberação 002/2018, em seu Art. 2º diz: 

Art. 2º - Nas unidades escolares cuja demanda manifestada do período de 

matrícula do semestre para as Etapas I, II, III, IV e V for inferior a 20 

alunos, inexistindo a possibilidade de nucleação em unidades próximas, 

mediante avaliação da equipe técnico-pedagógica, poderá ser autorizado o 

funcionamento de turmas multisseriadas (CME-MACAÈ, 2018, p. 2). 

 

Assim, como só foi permitido, pela SEMED a abertura de uma turma multisseriada 

para o 1º segmento da EJA, que são semestrais, não teria como incluir, nesta turma, os 

estudantes que entrariam na Etapa I, que é anual. E por este motivo não disponibilizaram 

matrículas para estudantes não alfabetizados.
74

  

No final do 1º semestre de 2019, mais especificamente no mês de junho, observamos 

que não havia, por parte da SEMED, nenhum tipo de divulgação a respeito do novo 

                                                             
 

 

73
 O depoimento do professor Pedro se deu de forma espontânea, em uma conversa informal sobre a recepção 

aos novos alunos do 1º segmento da EJA, que embora não seja o objeto desta pesquisa, consideramos relevante 

e, por este motivo, pedimos sua autorização para gravar e posteriormente transcrever este relato. 
74

 Para este problema, a supervisora da escola solucionou da seguinte forma: todos os alunos que buscavam 

matrícula na ETAPA I foram considerados alfabetizados, pois desta forma não ficariam fora da escola.  
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calendário semestral, e assim só seriam informados sobre os períodos de pré-matrícula, 

matrículas e início das aulas, aqueles que acessassem o site da prefeitura de Macaé 

diariamente
75

, ou, se procurassem a secretaria da escola, que não dispõe de telefone fixo há 

mais de um ano, o que dificulta ainda mais o acesso à informação. 

 

3.3.1.1. Pela manutenção da EJA 

 

Assim, fizemos uma campanha de divulgação do período de pré-matrículas, 

inicialmente, confeccionando um cartaz (Figura 5) que foi reproduzido em tamanho A4, e que 

foi distribuído e/ou fixado nos postos de saúde, comércio local, igrejas, etc.  

 

  

                                                             
 

 

75
 A divulgação se limitou a um cartaz em formato digital que foi enviado às escolas para que providenciassem 

sua reprodução e a divulgação.  

A informação sobre a pré matrícula só foi disponibilizada no site da prefeitura (www.macae.rj.gov.br) com 

algum destaque no dia 1º de julho, início da pré matrícula e nos dias posteriores se podia acessar por uma 

pequena janela na parte inferior da página. 

http://www.macae.rj.gov.br/
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FIGURA 5 - Cartaz de Divulgação do período de pré matrículas, julho/2019 

 
Fonte: o autor 

 

O mesmo foi copiado em tamanho reduzido e com ele fizemos uma panfletagem em 

todas as escolas circunvizinhas, entrando nas salas e conversando com os estudantes. Além da 

divulgação nas mídias sociais. 

A campanha teve bom resultado, pois no período de pré matrícula (que o estudante 

fazia no site da prefeitura) o CMPA recebeu mais de 40 inscrições distribuídas por todas as 

séries. Um resultado surpreendente considerando o pouco tempo e o pouco recurso disponível 

para a divulgação 
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Entretanto, ao retornarmos do recesso de julho de 2019, fomos surpreendidos com a 

notícia de que o setor administrativo da SEMED não havia autorizado a abertura de duas 

turmas: Etapa VII, composta na maioria por estudantes aprovados na Etapa VI, isto é, uma 

turma em continuidade, embora houvessem 13 estudantes pré-matriculados; e Fase 1, na qual 

havia uma lista com 14 estudantes pré-matriculados. 

Esta determinação além de ser contrária ao art. 205 da CF/88 e não atender o art. 37 da 

LDB, representa, em nossa opinião, um total desrespeito com os estudantes, com os 

professores, os funcionários que se empenharam em participar da campanha de divulgação em 

seus horários livres e com a comunidade escolar como um todo.  

Iniciamos um movimento com objetivo de denunciar tal situação e buscar revertê-la. 

Produzimos então uma carta aberta à comunidade (anexo VI), que foi encaminhada as 

lideranças locais, religiosas (padres, pastores, etc.), presidente da Associação dos Moradores e 

políticos, comerciantes, etc. 

Nossa articulação chegou até o secretário de educação
76

, que, no dia seguinte, enviou 

uma mensagem em áudio que dizia que tudo estava resolvido e que havia sido um mal-

entendido, e que a turma Etapa VII estava garantida, pois se tratava de uma turma em 

continuidade, porém que a turma Fase 1 não atenderia a “demanda”, que seria de 20 

estudantes matriculados e por isso não abriria esta turma. 

 Mesmo entendendo que esta “demanda” havia sido estabelecida por uma 

interpretação equivocada do Art. 2º da Deliberação CME 002/2018, já anteriormente 

comentada, intensificamos novamente a divulgação, saindo às ruas e conversando com cada 

pessoa que passava informando que no colégio havia vaga para o 1º ano do ensino médio na 

EJA. 

Quando chegamos a um total de 16 estudantes matriculados percebemos que havia 

também certa acomodação por parte da coordenadora geral da EJA no município e da direção 

da escola em aceitar e não confrontar o que foi determinado pela SEMED. 

                                                             
 

 

76
 Recebemos o apoio da Vereadora Renata Paes que se propôs a ler a carta no plenário da Câmara no dia 

seguinte e pediu que comparecêssemos para sanar possíveis dúvidas dos outros vereadores. Ao chegarmos à 

Câmara, em reunião com a Vereadora, esta já havia entrado em contato com o secretário de educação, que pediu 

para não ler a carta, pois acarretaria em um prejuízo político e se comprometeu a resolver a questão até o final do 

dia. 
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Assim, apesar de todo o esforço e empenho, não conseguimos garantir àqueles 16 

estudantes que fizeram matrícula para turma Fase 1, o direito constitucional de ter acesso à 

educação. 

Entendemos que a não abertura das turmas impossibilita que novos estudantes se 

matriculem no decorrer do semestre, o que para a EJA é um movimento natural, pois dentro 

das suas especificidades, é bastante comum que alguns estudantes interrompam os estudos por 

um determinado período em função de atividades temporárias, como contratação temporária 

no comércio, período de campanhas eleitorais, colheitas ou plantio, e como no CMPA há 

muitos estudantes moradores em acampamentos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

(MST), estes também se ausentam quando há manifestações ou outras ações ligadas às lutas 

sociais. 

Esta movimentação de estudantes na EJA pode ser chamada de “frequência flexível, 

em lugar dos termos evasão e abandono a introdução do conceito de interrupção” (FÁVERO e 

FREITAS, 2011, p. 383). Esta é uma das singularidades da EJA que deve ser observada e 

respeitada. 

Infelizmente percebemos com as recentes determinações, ações, ou a falta delas por 

parte da SEMED como a falta de divulgação, a não abertura de turmas, a definição de 

“demanda”, tem como desdobramento o descrédito dos estudantes em relação ao curso, pois 

aparentemente não há garantia de continuidade, há falta de segurança e desestímulo dos 

professores em trabalhar com a EJA, pois o fechamento de turmas os levará a buscar no meio 

do ano outra unidade escolar para completar carga horária.  

Enfim, estas medidas representam não só um claro processo de desmonte da EJA, mas 

um verdadeiro desestímulo à população de buscar formação escolar. 

Assim, observando a história da EJA no CMPA e na rede de Macaé, percebemos que 

houve, ao longo dos anos, várias mudanças que não representaram, efetivamente, uma 

melhora no ensino, mas uma falta de planejamento e de respeito aos interesses e necessidades 

dos estudantes, idosos ou não. E em suas últimas ações nos traz uma preocupação, pois 

quando iniciamos esta pesquisa queríamos tratar da história da EJA em Macaé e não do seu 

fim. 
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CAPÍTULO IV – COLETA, APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

"EU ACHO QUE O GOVERNO DEVERIA PENSAR MAIS NISSO"  

 

 

É o que faz com que ela 

não seja nem curta, 

nem longa demais, 

mas que seja intensa, 

verdadeira e pura… 

enquanto durar. 

(Cora Coralina, 2015) 

 

 

Neste capítulo nos propomos a apresentar os dados coletados e suas respectivas 

análises, iniciando pelo questionário socioeconômico, passando pela atividade autobiográfica 

e por fim as narrativas autobiográficas coletadas junto aos nossos informantes chave. 

 

 

4.1. DADOS DA SECRETARIA DO CMPA E DO QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

Em 29 de abril de 2019, protocolamos um pedido de autorização na Secretaria 

Municipal de Educação de Macaé, para desenvolver a pesquisa no CMPA, com acesso aos 

estudantes, objetos da pesquisa, e aos documentos arquivados na secretaria da escola. O 

pedido foi encaminhado para o departamento jurídico de SEMED que deferiu o pedido. 

Assim, a Secretária Municipal de Educação Básica assinou a autorização para o 

desenvolvimento da pesquisa no dia 02 de maio de 2019 (Anexo I). 

Depois de apresentar a autorização à direção do CMPA, obtivemos na secretaria da 

escola a relação dos estudantes matriculados, identificando os desistentes ou evadidos a fim 

de ter uma visão precisa dos estudantes efetivamente frequentes. Assim chegamos aos 

seguintes mapeamentos: 
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TABELA 1 - Relação dos estudantes matriculados e evadidos no 1º semestre de 2019 

 Matriculados Frequentando* Evadidos e 

desistentes 

Fundamental  1 16 09 12 

Fundamental  2  - Etapa VI 31 07 24 

Fundamental  2  - Etapa VIII 38 22 26 

Ensino Médio  - Fase 1 33 27 6 

Ensino Médio  - Fase 3 33 31 2 

    

Total de estudantes 151 94 57 

Fonte: Secretaria do CMPA – dados organizados pelo autor.  

* 2 estudantes frequentam o fundamental 1, porém estão matriculados na Fase 1 do ensino médio 

 

Podemos observar que o número de estudantes evadidos no ensino fundamental 1 e 2 é 

maior que o de estudantes frequentes. Entretanto percebemos que este número vai diminuindo 

nas séries mais avançadas, chegando a apenas 2 na turma da Fase 3. 

 

Diante dos números de estudantes frequentes, nosso segundo movimento foi aplicar o 

questionário socioeconômico (apêndice A) a todos os estudantes da EJA do CMPA, com o 

intuito de conhecer melhor as suas características, e selecionar aqueles que se qualificavam 

para participar da pesquisa, ou seja, estudantes com idade igual ou superior a 60 anos. 

Assim, no dia 06 de maio de 2019 aplicamos o questionário, com a colaboração dos 

professores, em todas as turmas do turno da noite que estavam presentes no CMPA, isto é, a 

turma do fundamental I, a turma da Etapa VIII, e as turmas de Fase 1 e Fase 3. Entretanto, 

nesta data verificamos que todas estas turmas estavam com a frequência reduzida devido a 

apresentação no projeto LITERARTE
77

, e somente a turma de Etapa VI não estava na escola 

pois já havia sido dispensada pela coordenação do turno da noite.  

Optamos por retornar na semana seguinte, dia 14 de maio, para alcançar aqueles que 

não estavam presentes na data anterior, e assim buscamos aproximar ao máximo do total de 

estudantes frequentes. Assim, de um total de 94 estudantes frequentes, obtivemos a 

participação de 82.  

                                                             
 

 

77
 Projeto da SEMED em que os alunos apresentam, na escola, trabalhos sobre um tema específico.  Em 2019 o 

tema foi 100 anos de nascimento de Nelson Mandela. 
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4.1.1.  Resultados por turma do Questionário Socioeconômico: 

 

4.1.1.1.  Resultado da Turma de Ensino Fundamental  1 - Etapas II, III e IV - Turma 

multisseriada 

 

Nesta turma, todos os estudantes frequentes aceitaram participar da pesquisa. Assim, 

tivemos 9 estudantes que responderam ao questionário.  

 

TABELA 2 - Idade, raça, estado civil e número de filhos da turma multisseriada divididos por 

gênero 
Gênero  Idade  Raça  Estado civil  Filhos 

  

 

1
5
 -

 3
0
 

3
1
-4

5
 

4
6
-6

0
 

6
1
-7

5
 

7
6
-9

0
 

 

n
eg

ro
 

p
ar

d
o
 

b
ra

n
co

 

In
d
íg

en
a 

  

S
o
lt

 /
.s

ep
ar

ad
o

 

C
as

 /
 U

. 
E

st
áv

el
  

V
iú

v
o

(a
) 

 0
 

1
-2

 

3
-4

 

+
4
 

Mas. 02  01  01    - - 02 -  01 01 -  - 1   

Fem. 07   02 01 02 02  03 02 02 -  04 01 02  2 1 3 4 

Total 09                 2 2 3 4 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observamos que a turma é basicamente composta por mulheres e somente um 

estudante tem idade inferior a 30 anos. 
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TABELA 3 - Religião, endereço, tipo de residência e pessoas que residem na casa da turma 

multisseriada divididos por gênero 

Gênero  Religião  End.*  Tipo de Residência  

Pessoas 

que residem 

na casa* 
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Mas. 02  01  01     02  01 01     02   

Fem. 07  04 01  00 02  02 04  03 03 01 0 0  04 01 01 

Total 09  05 01 01 0 02  02 06  04 04 01 0 0  06 01 01 

* uma pessoa não respondeu 

 

Destacamos a grande maioria de católicos, residentes em área urbana e de pessoas que 

residem sós ou com apenas mais uma pessoa. 

 

TABELA 4 - Renda Familiar, ocupação e tempo de deslocamento de casa para a escola da 

turma multisseriada divididos por gênero 

Gênero  
Renda 

Familiar 
 Ocupação  

Tempo de 

Deslocamento de 

casa para a escola 
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Mas. 02  02     01   01  01 01  

Fem. 07  07 01   01  01 03 02  01 06  

Total 09  08 01 0  01 01 01 03 03  02 07 00 

 

Quase a totalidade vive, ou sobrevive, com renda familiar de até 1 salário mínimo. E o 

tempo de deslocamento de sua casa até a escola, para a maioria dos estudantes, está entre 20 

minutos a 1 hora. 

 

4.1.1.2.  Resultado da Turma de Ensino Fundamental  2 - Etapa VI - Turma A6301 

 

Nesta turma, de um total de 15 estudantes frequentes, 7 participaram da pesquisa. Os 8 

restantes faltaram nos dois dias de aplicação do questionário. 
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TABELA 5 - Idade, raça, estado civil e número de filhos da turma A6301 divididos 

por gênero 

Gênero  Idade  Raça  Estado civil  Filhos 
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Mas. 05  03  02    01 03 01   02 03   2 1 3  

Fem. 02  02 - - - -  01 01 - -  02 - -  - 1 1  

Total 07  05  02    02 04 01   04 03   2 2 4  

 

Destacamos que há mais homens que mulheres, a maioria com idade inferior a 30 anos 

e a quantidade de filhos dos homens é superior à das mulheres. 

 

TABELA 6 - Religião, endereço, tipo de residência e pessoas que residem na casa da turma 

A6301 divididos por gênero 

Gênero  Religião*  End.*  Tipo de Residência  

Pessoas 

que residem 

na casa** 
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Mas. 05   04      04  04 01      02  

Fem. 02     01 01   02  01 01      02  

Total 07   04  01 01   06  05 07      04  

* uma pessoa não respondeu 

** 3 pessoas não responderam 

 

A maioria de evangélicos, todos residem em área urbana e dos que responderam todos 

vivem em suas casas com mais 2 ou 3 pessoas. 
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TABELA 7 - Renda Familiar, ocupação e tempo de deslocamento de casa para a escola da 

turma A6301 divididos por gênero 

Gênero  
Renda 

Familiar* 
 Ocupação  

Tempo de 

Deslocamento de 

casa para a escola* 
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Mas. 05  - 03 01  01 01 01 01 01  03 01  

Fem. 02  02    02       02  

Total 07  02 03 01  03 01 01 01 01  03 03  

* uma pessoa não respondeu 

 

A renda familiar é um pouco melhor que da turma multisseriada, porém há um número 

significativo de desempregados. 

 

4.1.1.3.  Resultado da Turma de Ensino Fundamental 2 - Etapa VIII - Turma A8301 

 

Nesta turma, dos 22 estudantes frequentes, 15 responderam ao questionário, 6 faltaram 

nos dois dias em foi aplicado o questionário e não participaram e 1 assiste as aulas na turma 

de primeiro segmento. Assim, tivemos 15 estudantes que responderam ao questionário.  

 

TABELA 8 - Idade, raça, estado civil e número de filhos da turma A8301 divididos por 

gênero 
Gênero  Idade  Raça*  Estado civil  Filhos 

  

 

1
5
 -

 3
0
 

3
1
-4

5
 

4
6
-6

0
 

6
1
-7

5
 

7
6
-9

0
 

 

n
eg

ro
 

p
ar

d
o

 

b
ra

n
co

 

In
d
íg

en
a 

  

S
o
lt

 /
.s

ep
ar

ad
o

 

C
as

 /
 U

. 
E

st
áv

el
  

V
iú

v
o

(a
) 

 0
 

1
-2

 

3
-4

 

+
4

 

Mas. 09  08  01    03 04  01  08 01   7 2   

Fem. 06  04 01 01    01 04 01 01  04 01 01  2 3  1 

Total 15  12 01 02    04 08 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 02  12 02 01  9 5  1 

*uma pessoa se identifica tanto como negra quanto como indígena 

 

Também com maioria de homens mais jovens, consequentemente uma maioria de 

solteiros e sem filhos. Observamos também que 2 estudantes se identificam como indígena, o 

que não ocorreu em nenhuma outra turma. 
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TABELA 9 - Religião, endereço, tipo de residência e pessoas que residem na casa da turma 

A8301 divididos por gênero 

Gênero  Religião  End.  Tipo de Residência  

Pessoas 

que residem 

na casa* 
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Mas. 09  02 05   02  09   05 02 02    01 03 03 

Fem. 06  02 02  01 01  03 03  04 01  01   02 03 01 

Total 15  04 07  01 03  12 03  09 03 02 01   03 06 04 

* 2 pessoas não responderam 

 

Destacamos o maior número de pessoas residentes em área rural e que em suas casas 

residem mais de 3 pessoas. Apenas 1 pessoa respondeu morar em acampamento. 

 

TABELA 10 - Renda Familiar, ocupação e tempo de deslocamento de casa para a escola da 

turma A8301 divididos por gênero 

Gênero  
Renda 

Familiar 
 Ocupação  

Tempo de 

Deslocamento de 

casa para a escola 
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Mas. 09  04 04 01     01 08  07 02  

Fem. 06  04 02   01  01 01 03  03 03  

Total 15  08 06 01  01  01 02 11  10 15  

 

A maioria tem rendimentos inferiores a 3 salários mínimos, não respondeu sobre sua 

profissão e todos levam menos de 1 hora para se deslocar de suas casas para a escola. 
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4.1.1.4.  Resultado da Turma de Ensino Médio - Fase I - Turma J1301 

 

Nesta turma, dos 29 estudantes frequentes, 3 faltaram nos dois dias em foi aplicado o 

questionário e não participaram e 2 assistem as aulas na turma do primeiro segmento. Assim, 

tivemos 24 estudantes que responderam ao questionário.  

 

TABELA 11 - Idade, raça, estado civil e número de filhos da turma J1301 divididos por 

gênero 
Gênero  Idade  Raça  Estado civil  Filhos 
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Mas. 08  06 02     03 04 01   04 02   6 1 1  

Fem. 16  11 04 01    03 11 02   11 05   9 3 3 1 

Total 24  17 06 01    06 15 03   15 07   15 4 4 1 

 

Destacamos o número bem maior de mulheres, maioria de jovens e a quantidade de 

filhos bem menor que dos homens. 

 

TABELA 12 - Religião, endereço, tipo de residência e pessoas que residem na casa da turma 

J1301 divididos por gênero 

Gênero  Religião  End.  Tipo de Residência  

Pessoas 

que residem 

na casa* 
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Mas. 08  02 03   03  01 07  04 01 03     04 02 

Fem. 16  03 12   01  11 05  06 08 02    02 06 08 

Total 24  05 15   04  12 12  10 09 05    02 10 10 

* 2 pessoas não responderam 

 

Observamos que há uma grande maioria de evangélicos, um aumento significativo das 

casas alugadas (em relação as turmas anteriores) e a quantidade de pessoas que residem na 

mesma casa, quase todas com 3 ou mais moradores. 
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TABELA 13 - Renda Familiar, ocupação e tempo de deslocamento de casa para a escola da 

turma J1301 divididos por gênero 

Gênero  
Renda 

Familiar* 
 Ocupação  

Tempo de 

Deslocamento de 

casa para a escola 
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Mas. 08  03 02 02  01 01 05   01  06 02  

Fem. 16  11 04 01  02 04 06 03 01  12 03 01 

Total 24  14 06 03  03 05 11 03 01  18 05 01 

* uma pessoa não respondeu 

 

Muitos estudantes têm rendimento familiar menor que 1 salário mínimo, se 

identificam como estudantes quando perguntados a respeito de sua profissão. Destacamos 

também que não perdem muito tempo no deslocamento casa / escola. 

 

4.1.1.5.  Resultado da Turma de Ensino Médio - Fase III - Turma J3301 

 

Nesta turma, dos 31 estudantes frequentes 5 faltaram nos dois dias em foi aplicado o 

questionário e não participaram. Assim, tivemos 36 estudantes que responderam ao 

questionário.  

 

TABELA 14 - Idade, raça, estado civil e número de filhos da turma J3301 divididos por 

gênero 
Gênero  Idade  Raça  Estado civil  Filhos 
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Mas. 12  09 02 01    03 05 04   10 02   8 3 1  

Fem. 14  09 04  01   08 05 01   10 03 01  7 6 1  

Total 26  18 06 01 01   11 10 05   20 05 01  15 9 2  

 

A maior parte da turma são jovens, o número de pessoas que se reconhecem como 

negros é maior que nas turmas anteriores, principalmente entre as mulheres. 
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TABELA 15 - Religião, endereço, tipo de residência e pessoas que residem na casa da turma 

J3301 divididos por gênero 

Gênero  Religião  End.  Tipo de Residência  

Pessoas 

que residem 

na casa* 
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Fem. 14  03 07   04  04 10  10 04     04 04 04 

Total 26  08 13   05  08 18  16 05 03    04 09 08 

* 5 pessoas não responderam 

 

Observamos que a maioria respondeu que mora em área urbana. Surpreende o número 

de pessoas que não responderam sobre a quantidade de pessoas que residem em sua casa (o 

que não havia acontecido nas turmas anteriores). 

 

TABELA 16 - Renda Familiar, ocupação e tempo de deslocamento de casa para a escola da 

turma J3301 divididos por gênero 

Gênero  
Renda 

Familiar* 
 Ocupação  

Tempo de 

Deslocamento de 

casa para a escola 
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Mas. 12  02 09    01 01 01   09  08 04  

Fem. 14  10 02 01  01   04 03  06  11 01 02 

Total 26  12 11 01  01 01 01 05 03  14  19 05 02 

* 2 pessoas não responderam 

 

Destacamos, mais uma vez, o baixo rendimento familiar (23 pessoas têm renda 

inferior a 3 salários mínimos), e as 2 pessoas que levam mais de 1 hora no deslocamento casa 

/ escola. 

Com base nos dados acima obtidos, principalmente no que se refere à faixa etária, 

selecionamos os estudantes para participar da próxima fase da pesquisa: a atividade 

autobiográfica. 
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4.1.2. Outras análises da EJA no CMPA provenientes dos dados coletados na Secretaria 

e no questionário 

 

Observando a Figura 2: Gráfico da taxa de analfabetismo por faixa etária em Macaé – 

Censo 2010 e a Tabela 5: Relação dos estudantes matriculados e evadidos no 1º semestre de 

2019, verificamos que embora haja um grande número de idosos sem formação escolar no 

município de Macaé, poucos são aqueles que se matriculam e permanecem na escola. Como 

aponta Ventura (2016), ao pesquisar sobre a diminuição de matrículas da EJA na rede 

estadual do Rio de Janeiro, concluímos, assim que este não é um fenômeno restrito ao ensino 

médio, mas que atinge toda a EJA. 

Observando ainda as tabelas de 6 a 20, verificamos que: 1) A maioria dos idosos 

matriculados no CMPA está concentrada nas séries iniciais, e o restante está pulverizado pelas 

outras séries, e que apenas um está cursando, efetivamente, o ensino médio; 2) de forma geral, 

a maioria dos estudantes da EJA são mulheres, com exceção na turma A8301 em que o 

número de homens é maior que o de mulheres e na turma J3301 em que estes quantitativos 

são iguais, e 3) chama a atenção a renda familiar declarada pelos estudantes frequentes, que 

em sua grande maioria está abaixo de um salário mínimo. Assim, percebemos que as classes 

mais empobrecidas da sociedade buscam na EJA um direito garantido por lei (art. 205 da 

CF/88 e art. 37 da LDB/96) e seu espaço na sociedade como aponta FREIRE (1987). 

 

4.2.  ATIVIDADE AUTOBIOGRÁFICA 

 

Com objetivo central identificar aqueles estudantes que seriam entrevistados, 

desenvolvemos uma atividade que chamamos de autobiográfica. Para isso identificamos 

através dos dados fornecidos pela secretaria do CMPA e dos resultados obtidos com o 

questionário socioeconômico, a relação dos estudantes frequentes da EJA, adultos, mas 

preferencialmente aqueles cuja idade era igual ou superior a 60 anos. 

A fim de dinamizar a atividade, optamos por utilizar a sala com a turma de 1º 

segmento do ensino fundamental com a presença do professor Paulo, regente da turma, 

mencionado anteriormente. Porém como alguns não eram alfabetizados, convidamos também 

uma auxiliar de ensino para ajudar no desenvolvimento da atividade. Assim tínhamos na sala 

11 estudantes do 1º segmento do ensino fundamental, 3 do 2º segmento e 1 do Ensino médio 

(todos da EJA).  
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4.2.1.  A estrela da vida 

 

Com as mesas dispostas em semicírculo, o que facilitou a observação de todo o grupo, 

e a captação das imagens, iniciamos a atividade autobiográfica. Distribuímos folhas ofício de 

tamanho A4 com um círculo dividido em 16 partes iguais. Explicamos que com aquele círculo 

era possível fazer uma estrela com 4, 8 ou 16 pontas, e que em cada uma dessas pontas eles 

poderiam descrever um momento importante da sua vida (desde a infância à atualidade). 

Inicialmente a escrita surgiu como um fator limitador. Embora o professor e a auxiliar os 

ajudassem, e mesmo deixando claro que a representação poderia ser pictórica, muitos 

preferiram trabalhar as estrelas e fazer os relatos apenas oralmente. 

Após este primeiro momento, de criação e resgate de memória feitas no papel, 

passamos para as narrativas, ou melhor, para as apresentações de cada uma das estrelas 

produzidas. Quase todos participaram, inclusive o professor e a auxiliar, com exceção apenas 

de uma estudante que é deficiente auditiva e estava sem intérprete, outra que não quis falar 

para a turma, e um terceiro estudante que chegou atrasado.  

As narrativas se deram de forma bastante espontânea e alguns usaram a estrela como 

um roteiro, outros a abandonaram totalmente e falaram sobre alguns momentos de suas vidas, 

algo que lhes era importante. Que poderia ser, por exemplo, o retorno aos estudos, a 

construção de uma casa, o desenvolvimento dos filhos, etc. Destacamos que todas as 

narrativas foram videografadas para que posteriormente pudéssemos observá-las com mais 

atenção, e os nomes aqui apresentados são fictícios (inspirados em nomes de artistas da Arte 

Moderna Brasileira), como forma de mantermos o anonimato de todos os estudantes 

participantes desta pesquisa
78

. 

Desta etapa da atividade gostaríamos de destacar algumas falas e suas produções: 

 

Estudo eu não tinha, não tinha,..., era só trabalhar. eu sempre 

trabalhei muito. Eu ajudei a construir esta escola aqui, oh.(...) e a 

minha infância foi assim, só trabalhar mesmo (Estudante Anita). 

                                                             
 

 

78
 Como determina o despacho da SEMED que autorizou o desenvolvimento da pesquisa juntos aos Jovens e 

Adultos do Colégio Municipal Pedro Adami 
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FIGURA 6 - Estrela da Vida confeccionada pela estudante Anita 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O estudante Portinari destacou a importância de voltar a estudar e a admiração que tem 

pela filha:  

Eu falei da minha filha por que no momento,..., eu tive muitos 

problemas com a minha família e esta minha filha foi aquela que fez 

um papel bonito pra mim, me deu alegrias, entendeu? Isso eu me 

recordo ate hoje. E o retorno do colégio que eu,... eu parei no colégio 

em 1974. O colégio parou e nós não tinha recursos pra estudar. O 

colégio mais perto nós tinha que andar 9 quilômetros a pé. E nós não 

tínhamos recursos, ai nosso objetivo era trabalhar em fazenda. 

(Estudante Portinari). 
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FIGURA 7 - Estrela da Vida confeccionada pelo estudante Portinari. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dona Lígia falou sobre a alegria de estudar:  

Eu não tive tempo de estudar. Tô estudando agora depois de 76 anos. 

To no colégio graças a Deus estou muito satisfeita. E muito alegre de 

estar estudando de novo. Ai agora vou pedir a Deus que eu continue 

até...” (Estudante Lígia) 

 

Seu Volpi destacou o início do relacionamento com sua esposa: 

“Quando eu voltei pra lá (em Minas) eu arrumei uma namorada. Ai 

eu namorei muito tempo, ..., ai agente namorava só por carta. Levava 

7 meses pra eu ir pra lá. E quando eu ia lá eu ficava 3, 4 semanas 

(risos) que a saudade era demais. Ai casamos...”(estudante Volpi) 
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Após cada depoimento as palmas eram “puxadas” pelo estudante que consideramos 

como menos comprometido com o ensino, devido ao fato de que costumava se ausentar das 

aulas com grande frequência. De acordo com o professor regente desta turma, Prof. Paulo, 

este estudante não tinha o hábito de participar das atividades pedagógicas que ele propunha. 

Entretanto, em nossa atividade, ele não só permaneceu na sala de aula, assim como prestou 

atenção a todos os depoimentos apresentados pelos seus colegas, embora não tenha feito a sua 

estrela (pelo fato de ter chegado atrasado), e não tenha feito qualquer relato pessoal. 

Agradecemos a ele pelas palmas e incentivos ao final da atividade, e ele respondeu com um 

sorriso respeitoso. Infelizmente este estudante estava envolvido com o tráfico de drogas e 3 

semanas depois dessa atividade foi assassinado em uma comunidade de Macaé. 

A atividade durou aproximadamente 2 horas e, ao final, tínhamos colhido 15 

depoimentos. Porém os estudantes fizeram questão que também falássemos algo.  

Assistimos todas as narrativas com muita atenção. Elas foram importantes para nos 

auxiliar na seleção de nossos informantes-chave, que teriam aos seguintes critérios: ter idade 

igual ou superior a 60 anos e estar disposto a compartilhar sua narrativa. Assim selecionamos 

4 estudantes que passariam a ser nossos informantes chave e com os quais faríamos as 

entrevistas individualmente.  

Foram eles:  

 Anita (74 anos), estudante matriculada na turma J1301 mas que frequenta as aulas na 

turma multisseriada de fundamental I. Ela se apresenta como branca, católica, viúva, 

mãe de cinco filhos adultos, mas vive sozinha em casa própria próxima da escola. É 

aposentada e sua renda mensal é inferior a um salário mínimo. 

 Volpi (60 anos), estudante da Etapa VI, turma A6302. Se apresenta como pardo, 

casado, evangélico. Tem um filho que reside com ele e a esposa em casa própria 

próxima do CMPA. É aposentado e tem renda mensal entre um e três salários 

mínimos. 

 Tarsila (62 anos), estudante da Fase 3, turma de J330, que concluiu o ensino médio em 

julho de 2019. Se apresenta como negra, evangélica, divorciada, mãe de 4 filhos. Vive 

com a filha mais nova em casa própria localizada no bairro Sol e Mar (região central 

do município), aproximadamente 40 quilômetros do CMPA. É auxiliar de serviços 

gerais e sua renda mensal é inferior a um salário mínimo.  
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  Lígia (84 anos), estudante da Etapa IV, na turma multisseriada de Fundamental I. Se 

apresenta como negra, casada, católica, mãe de quatro filhos. Vive somente com o 

marido em casa própria no bairro Glicério, distante 15 quilômetros do CMPA. É 

aposentada e sua renda mensal é inferior a um salário mínimo. 

 

 

4.3.  ENTREVISTAS NARRATIVAS 

 

Reiteramos que nossa pesquisa teve como objetivo compreender as motivações de 

estudantes idosos a buscarem a EJA, e levando em conta que alguns destes ainda estão em 

processo de alfabetização, conjecturamos que se utilizássemos o registro escrito como 

processo de coleta das narrativas autobiográficas, estas teriam que ser intermediadas por 

outras pessoas, que, por mais próximas que fossem dos entrevistados, poderia resultar em 

algum tipo de interferência (constrangimento, pudor, interpretações equivocadas, resumos, 

etc). Estas interferências poderiam representar perda na coleta das narrativas. Ao mesmo 

tempo estaríamos abrindo mão de observar todos os aspectos não verbalizados, tais como a 

reação emocional, as expressões corporais, e até mesmo a variação da tonalidade e do volume 

da voz. Estes aspectos são considerados importantes por Benjamin (1994, p. 221), conforme 

trecho a seguir. 

Pois a narração, em seu aspecto sensível, não é de modo algum o produto 

exclusivo da voz. Na verdadeira narração, a mão intervém decisivamente, 

com seus gestos, aprendidos na experiência do trabalho, que sustentam de 

cem maneiras o fluxo do que é dito.  

 

Assim todas as narrativas foram coletadas em local, data e hora definidas pelos 

próprios entrevistados para que estes se sentissem o mais à vontade possível. Assim, a coleta 

das narrativas foi, em nossa opinião, de grande riqueza, revelando situações que jamais 

imaginávamos, envolvendo momentos de significativa emoção. 

Conseguimos agendar com a Tarsila, Anita e Volpi. Mas, não conseguimos com a 

estudante Lígia, pois neste período ela parou de frequentar as aulas. Perguntamos por ela aos 

colegas de turma e fomos à sua casa por 2 vezes. Deixamos recado com um de seus filhos e 

depois com uma vizinha e não obtivemos resposta. Posteriormente o professor Paulo nos 

informou que ela talvez estivesse internada no Hospital Municipal. Não tivemos a 
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confirmação desta informação nem qualquer outra que indicasse a sua localização ou seu 

estado de saúde. Desta forma tivemos que abdicar de sua participação na pesquisa.  

 

4.3.1.  Preparação para as entrevistas narrativas 

 

No dia 10 de junho de 2019, por volta das 14 horas, chegamos à casa de Dona Tarsila, 

um sobrado de 2 andares, dividido em 3 casas, localizada em um bairro simples, na região 

central do município. Fomos recebidos de forma bastante acolhedora, não só pela dona da 

casa (a própria Dona Tarsila), mas por toda a família. Ela preferiu ser videogravada na 

varanda, o que para nós foi ótimo, pois além de compor melhor o cenário a iluminação natural 

favorecia a filmagem. Sua filha mais nova nos ajudou a monitorar o áudio. Levamos 

aproximadamente 2 horas para montar e desmontar o equipamento de filmagem e gravar a 

entrevista. Depois ela arrumou seu material escolar, vestiu o uniforme e eu a levei, de carona, 

para a escola junto com sua neta que também era estudante da EJA.  

No dia 25 de junho de 2019, por volta das 15 horas, Dona Anita nos recebeu em sua 

casa. Um sobrado localizado a uns 500 metros da escola. No mesmo terreno havia outras 

casas, onde viviam seus filho e netos. Ela preferiu fazer a entrevista em uma varanda nos 

fundos da casa, onde ficavam suas plantas e de onde poderia se ver uma grande área verde, 

com sons dos passarinhos que por vezes era interrompido com o barulho dos vizinhos. Como 

Dona Anita já havia nos dado outras entrevistas anteriormente ela ficou bastante à vontade e 

todo o processo durou aproximadamente 90 minutos. Ao final ela nos ofereceu um café com 

bolo de milho recheado com goiabada. Assim como Dona Tarsila ela aproveitou para ir, de 

carona comigo, para escola na companhia de uma vizinha e da neta desta vizinha. 

Seu Volpi preferiu ser entrevistado na escola, em uma sala de aula, e na presença dos 

colegas. Assim, no dia 02 de julho de 2019, às 19 horas e 40 minutos (horário de início da 

aula de Artes) iniciamos a entrevista. Tivemos um pouco mais de dificuldade comparando 

com as duas anteriores. O excesso de ruído e a iluminação não ajudavam muito. Mesmo assim 

informamos a todos os estudantes da turma o que faríamos, e solicitamos a cooperação para 

que controlassem o fluxo de pessoas e o barulho no corredor para não atrapalhar o áudio das 

gravações. Apesar das dificuldades e das inúmeras interrupções, a entrevista transcorreu de 

forma dinâmica, mas infelizmente tivemos que interromper por volta das 21 horas, pois, teria 

início a aula seguinte.  
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4.3.2. Apresentação e análise das histórias dos estudantes idosos a partir de suas 

narrativas 

 

Para melhor compreensão dos dados colhidos nas narrativas, optamos por analisá-los 

em uma divisão por categorias, e sub-categorias, com atenção especial àquelas que foram 

abordadas por todos os narradores. Tais categorias foram levantadas em reuniões do GPEJA-

UFF, no período de agosto a setembro de 2019, onde assistimos as videogravações, 

analisando-as conjuntamente em um debate rico e aprofundado, onde cada participante do 

grupo contribuiu com suas experiências e vivências pessoais e acadêmicas. Dessa forma, 

chegamos às seguintes categorias: gênero; trabalho; conhecimento (dificuldades geradas pela 

falta de escolarização); incentivos (necessidade de convites e/ou companhias), e relação inter 

geracional (respeito pelos mais jovens). 

 

4.3.2.1. "As meninas não iam, de jeito nenhum" - observações sobre questões de gênero 

 

A questão de gênero foi mencionada em todas as narrativas, mesmo que por situações 

ou abordagens distintas. Mas nas três foi um fator importante que afastou estes estudantes da 

escola na infância. 

Dona Anita nos conta que seus irmãos frequentavam a escola, mesmo sendo distante, 

mas que seu pai não permitia que ela ou sua irmã os acompanhassem. Como mencionado no 

fragmento abaixo:  

Bom, quando eu era nova não dava para estudar mesmo. Porque a 

escola era tão longe, né? Os meninos ainda iam de cavalo, de 

bicicleta, né? Mas eu,..., meu pai não deixava a gente ir não. Eu e 

minha outra irmã não ia. De jeito nenhum. Ele não deixava. Porque 

era muito longe e passava ainda dentro da matinha. Aí ele Falava: 

“Não. Vocês não vão não. É muito longe para você estudar lá” (Dona 

Anita). 

 

Dona Tarsila trabalhou fazendo serviços domésticos desde muito jovem e um dos 

fatores que a afastaram da escola (quase que) definitivamente foi quando ficou grávida de sua 

primeira filha. 
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Com 19 anos eu fiquei grávida da minha filha mais velha, né. Aí não 

tentei mais estudar. Voltei, fui começar a estudar agora com 50,..., 57, 

estava com 57 anos (Dona Tarsila). 

 

Já para o Seu Volpi, a paixão por sua esposa, que ele descreveu com grande 

importância na entrevista e o desejo de se casar com ela para que seu relacionamento fosse 

aceito pelas famílias o fizeram desistir de vez da escola para trabalhar, pois ele entende que ao 

homem cabe o dever de provedor da casa. E ele relata que a mãe de sua namorada falava, 

usando uma expressão muito curiosa, que não queria que a filha se casasse com alguém que 

não poderia mantê-la e assim teriam que viver em sua casa. 

 

Mas só que tem que ela ficava falando pros outros que estava fazendo 

quarto para defunto vivo (risos) Aí aquilo não existia não. Aí nós 

terminamos seis vez. Terminava e voltava. A mãe dela botava pressão 

nela pra gente casar. Aí ela ficava com medo, que era nova, não 

queria casar. Aí ela terminava comigo, terminava (Seu Volpi). 

 

Observamos neste tópico que, apesar de sofrerem uma imposição (por parte da 

sociedade) que os afastassem da escola, os narradores apontam isso como um movimento 

natural e até inquestionável. Assim como aponta Freire (1967) esse desestímulo como, algo de 

tal forma, imposto pela sociedade que se torna um fator (quase que) cultural. 

 

4.3.2.2. "Era bom porque aprendemos a trabalhar, né?" - A valorização do trabalho em 

detrimento da educação. 

 

A questão do trabalho também foi comum aos três entrevistados. Seja por necessidade, 

imposição ou vontade própria, observamos que o trabalho os afastou da escola quando estes 

ainda eram crianças (e/ou jovens), e que só agora, idosos, puderam estudar. 

No caso do Seu Volpi, ele já havia abandonado a escola antes dos seus 15 anos de 

idade, quando começou a trabalhar para ajudar sua mãe a sustentar a casa, pois seu pai havia 

falecido. E posteriormente para manter sua própria família, como mencionado no item 

anterior. 
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Ai eu acabei saindo da escola. Aí depois de muitos tempos eles 

queriam que eu voltasse a estudar, mas ai eu já estava trabalhando, 

com 15 anos, já. Aí não quis retornar a escola mais não. Aí eu preferi 

parar para trabalhar. Para ajudar na casa da minha mãe. Aí eu 

comecei a trabalhar, né? Fui crescendo (Seu Volpi). 

 

Dona Anita relata, com um certo saudosismo, o tempo em que, ainda criança, não 

frequentava a escola para se dedicar ao trabalho na lavoura de café. Observamos também em 

seu relato que havia uma certa divisão entre o trabalho dos homens e das mulheres. 

 

Fiquemos sem estudar mesmo. Porque,..., só trabalhar mesmo. 

Trabalhando muito na roça. Todo mundo trabalhava muito na roça. 

Panhava café. Todo dia eu panhei,..., café. Minha mãe “diçava” e eu 

juntava, abanava, botava na caçamba, carregava até no ponto do 

carro pegar. Era muito trabalhoso, mas era bom. Era muito bom. Era 

bom porque aprendemos a trabalhar, né? (Dona Anita). 

 

E complementa: 

Trabalhei muito tempo lá na fazenda. Meu pai trabalhava na lavoura 

de café, mas era “a meia”. Sabe como é? Trabalhava assim. O 

fazendeiro dava lavoura para ele tocar meia. Aí meu pai plantava. 

Plantava uma lavoura mais nova. Ai tinha uma lavoura mais velha. Ai 

meu pai trabalhava com outro camarada. Tinha duas lavoura, né? A 

Lavoura mais velha e a mais nova. Aí meu pai ia com o camarada 

para lavoura velha e minha mãe ficava na mais nova cuidando do 

café. Ai eu fazia o almoço, levava lá em cima para turma do meu pai e 

depois voltava para ajudar minha mãe, lá na lavoura nova. Aí foi 

assim até eu casar. Casei. Casei. Aí dali a pouco veio filho, né? E 

continuei trabalhando na roça (Dona Anita). 

 

Depois, já adulta, ela relata que poderia ter frequentado as aulas em uma escola 

próxima de sua casa que oferecia o ensino noturno para adultos. Porém como ela trabalhava 

por longas jornadas, chegava em casa à noite, e não tinha disposição para estudar. 
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Toda vida teve. Lá na em cima, na escolinha de cima lá. É mas eu 

trabalhava mais fora não dava tempo. Eu não pude estudar por causa 

disso, né? Eu trabalhava lá nos Cavaleiros. Lá nos Cavaleiros. Aí 

quando eu chegava. Eu chegava às sete e pouca da noite e não dava 

tempo de estudar. Saia às cinco e meia da manhã todo dia e chegava 

às sete horas. Eu vinha, pegava o ônibus até a rodoviária. Aí pegava 

outro ônibus que vinha, chegava aqui não dava tempo de eu estudar. 

Aí eu fiquei esse tempo todo só trabalhando sem estudar, né? 

Trabalhando aqui, trabalhando ali. E fui levando a vida, né? (Dona 

Anita). 

Com Dona Tarsila a situação foi mas grave, pois desde muito criança ela tomava conta 

dos irmãos para a mãe trabalhar. Depois, com apenas sete anos, a mãe a entregou a uma 

família para que a criassem "como uma filha". Mas, na verdade, a "senhora" a obrigava a 

realizar todas as tarefas da casa, e quando ela passou a frequentar a escola, estava tão exausta 

que dormia nas aulas. 

Porque aos sete anos eu tinha que trabalhar. Minha mãe não 

podia,..., ela tinha que trabalhar e eu tinha que tomar quando minha 

irmã, mais nova. Ai aos sete anos ela me botou na casa de uma 

senhora para mim tomar conta de criança. E aos sete anos eu até 

tentei estudar. Ela me colocou na escola, mas eu chegava na hora e já 

tava tão cansada que eu tinha que ficar tomando conta de criança eu 

chegava na escola não consegui aprender nada direito. Aí não 

prestava atenção. As vezes ficava cochilando na sala de aula e não 

estudava. Aí tentei, tentei, mas parei (Dona Tarsila). 

 

Não conseguimos descrever esta forma de trabalho de outra forma que não fosse 

trabalho escravo, pois neste período, que durou 7 anos, ela não recebia qualquer tipo de 

remuneração e era humilhada, tratada de maneira depreciativa, com agressividade, chegando 

inclusive a sofrer violência física. 

Que eu entrei na casa dela com sete anos. E lá ela pegou assim 

como,..., como se fosse filha. Na verdade não né. Elas (as patroas) 

falam assim, mas é só para explorar a gente mesmo. Aí ela (dizia): 



103 
 
 

 

 

“Não, pode deixar que eu cuido dela”. E nunca me pagava salário. 

Eu era tudo. Eu era babá, eu ajudava ela fazer costura, eu limpava a 

casa. E fiquei ali até os 14 anos. Eu limpava a casa dela, limpava a 

casa da sogra dela, né. Cuidava das crianças. Era duas crianças que 

eu cuidava, mais o sobrinho dela. Enfim eu era uma faz tudo e nunca 

recebia, ela só me pagava assim: era só um vestidinho lá outro cá. As 

vezes ela ia consertar vestido de alguém que as pessoas não queria aí 

ela passava para mim e eu vivia assim, não é? De donativo, 

praticamente. Mas ela não me pagava o salário. (...) 

Mas mesmo assim eu me revoltei. Porque o marido dela me batia. O 

marido dela sabe me humilhava muito, me chamando de tudo quanto 

era nome. E aí aquilo foi me revoltando. Me chamava de ignorante 

(Dona Tarsila). 

 

Mesmo depois que conseguiu se desvencilhar da situação acima citada, ao conseguir 

se estabelecer com um trabalho que a remunerasse bem, segundo ela, pois ganhava quase um 

salário mínimo, a rotina de trabalho era tão cansativa que ela não conseguia frequentar as 

aulas do ensino noturno. 

Aí comecei querer estudar à noite, mas como eu acordava muito cedo. 

Acordava sempre cinco e meia. Cinco, cinco e meia tinha que tá 

acordada para fazer o café, pro marido dela que saia 6 horas, seis e 

meia, ele tava saindo. Então eu tinha que acordar cedo para preparar 

o café pra ele. E,..., ele era o comandante, não podia chegar no 

quartel tarde. Ai eu tinha que acordar cedo, não aguentei ficar 

estudando à noite, também. Aí foi um dos motivos que eu não tive 

como estudar (Dona Tarsila). 

 

Neste ponto observamos que a escola, apesar de estar próxima, se mantinha como algo 

inacessível para aqueles que, embora desejassem estudar, não puderam fazê-lo por priorizar o 

trabalho, isto é, a necessidade de trabalhar em detrimento a educação. Assim como nos diz 

Rummert e Ventura (2007), a EJA tem seu público nas frações mais empobrecidas da 

sociedade e, no caso dos nossos narradores, talvez nesta etapa de suas vidas não tenham 

alcançado "consciência de sua atividade e do mundo em que estão" (FREIRE, 1987, p. 51). 
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Se aplicarmos o conceito de motivação descrita por Ryan e Daci (2000), observaremos 

que a motivação externa, que seria a necessidade de trabalhar, é predominante a motivação 

interna, que neste caso é o desejo de estudar.  

 

4.3.2.3. “Contar dinheiro eu já sabia já. Muito fácil, né? Contar dinheiro, né?” - Como estes 

estudantes conviviam com um mundo letrado. 

 

Seu Volpi nos contou que para se comunicar com a namorada ele desenvolveu uma 

escrita que só ela entendia, o que deixava o restante da família dela bastante intrigada, como 

ele descreve neste trecho.  

Não, eu escrevia, mas eu comia muita letra. Uma letra que era pra 

escrever de um jeito eu escrevia de outro. Mas só que tem que só 

ela,... Que eu podia escrever o que fosse na carta. Lá na casa dela só 

ela que entendia a minha letra. Os irmãos dela, as irmãs dela tentava 

de tudo quanto é jeito, mas não conseguia ler de jeito nenhum. Ela ia 

juntando aquelas palavras e não conseguia ler o que eu tinha 

escrevido. Então eu podia escrever o que fosse. Mas eu comia muita 

letra (Seu Volpi). 

 

Dona Anita nos contou sobre sua dificuldade de se locomover, pois pegar ônibus em 

um local novo era muito difícil. Nos trajetos diários era mais fácil, pois ela identificava as 

palavras (embora não soubesse ler). Em compensação, ela conta, até com certo orgulho, sua 

capacidade de lidar com dinheiro. 

Não sabia ler e pra pegar o ônibus era um sacrifício, né? Já conheço 

já as letras do ônibus, já sei para onde vai. Se vai pra ali, vai pra cá. 

Eu já sei. Já sei mais ou menos. Contar dinheiro também já sei. Já 

sabia já. Contar dinheiro eu já sabia já. Muito fácil, né? Contar 

dinheiro, né? (Dona Anita) 

 

Estes mecanismos usados pelos estudantes Volpi e Anita nos levam a refletir sobre a 

relação e a troca de saberes entre educadores e educandos, apontada por Freire (1996), e o 

quanto esta troca pode contribuir para o desempenho de ambos na sala de aula. Sobre este 
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tópico Dona Tarsila, em seu depoimento, não relatou nada que considerássemos relacionado 

ao tema.  

 

A seguir, destacamos outros tópicos que consideramos irem ao cerne da nossa 

pesquisa, pois buscamos compreender, através das narrativas autobiográficas dos três 

estudantes entrevistados, quais foram suas motivações para buscar formação escolar neste 

momento de suas vidas, seguindo os conceitos de motivação descritos por Ryan e Daci (2000) 

e Bzuneck e Guimarães (2007), ao mesmo tempo em que apontamos algumas dificuldades 

que estes mesmos estudantes superaram para finalmente chegar a escola. 

 

4.3.2.4. "Vamos lá, vamos estudar” - A importância do apoio ou convite de outras pessoas 

 

Os três estudantes relataram que já queriam voltar a estudar, mas faltava uma certa 

"coragem". Assim, eles só buscaram a escola por um convite e/ou a companhia de outra 

pessoa. 

Dona Tarsila tinha vontade de voltar a estudar, mas só fez a matrícula quando sua irmã 

a estimulou a procurar a escola. 

 

Minha irmã insistindo, “Volta, volta”. Há eu não tenho mais 

paciência, não tem mais idade para estudar. E ela (a irmã) falou: 

“Não, tenta. Vamos ali fazer a matrícula”. Aí eu fiz a matrícula. Fui 

para o coquinho
79

, ali do outro lado na praia Campista (Dona 

Tarsila). 

 

Para Dona Anita foi preciso um pouco mais. Uma vizinha, que era professora da turma 

de 1º segmento da EJA do CMPA, a convidou a se matricular.  

 

                                                             
 

 

79
 Colégio Estadual municipalizado Coquinho. Atende ao fundamental, 1º segmento. Localizado no bairro Praia 

Campista, distante do CPMA em, aproximadamente, 40 quilômetros. 
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Que me levou para fazer a matrícula foi a mulher que falou assim: 

“Vamos, vamos estudar, vamos”. A vizinha ali ó, do lado ali oh, 

falava assim, “Vamos, vai estudar, é muito bom estudar”. Ela é 

professora, né? É professora. E falava, “Estudar é bom. Vai estudar, 

vai estudar a senhora ocupa a mente. A senhora vai lá conversa com 

um, conversa com outro. Fica sozinho em casa aí. Vai para lá. Aí me 

animou. Eu fui lá (Dona Anita). 

 

Em um primeiro momento ela aceitou, mas só foi fazer a matrícula quando outra 

vizinha, também idosa, decidiu estudar, e assim uma teria companhia. 

 

E agora de certos tempos pra cá que eu fiquei sem trabalhar fora, né? 

Não tô trabalhando fora mais, né? Aí eu falei, ah vou ver se eu 

estudo. Aí a vizinha animou. Ai eu falei, Vamos lá, vamos estudar. Ai 

eu falei, vou lá, vou lá me matricular então. E to lá. To lá com vocês. 

Fazendo bagunça lá com vocês (Dona Anita). 

 

A vontade de estudar de Seu Volpi era tamanha que ele e mais 2 amigos pensaram até 

em contratar uma professora particular. Até que um dia "um cidadão e uma menina" o 

encontraram em uma mercearia e o convidaram a fazer a matrícula no CMPA. Assim ele fez a 

matrícula e tinha a companhia para estudar. 

 

Oh. Eu, irmão Zé Luiz e o pastor Manuel já tinha combinado há muito 

tempo, há uns 5 anos atrás. Nós estava querendo até pagar uma 

professora particular pra dá aula para nós na casa do pastor. Aí foi 

quando surgiu um dia eu estava aqui pertinho. Eu tinha quebrado o 

pé. Aí logo assim, eu estava recuperando. Aí eu encontrei uma pessoa, 

um cidadão
80

 e uma menina. A menina até trabalha aqui no colégio, 

                                                             
 

 

80
 Destacamos que, coincidentemente, este cidadão a quem ele se refere e do qual não se lembrava quem era, 

éramos nós (o pesquisador e uma colaboradora) que, na ocasião, fazíamos a primeira campanha de divulgação 

para matrículas na EJA em dezembro de 2016 do CPMA. 
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uma moreninha. Encontrei com eles na mercearia ali. Aí eles 

perguntou assim: "O senhor não quer voltar a estudar não? O senhor 

estudou até que série?" Aí eu falei que tinha estudado até a 3ª. Aí eles 

falou: "O senhor não quer voltar a estudar não?" Aí eu falei assim: 

Mas como que faço pra eu começar a estudar lá? Aí ela falou: "Olha, 

é muito simples. Leva os documentos, uma conta de luz, e,..., pro 

senhor fazer a matrícula do senhor lá no colégio Pedro Adami." Aí eu 

perguntei ela falou que fazia de segunda a sexta, das 8 até as 5 horas 

da tarde. Aí eu peguei, conversei com pastor Manoel e o irmão zé 

Luiz. Falei assim: "Oh. Tá tendo uma matrícula lá, vocês não tava 

querendo reunir pra nós estudar. Então esta é a oportunidade. Vocês 

me dão os documentos de vocês, que eu estou a toa mesmo e eu faço a 

matrícula minha e de vocês dois. Aí foi aonde que nós fizemos a 

matrícula pra voltar a estudar (Seu Volpi). 

 

Identificamos nos trechos apresentados a necessidade de vínculo, uma das três 

necessidades básicas da motivação intrínseca descritas na teoria da autodeterminação de Ryan 

e Daci (2000) e descrita por Appel, Wendt, De Lima Argimon (2010).  

 

4.3.2.5. “Só que na escola de Trapiche já tinha acabado também com o EJA”: A dificuldade 

de encontrar uma escola 

 

Também observamos que a falta de oferta da EJA no município, assim como do 

ensino regular na infância destes estudantes foi um elemento impeditivo tanto quando eram 

crianças quanto agora que já são idosos. 

Dona Tarsila teve que procurar por vários bairros do município uma escola que se 

adequava à sua disponibilidade de horário. E quando encontrou no CMPA, levava mais de 

uma hora e meia de deslocamento entre sua casa e a escola. 

 

Meu querido, hoje eu dou graças a Deus de estar conseguindo chegar 

até na escola. Mas quando eu comecei foi muito difícil para mim. 

Na,..., Quando acabou aqui no coquinho e me disseram pra mim que 

tinha como continuar aqui. Eu falei: Poxa vida. Eu quero continuar 
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estudando, quero terminar meus estudos. Aí ela falou assim: “Olha, a 

senhora pode tentar vaga nas escolas de Macaé”. Aí eu tentei. Só 

tinha lá pro Letícia
81

, parece que lá nos Cavaleiros. Aqui no centro 

não tinha. Aí eu peguei e perguntei para onde tinha. Ele falou: “Olha 

pode tentar lá na serra”. Aí eu fui até no Raul Veiga
82

 para ver se 

tinha. Só que tinha só de dia. O EJA de dia, de manhã, no caso. Aí eu 

falei não. De manhã tem muitos jovens não vai dar certo. Aí ela falou 

para se vê se tem o Trapiche
83

. Aí eu fui em trapiche. Só que na escola 

de Trapiche já tinha acabado também com o EJA, não tava mais 

fazendo. Não tinha mais para adulto. O que é até uma pena porque 

tem muita gente em Trapiche que quer voltar a estudar e não volta 

por causa da dificuldade de ter que descer. Aí eu peguei fui para 

Córrego do Ouro. Lá em Córrego do Ouro eu consegui, né. Lá no 

Pedro Adami. É aonde eu tô até hoje, no Pedro Adami. Só que para 

mim chegar no Pedro Adami eu pego três ônibus todo santo dia. 

 

E continua mais adiante. 

Para mim pegar às cinco horas tem que sair daqui aqui no máximo 

três e meia ou quinze para as quatro, para poder eu tá lá cinco horas 

na praça, para pegar o de cinco horas, para chegar em Córrego do 

Ouro seis horas. Aí todo dia eu chego, às vezes, lá em Córrego do 

Ouro seis e meia, seis e quarenta, né (Dona Tarsila). 

 

                                                             
 

 

81
 Colégio Municipal Professora Maria Letícia Santos Carvalho. Atende o 2º segmento do ensino fundamental 

regular, e da EJA. Localizado no bairro Novo Cavaleiros, distante do CPMA em, aproximadamente, 40 

quilômetros. 
82

 Escola Estadual Municipalizada Raul Veiga. Atende aos 1º e 2º segmentos do ensino fundamental regular, e o 

ensino médio regular noturno. Localizado no bairro Glicério, região serrana de Macaé, distante do CPMA em, 

aproximadamente, 12 quilômetros. 
83

 Escola Estadual Municipalizada Carolina Curvelo Benjamim. Atende aos 1º e 2º segmentos do ensino 

fundamental regular. Localizado no bairro Trapiche, região serrana de Macaé, distante do CPMA em, 

aproximadamente, 8 quilômetros. 
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Para Seu Volpi, quando criança não tinha escola em sua localidade, o que contribuiu 

para que abandonasse os estudos, pois, como ele diz, " não tinha como você evoluir no 

estudo".  

 

Porque lá, no lugar em que eu morava, lá era roça. Só estudava até a 

quarta série. Então minha família não incentivava a trabalhar, 

estudasse. Porque eu não ia ter futuro nenhum, porque ia estudar até 

a quarta série e depois ia sair da escola. Igual muitos amigos meus lá. 

Tudo só tem até a quarta série. Inclusive minha mulher que estudou 

junto comigo na mesma escola. Aí não tinha como você evoluir no 

estudo. Aí você tinha que ir pra Carrancas ou Mucuri. Outra cidade. 

Pra estudar. Porque ali só estudava até a quarta série (Seu Volpi). 

 

Agora, na EJA, embora a escola fique próxima à sua casa, a falta de informação, ou 

melhor de divulgação do período de matrícula quase o deixa fora da escola novamente, se não 

fosse o tal "cidadão e a menina" que ele encontrou casualmente em uma mercearia. 

Para Dona Anita foi bem parecido. Quando era criança a escola era distante. Seus 

irmãos iam a cavalo ou bicicleta, mas como eram só meninos seu pai não permitia que ela ou 

sua irmã fizessem aquele percurso. 

 

Bom, quando eu era nova não dava para estudar mesmo. Porque a 

escola era tão longe, né? Os meninos ainda iam de cavalo, de 

bicicleta, né? Mas eu,..., meu pai não deixava a gente ir não. Eu e 

minha outra irmã não ia. De jeito nenhum. Ele não deixava. Porque 

era muito longe e passava ainda dentro da matinha. Aí ele falava: 

“Não. Vocês não vão não. É muito longe para você estudar lá” (Dona 

Anita). 

 

E ela só se matriculou na EJA quando foi convidada por uma professora (já comentado 

anteriormente). 

Aqui observamos, o que foi abordado por Rummert e Ventura (2016) a respeito da 

diminuição da oferta de EJA e de escolas que tem esta modalidade de ensino. Este movimento 

de nucleação, ou criação de polos não favorece em nada a EJA, pois torna a escola 
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inacessível, principalmente para os idosos, devido à distância que precisam percorrer das suas 

casas para a escola. Assim destacamos que dois dos três narradores moram bem próximos da 

escola, o que lhes facilitou o acesso. Dona Anita destaca que o seu percurso casa/escola se dá 

em terreno plano, pois se tivesse que subir morro seria um fator complicador.  

 

Não tem morro para gente subir, né? Não tem morro para gente 

subir. O que me animou foi isso. Se fosse lá em cima não animava 

não. Porque lá em cima tem aquele morrinho e tem dia que eu estou 

com a coluna ruim,..., Não to aquentando (Dona Anita). 

 

Percebemos assim um descaso do ente público com a EJA, em especial com os idosos, 

mas como vimos em Fávero e Semeraro (2011) em políticas públicas de EJA é fundamental a 

pressão da sociedade civil em reivindicar seus direitos. 

 

4.3.2.6. “Mas o negócio é a leitura, que faz muita falta” - O desejo pelo conhecimento 

 

Outro ponto que encontramos nas três narrativas é o desejo, ou melhor, a sede por 

conhecimento. Estes estudantes têm consciência da falta que fez a educação em suas vidas, 

buscam, apesar de todas as dificuldades por eles descritas, aprender sempre mais e se sentem 

orgulhosos de suas conquistas. Como descreve Dona Anita: 

 

Ah tem que dar um jeito na minha vida. Estudar um pouco cadinho. 

Que é tão ruim não aprender as coisas, né? Serviço de casa a gente 

sabe fazer, né? Passar roupa a gente sabe passar, lavar. Mas o 

negócio é a leitura, que faz muita falta. Faz muita falta a leitura. A 

leitura pra gente faz muita falta. Quem não sabe ler, meu filho, faz o 

quê na vida? Só trabalha, né? (Dona  Anita). 

 

Mais adiante ela fala, com orgulho, do que já aprendeu e nos mostra uma esperança 

em uma possibilidade de melhora no que lhe foi dito pelo professor Paulo:  

 

Eu faço. E já escrevo direitinho. Já conheço as letras todas. Só o 

problema meu é eu não sei juntar para formar aquela palavra ainda. 
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Daí eu junto meio misturado ainda. Aí eu to lá. Aí Paulo falou que o 

ano que vem vai ficar melhor, porque vai ficar só os alunos que não 

sabe quase nada e aqueles que já sabe vai para outra sala. Foi isso 

assim que ele falou. Mas ele falou também que ia ajeitar uma 

professora para ajudar a gente, mas até agora nada ainda, né? Mas 

vai chegar lá se Deus quiser chega (Dona Anita). 

 

Dona Tarsila, que estava as vésperas de sua formatura no 3º ano do ensino médio, 

citou a tristeza de uma pessoa idosa que não tem formação escolar. E com entusiasmo fala de 

seus planos para o futuro. 

Mas é isso aí, a dificuldade é grande, mas eu acho importante para 

gente tentar terminar os estudos, por quê? Porque é muito triste você 

ser uma pessoa assim, vamos supor, e uma idosa sem ter 

conhecimento de certas coisas. Aí eu tô terminando o terceiro ano do 

ensino médio e a minha intenção é continuar estudando. Se Deus me 

abençoar, eu creio que eu vou fazer uma faculdade. Eu quero fazer 

biologia ambiental, para poder estudar sobre as plantas, terra. Enfim 

tem um conhecimento maior, porque eu gosto muito de planta. Eu 

gosto de plantar. Então se eu não fizer biologia, eu vou ver se eu faço 

agricultura, alguma coisa parecida que possa me dar esta base. E..., 

fazer cursinhos por fora, né. Eu já fiz um e vou continuar fazendo, né. 

Um cursinho por fora para poder,..., tentar, ter mais conhecimento 

nos estudos (Dona Tarsila). 

 

Seu Volpi nos conta sobre a importância que o estudo tem para ele, e nos traz algo que 

não foi mencionado pelas outras dois narradoras, o preconceito que sofre de pessoas da 

comunidade os quais ele responde prontamente, citando um exemplo de superação e seu 

desejo de sempre evoluir. 

Eu quero estudar pra aprender mais do que eu sei, né? Porque a 

gente nunca acha que é demais pra aprender, porque as vezes as 

pessoas falam assim: "Ah você só tá ai na escola pra comer merenda. 

Velho vai estudar pra que?" Eu falei rapaz uma dona tinha cinquenta 

anos, não cinquenta e cinco anos, ela queria ser artes marciais, de 
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professora de karatê. Ela entrou na aula. Com sessenta e cinco ela 

tinha se formado professora de faixa preta de karatê. Então nunca é 

tarde pra gente aprender. Às vezes vocês que falam que a gente tá 

indo pra comer merenda, que tá velho pra aprender as coisas, vocês 

tem inveja. Tá com inveja das pessoas. Porque eu vou evoluir e vocês 

vão ficar pra trás. Aí por isso que me incentiva mais a estudar, cada 

dia mais (Seu Volpi). 

 

Mais adiante, sobre seus planos para o futuro ele declara: 

Oh professor, o que eu quero concluir, até onde Deus me der força 

pra eu poder estudar, eu vou aguentar firme. Se eu vou chegar a uma 

formatura, isso ai vai depender muito de mim e do meu esforço. Mas 

hoje, graças a Deus, eu já contribuí os trinta e cinco anos. Já paguei 

o INPS os trinta e cinco anos. Quer dizer, já estou aposentado, graças 

a Deus. Continuo trabalhando. Mas o que eu pretendo mais da minha 

vida é mais pra frente aprender mais e vou abrir um negocio pra mim 

lá. Lá em casa. E, se Deus quiser, se tiver e se estiver tudo bem eu vou 

continuar estudando até onde for possível (Seu Volpi). 

   

Aqui percebemos, de forma bem clara, outra das necessidades básicas da motivação 

intrínseca: a necessidade de competência mencionado por Appel, Wendt, De Lima Argimon 

(2010) e que se refere à necessidade de aprender ou adquirir conhecimento, de um modo 

geral, assim como o desenvolvimento cognitivo.  

 

4.3.2.7. "Aquele alvoroço na cabeça da gente" - Sobre a relação intergeracional 

 

Dona Anita foi aprovada automaticamente para a C4, depois para a C5 e hoje está 

matriculada no 1º ano do ensino médio (turma J1301). Quando passou a assistir as aulas no 2º 

segmento da EJA ela não se adaptou, em grande parte pelo comportamento dos adolescentes. 

Foi uma experiência muito ruim que quase a fez desistir da escola. 

 

Mas aí falaram que a gente tinha que ir para o C4. Aí nós fomos pro 

C4. Mas quando chegou no C4. Eu não fiquei nem um mês.  Eu não 
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fiquei nem um mês.  Porque,... As crianças falavam palavrão lá, aí, 

mas eu não gosto destas coisas, né? Aí ficava falando aqueles 

palavrão, xingava o professor. 

E falei que eu ia embora. Não vou estudar mais não. Não vou estudar 

mais não. Eu e Alaíde não vamos estudar mais não porque não tá 

dando pra gente estudar lá. A gente não sabe nem que a gente tá 

fazendo mais, com aquele alvoroço na cabeça da gente. Aí a 

professora: “Não você não vai parar de estudar. Você vai continuar 

estudando.” Aí mandou chamar Paulo lá. Aí mandou chamar Paulo. 

Aí Paulo disse: “Não, coloca elas na minha sala.” E aí nós fomos e 

continuamos com Paulo até hoje (Dona Anita). 

 

Dona Tarsila conta que só voltou a estudar quando soube que não estaria na mesma 

turma que os adolescentes e que isso era um motivo para ela não voltar a estudar. 

 

Olha eu voltei para escola. Eu sentia vontade de voltar para escola. 

Só que eu achava que eu não tinha, assim, condição de pegar os 

estudos novamente, porque eu achava que já tava com muita idade, eu 

tinha vergonha. Sentia vergonha dos jovens, né. Se misturar no meio 

dos jovens. Então eu ficava meio receosa de voltar para escola. Aí eu 

peguei falei: Tá, tá bom vou lá ver como é que é. Se der eu vou. Aí eu 

voltei. Fui lá, cheguei lá a moça falou que tinha vaga, né.  E que 

tinha,..., tinha esse,..., esse curso, né. O EJA, que eu podia estar 

fazendo EJA. Aí eu falei assim: Bom já que é assim. Então ela falou 

que o EJA é só para adulto, a senhora não vai estar no meio dos 

jovens é mais pessoas assim, acima de vinte anos, né. A senhora vai se 

sentir à vontade. Aí eu falei: Ah então tá bom (Dona Tarsila). 

 

Seu Volpi se adaptou bem ao contato com os mais jovens, não mencionou em sua 

narrativa nenhum tipo de conflito com os estudantes adolescentes e aproveitou o momento da 

entrevista para aconselhar os que estavam presentes a "engrenar" nos estudos, para no futuro 

obter o respeito da sociedade. 
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Aí por isso que me incentiva mais a estudar, cada dia mais. 

Igualzinho que eu falo pra eles aqui, oh. Pros jovens aqui, oh. Eles 

tem que dar muito valor e engrenar no estudo com sinceridade. 

Porque se você quer ser chamado "Sim Senhor!" vocês tem que 

estudar (Seu Volpi). 

 

Como destaca Freitas (2013) os estudantes que atingem a idade de 15 anos no ensino 

regular, são "convidados" a migrar para EJA. Este movimento gerou um processo de 

juvenilização que aumenta a complexidade da EJA como exemplificam os narradores e que 

são observados também por Fávero e Semeraro (2011) e por Carrano (2007). 

 

4.3.2.8. "Sem estudo ninguém respeita ninguém não" - O desejo de obter respeito 

 

Quando aconselhava os jovens a persistir nos estudos, Seu Volpi falou sobre a 

importância de se ter o respeito das pessoas, o que ele relaciona diretamente com a formação 

escolar. Embora ele direcione sua fala aos jovens que estavam presentes, acreditamos que ele 

estivesse projetando o que é seu desejo. 

 

Porque sem estudo ninguém respeita ninguém não. E não chama 

vocês de "sim senhor". Porque vocês pra ter valor amanhã, vocês tem 

que ser chamado de "sim senhor". E através do "sim senhor" vocês 

tem que engrenar no estudo, de cara, corpo e alma. Você estudar. 

Porque senão não chega em lugar nenhum (Seu Volpi). 

 

Dona Anita relaciona o conhecimento com a relação de trabalho, a tal ponto que nos 

deu a impressão (embora ela não afirme isso) de que acredita que a falta de instrução leva a 

pessoa a trabalhar mais e em tarefas mais pesadas. Além disso, indica a importância de 

aprender a ler para tratar os outros "direitinho". 

A vontade de aprender a ler, né? Aprender ler e tratar os outros 

direitinho. Que a gente não sabendo ler. Não sabe nada da vida. Só 

sabe trabalhar mesmo. Só trabalhar. Em casa. Trabalhar em casa, 

lavar roupa, cozinhar. É só isso mesmo que sabe. Aí eu falei: não. A 
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gente tem que aprender um bocado de ler que é muito bom (Dona 

Anita). 

 

Para Dona Tarsila os jovens não respeitam os idosos e que o grau de instrução é um 

fator que pode amenizar ou agravar esta relação. 

 

Porque é muito triste você ser uma pessoa assim, vamos supor, e uma 

idosa sem ter conhecimento de certas coisas. Porque fica uma coisa 

assim: os jovens já tem uma certa dificuldade de respeitar a gente, se 

você não tiver é um grau de estudo mais ou menos, fica mais difícil 

ainda você ser respeitada lá fora (Dona Tarsila). 

 

Neste tópico identificamos outra necessidade básica da motivação intrínseca presente 

na teoria da autodeterminação descritas por  Appel, Wendt, De Lima Argimon (2010) que é a 

necessidade de autonomia onde o individuo passa a ter o controle de suas decisões em 

conformidade com os valores pessoais e com um nível alto de reflexão e consciência. 

Relacionamos assim esta autonomia, este controle de decisões com o respeito obtido. 

Para Ryan e Daci (2000) é fundamental que o indivíduo alcance estas três 

competências para que suas motivações intrínsecas se tornem autodeterminadas para que 

assim possa buscar novos objetivos e ampliar cada vez mais suas perspectivas para novas 

conquistas. 

 

4.4. AFINAL, QUAIS AS MOTIVAÇÕES QUE LEVAM OS ESTUDANTES IDOSOS A 

BUSCAREM FORMAÇÃO ESCOLAR NA EJA DO CMPA? 

 

 

Desenvolvemos esta pesquisa tendo por base a questão central apresentada no título 

deste tópico, ou seja, as motivações que levaram estudantes idosos a buscarem suas formações 

escolares na EJA oferecida no CMPA. Reiteramos que todas as análises que foram 

apresentadas nos tópicos anteriores, tiveram por base os conceitos de motivação e da teoria da 

autodeterminação de acordo com os estudos de Ryan e Daci (2000) e Bzuneck e Guimarães 

(2007).  

Dessa forma, podemos aqui elencar o que consideramos como possíveis respostas: 
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 Incentivo ou companhia de outra pessoa para retomar os estudos. Embora todos os 

narradores tivessem o desejo de buscar formação escolar, isso só se deu quando foram 

convidados e/ou tiveram a companhia de outra pessoa que lhes desse apoio. No caso 

de Dona Tarsila, por exemplo, foi a sua irmã que insistiu que ela se matriculasse. 

Dona Anita recebeu um convite de uma professora da EJA, mas só fez a matrícula 

quando sua vizinha resolveu acompanhá-la. Seu Volpi já havia decidido, com mais 

dois amigos voltar a estudar, mas só o fez quando foi convidado por um "cidadão" e 

uma menina que o encontraram na mercearia. 

 

 Encontrar uma escola que atendesse às suas necessidades. A dificuldade de encontrar 

uma escola que atendesse suas necessidades, de proximidade e de acesso. Dona 

Tarsila, por exemplo, precisou visitar várias escolas do município até encontrar, a 

cerca de uma hora e trinta minutos de sua casa, o CMPA, que oferecia a série que ela 

estava apta e o horário que tinha disponibilidade. Dona Anita não sabia que o CMPA 

atendia idosos até ser convidada pela professora, mas afirmou que devido a problemas 

de saúde, só poderia frequentar se o trajeto casa/escola se desse em terreno plano, pois 

tem dificuldade de subir e descer ladeiras ou rampas. Seu Volpi também não sabia que 

a escola próxima a sua casa (CMPA) atendia estudantes idosos, a tal ponto que ele 

pensou em se juntar a mais dois amigos para contratar uma professora particular. 

 

 A vontade de aprender. Também nos chamou a atenção o desejo por conhecimento 

demonstrado pelos três narradores. Dona Anita a todo tempo comentava sobre a 

importância de se saber ler e escrever, o que lhe foi proibido na infância por seu pai, e 

que por isso, conviveu com uma série de limites, inclusive em relação a um simples 

deslocamento de ônibus, assim, se sentindo menos ativa na sociedade. Seu Volpi 

pretende estudar cada vez mais, concluir os estudos e que "vai aguentar firme até onde 

Deus lhe der forças pra ir". Ele destaca que seu retorno aos estudos significou uma 

retomada de algo que lhe foi retirado ainda na infância, e chega a aconselhar os jovens 

de sua turma a persistirem nos estudos, mesmo diante de todos os problemas que 

possam vivenciar. Dona Tarsila, que durante esta pesquisa concluiu o ensino médio, já 

pensava em ampliar seus horizontes, continuar estudando, em curso superior ou 



117 
 
 

 

 

técnico, o que consideramos como um bom exemplo de que a sede por conhecimento 

independe da idade.  

 

 O contato, ou a ausência dele, com os alunos mais jovens. A relação com os 

estudantes mais jovens foi abordada pelos narradores, porém em perspectivas 

diferentes. Enquanto que, para Seu Volpi este contato foi positivo, inclusive pela 

possibilidade de passar a eles suas experiências em aconselhamentos para as suas 

vidas, para as outras duas narradoras, a juvenilização da EJA era quase um impeditivo 

para a sua permanência na escola. Dona Tarsila afirmou que o fato da turma não ter 

estudantes adolescentes foi fator importante para que ela permanecesse estudando, e 

Dona Anita quase desistiu quando teve que dividir a sala com os estudantes 

adolescentes, pois não conseguiu se adaptar ao comportamento dos jovens. 

 

 Obter maior respeito dos mais jovens e da sociedade em geral. Este foi um dos pontos 

que todos abordaram como grande motivação para estudar. É também o aspecto que 

consideramos mais surpreendente entre os analisados, não apenas pelo fato de não 

aparecer de forma recorrente em outras pesquisas congêneres, as quais nos 

debruçamos no momento de revisão bibliográfica sobre o tema, e na seleção de nossas 

referências, mas também por mostrar-se, via nossos narradores, como um dos aspectos 

centrais de motivação para retomarem seus estudos. Dona Tarsila relacionou o 

conhecimento ao respeito dos jovens mencionando, em especial, que na atualidade os 

jovens pouco respeitam os idosos, e, se estes não tiverem instrução o desrespeito é 

ainda maior. Dona Anita observa que em uma sociedade letrada as pessoas analfabetas 

são pouco respeitadas, e esta situação se potencializa se esta pessoa for idosa. Já Seu 

Volpi acredita que o estudo, tanto para o idoso quanto para os jovens, é fator 

importante para se obter o respeito e, quem sabe, ter acesso a posições de melhor 

prestígio na sociedade. 

 

Concluímos que a motivação desses idosos em buscar formação escolar na EJA é 

basicamente de ordem intrínseca, e buscou atender a três necessidades básicas: A necessidade 
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de autonomia, a necessidade de competência, e a necessidade de vínculo. Estas necessidades 

estariam de acordo com a Teoria da Autodeterminação, defendida por Ryan e Daci (2000) e 

Bzuneck e Guimarães (2007).  

Enquanto professores atuantes na EJA, e também enquanto pesquisadores dessa área, 

podemos destacar nossa percepção de sua importância em nossa sociedade, respeitando as 

histórias de vida de cada indivíduo que a ela recorre. Respeitando também a pluralidade 

desses estudantes, tendo por base até mesmo que muitos deles não objetivam especificamente 

a diplomação, mas além disso, e talvez mais importante que isso, objetivam ampliar seus 

conhecimentos, como caminho para sentirem participantes dessa sociedade, sendo 

adequadamente respeitados por ela. Eles estão em busca de algo que permeou toda a nossa 

pesquisa, o desejo de resgatar algo que lhes foi tirado: o direito à educação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste tópico, em que trazemos nossas considerações finais, fazemos uma referência a 

atividade que os alunos da EJA do CMPA realizam na disciplina de Artes antes da formatura, 

um cordel em que falam da relação da educação com suas vidas. Assim, como uma 

homenagem a estes alunos produzimos o texto abaixo em forma de um cordel que intitulamos 

“Nossa Dissertação”. 

 

 

Nossa Dissertação 

 

Buscamos nas normas vigentes 

Se havia alguma restrição. 

Para escrever este item, 

Final da dissertação, 

Em forma de cordel, 

Fechando a composição. 

 

A escolha pelo cordel 

É fácil de explicar. 

Os alunos que concluem, 

E na EJA vão se formar, 

Tem como último trabalho 

A sua história contar. 

 

Porém este trabalho 

É em forma de cordel, 

Literatura brasileira, 

Coisa vinda do céu, 

Representa nossa cultura 

Em versos no papel. 
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Aqui então nos propomos 

Apenas homenagear 

Aos alunos da EJA, 

Os idosos em particular, 

Que lutam bravamente 

Para poder estudar. 

 

Em nossa vida profissional, 

A EJA nos é muito cara. 

Buscamos assim formação 

Continua e que não para. 

Conhecer os alunos idosos, 

A pergunta que não cala. 

 

Queríamos saber 

Qual a motivação 

Que leva o aluno idoso 

A buscar educação 

Na EJA em Macaé? 

Esta foi nossa questão. 

 

Córrego do Ouro é o local, 

Da pesquisa desenvolvida. 

Fica na região serrana. 

E a escola escolhida 

É o Pedro Adami, 

Escola polo reconhecida. 
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Mas antes da pesquisa 

Finalmente iniciar, 

É preciso na pergunta 

Os elementos conceituar 

Idoso e motivação, 

Para assim nos nortear. 

 

O conceito de idoso  

Foi de fácil solução. 

Usamos a cronologia 

Citada na legislação. 

A segunda é mais difícil 

O que é motivação? 

 

Flertamos com a psicologia 

E autores do estrangeiro. 

A teoria da autodeterminação 

Foi o que surgiu primeiro, 

Explicando a motivação 

Mas profundo e certeiro. 

 

Não esquecemos da EJA, 

Onde temos nosso Pelé. 

Falamos de Paulo Freire, 

Que nos mostra como é 

Respeitando a história 

Do estudante que vier. 
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O desafio da EJA 

Nos faz preocupar. 

Pois sem investimento 

Não se pode trabalhar. 

As escolas vão fechando 

Onde vão estudar? 

 

Para encontrar as respostas, 

Da questão sugerida, 

Usamos a pesquisa 

Do tipo qualitativa, 

Conhecendo dos alunos 

Suas histórias de vida. 

 

Na pesquisa exploratória 

Podemos escolher 

O caminho da pesquisa, 

No que pode aparecer, 

Mas sem perder o foco 

Do que queremos entender. 

 

Como queríamos ouvir 

De um jeito atencioso, 

Em suas autobiografias, 

Sempre muito respeitoso, 

As narrativas de vida 

Na visão do idoso. 
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E para identificar 

Os nossos narradores. 

Em uma atividade 

Conhecer os seus valores, 

Na estrela da vida  

Localizar nossos atores. 

 

Quatro foram os selecionados 

Pra contar suas histórias, 

Em entrevistas filmadas 

Relatar suas memórias, 

De momentos de vida 

Derrotas e vitórias. 

 

Por ordem da SEMED 

Não pudemos usar 

Os nomes verdadeiros 

De quem fomos estudar, 

Para que sua privacidade  

Pudéssemos preservar. 

 

Usamos assim os nomes, 

Que acreditamos valorizar 

A cada uma destas pessoas, 

Que ousamos relatar. 

Citando-os como artistas 

Da Arte popular. 
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Volpi, Tarsila, Anita e Ligia 

Que Iriam participar, 

Mas durante a pesquisa 

Ligia teve que abandonar. 

Deixando nos tristes, 

Um vazio em seu lugar. 

 

Ficaram assim os três, 

Primeiros que citamos, 

Com suas características, 

O que não ignoramos, 

Que enriqueceu a pesquisa  

E as respostas que buscamos. 

 

E foram nestes relatos, 

Narrativas contadas, 

Que surgiram respostas, 

Até mesmo inesperadas 

Sobre o que levou o idoso 

À escola pesquisada. 

 

Mas ainda quando crianças, 

É importante dizer, 

Que as "meninas" pesquisadas 

Não puderam aprender, 

Pois trabalhos domésticos  

Eram o seu dever. 
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Outro ponto citado 

Que os afastou da escola, 

A necessidade de trabalho 

Rápido, sem demora, 

Para ajudar a família 

A viver naquela hora. 

 

A falta de escola 

Foi coisa recorrente, 

Citados pelos três 

De forma diferente, 

Pois elas eram distantes 

Ou então inexistente. 

 

Mas agora já idosos 

Isso não foi mudado, 

As escolas não oferecem 

O curso desejado. 

E estudar com crianças 

Não é apropriado. 

 

Mas mesmo na EJA, 

Onde encontraram lugar, 

O contato com os jovens, 

Pode até atrapalhar 

Ou ser um bom momento 

Para a eles aconselhar. 
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Voltamos às respostas  

Que conseguimos identificar, 

Sobre a motivação do idoso 

Em voltar a estudar, 

Neste momento de suas vidas  

Em que poderiam descansar. 

 

Nas respostas encontradas 

Temos muito pra dizer, 

Desejo de conhecimento, 

Querendo aprender, 

Evoluindo no mundo 

Buscando sempre crescer. 

 

A necessidade de convite, 

Se sentir acompanhado, 

É um importante fator  

Que mantém motivado, 

E os levou a escola  

Para ser matriculado 

 

O que todos mencionaram, 

E ficamos impressionados, 

É um fator importante, 

Que os deixa motivados, 

É conseguir da sociedade 

Serem mais respeitados. 
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Outro ponto crucial 

Que nos traz comoção, 

É o resgate de um direito, 

Inacessível até então, 

Algo elementar. 

O direito à educação. 

 

Durante a pesquisa 

Surgiram outras questões, 

Que deixamos aqui 

Para novas investigações. 

Pois achamos pertinentes 

E pedem soluções. 

 

Qual seria a escola 

Ao idoso adequada? 

Que pudesse atendê-lo, 

Sendo aperfeiçoada. 

Para que siga tranquilo 

Em sua nova jornada. 

 

O horário noturno 

Atende o aluno idoso? 

O deslocamento a noite 

É até perigoso. 

E turno de quatro horas 

Pode ser muito penoso. 
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Como Macaé poderia 

Atender melhor o aluno idoso? 

Facilitando seu acesso 

E sendo mais respeitoso. 

Tornando tudo mais leve  

E muito menos doloroso. 

 

Por que não olha para o idoso,  

A política educacional? 

Sem propostas ou projetos 

Como se fosse normal 

Que este público crescente 

Fique sem formação geral. 

 

E para encerrar  

Este texto rimado, 

Trago a vivência na EJA 

Do município citado, 

Da dura realidade 

Que temos observado. 

 

O fechamento de escolas 

E turmas recorrente, 

A matrícula digital 

Barreira pra muita gente 

Que não tem internet,  

Energia ou água corrente. 
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E quem chega na escola 

Tem muito a enfrentar.  

O preconceito de muitos, 

E a incoerência curricular. 

Faz da escola um suplicio, 

Gera evasão escolar. 

 

Mas se a luta é árdua, 

Tem sua recompensa. 

Pois quando aluno se forma, 

Isso faz a diferença. 

Pois é na formatura  

Que mantemos nossa crença. 

 

Como Dona Tarsila, 

Que da turma foi oradora, 

Agradecendo emocionada 

Ao professor e a professora, 

Mostrando que vale a pena 

Esta luta redentora. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE I - QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

Pesquisador: JULIO CESAR DE MOURA DIAS 

O presente questionário é parte integrante de pesquisa: "EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS: 

MOTIVAÇÕES DE IDOSOS PARA BUSCAREM FORMAÇÃO ESCOLAR EM MACAÉ". 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

Nome:__________________________________________________ Idade: _______ Turma: 

__________ 

Sexo:  
(   ) masculino   
(   ) Feminino     
(   ) outros: 
___________  
 

Raça:  
(   ) Negro 
(   ) Pardo 
(   ) Indígena 
(   ) Oriental 
(   ) Branco 

Estado Civil: 
(   ) Solteiro 
(   ) Casado 
(   ) Divorciado 
(   ) União estável 
(   ) Viúvo 
(   ) Outros  

Religião: 
(   ) Católica     
(   ) Evangélica     
(   ) Espírita     
(   ) De matriz africana     
(   ) Outros: ____________ 

Número de 
Filhos: 
(   ) 1 
(   ) 2 
(   ) 3 
(   ) 4  
(   ) mais de 4  

Endereço   
(   ) Rural  
(   ) Urbano  
 
Quantas pessoas vivem  
em sua casa? ______ 

Tipo de residência:  
(   ) Própria  
(   ) Alugada  
(   ) De Família  
(   ) Acampamento  
(   ) Outros ________________ 

Local onde mora: 
______________________ 
 
Quanto tempo leva para chegar à escola? 
_________________ 

Ocupação: 
_________________________ 
 
 aposentado(a):  (   ) sim (  ) não 

Renda Familiar: 
(   ) até 1 salário mínimo (R$ 998,00) 
(   ) entre 1 e 3 salários mínimos (R$ 998,00 até R$ 2.994,00) 
(   ) mais de 3 salários mínimos (acima de R$ 2.994,00) 

 

O que pretende fazer quando terminar os estudos? 

Diga algo sobre a escola:  

 

As respostas obtidas servirão de fonte para a construção de trabalho acadêmico, e os autores se 

comprometem a não citar nomes, utilizando-se, quando necessário, de identificações impessoais, tais 

como: estudante A, estudante B, etc. Desde já, agradecemos a sua colaboração. 
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APÊNDICE II – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM DONA TARSILA 

Pesquisador: Por que você não frequentou a escola quando criança? 

Tarsila: Eu não tive como estudar, né?  

Porque aos sete anos eu tinha que trabalhar. Minha mãe não podia,..., ela tinha 

que trabalhar e eu tinha que tomar conta da minha irmã, mais nova. Ai aos sete 

anos ela me botou na casa de uma senhora para mim tomar conta de criança. E 

aos sete anos eu até tentei estudar. Ela me colocou na escola, mas eu chegava 

na hora e já tava tão cansada que eu tinha que ficar tomando conta de criança. 

Eu chegava na escola não consegui aprender nada direito. Aí não prestava 

atenção. As vezes ficava cochilando na sala de aula e não estudava. Aí tentei, 

tentei, mas parei. Parei eu acho que na quarta série primária. É na quarta série 

primária. Que não podia mais aguentar. Ela me passou para noite. Eu tinha 

negócio de 12 anos quando passou para noite, mas aí eu não aguentei. Chegava 

pro lado de 8 horas já tava cochilando e não conseguia mais. Aí eu saí da 

escola. Fiquei tentando, mas não consegui e parei direto. 

Aí com 18 anos eu tive,..., fiquei doente tive que ir para Campos. Fui pra 

Campos aí na,... Com 19 anos eu fiquei grávida da minha filha mais velha, né. 

Aí não tentei mais estudar. Voltei, fui começar a estudar agora com 50,..., 57, 

estava com 57 anos. Aí que eu voltei, aí que eu voltei a estudar. Aí voltei a 

estudar. Minha irmã insistindo:  

“Volta, volta.” 

Ah, eu não tenho mais paciência, não tem mais idade para estudar. E ela (a 

irmã) falou: 

“Não. Tenta. Vamos ali fazer a matrícula.” 

Aí eu fiz a matrícula. Fui para o coquinho, ali do outro lado na praia Campista. 

Aí dali comecei. Fui fazer o teste. Aí ela (a professora da escola Coquinho) 

disse: 

“Poxa você tá muito bem para essa série.” 

Aí me pulou para quinta. Aí na quinta série ela começou a fazer um teste 

comigo, na matéria, eu consegui também tirava notas boas. Aí ela falou:  
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“Oh. Você não tem como ficar aqui não, vai ter que estudar em outro lugar. 

Porque aqui no Coquinho acabou.” 

Aí ali fechou. O EJA ali não tem mais. Aí eu peguei, falei. Bom vou procurar 

vaga. Aí procurei vaga. Consegui lá no Pedro Adami. Aí me matriculei no 

Pedro Adami fazendo a EJA. Aí fiz a,..., o C4, NE. Fiz C5. Aí terminei graças 

a Deus. Aí Fiz o 1º ano. 2º e agora já to no 3º ano do ensino médio. 

 Pesquisador: Como foi no período em que você trabalhou na casa daquela senhora? Aos sete 

anos. 

Tarsila: Na casa de família? Ah tá foi nessa casa onde eu fui criada. Que eu entrei na 

casa dela com sete anos. E lá ela pegou assim como,..., como se fosse filha. Na 

verdade não né. Elas (as patroas) falam assim, mas é só para explorar a gente 

mesmo. Aí ela (dizia): 

“Não, pode deixar que eu cuido dela.” 

E nunca me pagava salário. 

Eu era tudo. Eu era babá, eu ajudava ela fazer costura, eu limpava a casa. E 

fiquei ali até os 14 anos. Eu limpava a casa dela, limpava a casa da sogra dela, 

né. Cuidava das crianças. Era duas crianças que eu cuidava, mais o sobrinho 

dela. Enfim eu era uma faz tudo e nunca recebia, ela só me pagava assim: era 

só um vestidinho lá outro cá. As vezes ela ia consertar vestido de alguém que 

as pessoas não queria aí ela passava para mim e eu vivia assim, não é? De 

donativo, praticamente. Mas ela não me pagava o salário. 

Ai quando foi um dia, eu já tava com 14 anos, eu comecei a querer as coisas e 

aí eu cheguei para ela e pedi o salário. Aí ela disse que não ia me pagar salário, 

que ela não tinha condição de pagar salário, não sei o que. Aí eu peguei e falei 

assim: bom, mas eu preciso do meu salário. Ai ela Falou: 

“Não você não precisa que você mora aqui em casa. Você mora que você come 

tudo aqui. Como é que você quer salário? Eu não tenho condição de pagar 

salário, mais comida, mais roupa, mais tudo.” 

Aí eu peguei,..., tá ai, então eu vou embora. Só que eu tinha que pensar, porque 

eu não tinha mais mãe. A minha mãe já tinha falecido e eu não tinha pai. Então 

eu não tinha para onde ir. Então tive que pensar o que que eu ia fazer. Mas 

mesmo assim eu me revoltei. Porque o marido dela me batia. O marido dela 
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sabe me humilhava muito, me chamado de tudo quanto era nome. E aí aquilo 

foi me revoltando. Me chamava de ignorante. Enfim eu levava tudo quanto era 

nome, né. Eu me revoltei falei: quer saber eu vou embora não interessa para 

onde, eu vou embora e pronto. Aí eu peguei um dia. Eu arrumei minha 

trouxinha, que eu só tinha algumas roupas mesmo. Aí eu juntei minhas trouxa e 

saí, fui procurar serviço. Aí procurar serviço em outro lugar para poder ter meu 

salário, né.  

Assim eu fui fazendo. E batia na porta de um, na porta de outro, pedindo 

emprego, dizendo que ia trabalhar. E graças a Deus eu consegui. Aí fui 

trabalhar lá no quartel, na casa do capitão, do comandante. E graças a Deus eu 

consegui um salário bom, naquela época, né. É,..., ganhava bem, naquela 

época, ela era quase que um salário mínimo. Aí eu fiquei, lá, trabalhando muito 

tempo na casa dela, né. Aí comecei querer estudar à noite, mas como eu 

acordava muito cedo. Acordava sempre cinco e meia. Cinco, cinco e meia tinha 

que tá acordada para fazer o café, pro marido dela que saia 6 horas, seis e meia, 

ele tava saindo. Então eu tinha que acordar cedo para preparar o café pra ele. 

E,..., ele era o comandante, não podia chegar no quartel tarde. Ai eu tinha que 

acordar cedo, não aguentei ficar estudando à noite, também. Aí foi um dos 

motivos que eu não tive como estudar. Tive que deixar para estudar agora 

depois de idosa, né. No caso. (risos) 

Pesquisador: E como foi para voltar a estudar? 

Tarsila: Olha eu voltei para escola. Eu sentia vontade de voltar para escola. Só que eu 

achava que eu não tinha, assim, condição de pegar os estudos novamente, 

porque eu achava que já tava com muita idade, eu tinha vergonha. Sentia 

vergonha dos jovens, né. Se misturar no meio dos jovens. Então eu ficava meio 

receosa de voltar para escola. Mas aí com minha irmã começou falando 

comigo:  

“Ah Nete eu fui para escola e eu terminei os estudos. Não sei o que.” 

Eu falei: eu acho que eu vou voltar. Aí ela pegou um dia. Nós estávamos na 

rua. Aí ele falou: 

“Oh, já estamos aqui pertinho. Vamos ali ver. Aí você já faz a matrícula.” 

Falei: não Tânia. E ela falou: 
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“Não vamos sim.” 

Aí eu peguei falei: Tá, tá bom vou lá ver como é que é. Se der eu vou. Aí eu 

voltei. Fui lá, cheguei lá a moça falou que tinha vaga, né.  E que tinha,..., tinha 

esse,..., esse curso, né. O EJA, que eu podia estar fazendo EJA. Aí eu falei 

assim: Bom já que é assim. Então ela falou que o EJA é só para adulto, a 

senhora não vai estar no meio dos jovens é mais pessoas assim, acima de 20 

anos, né. A senhora vai se sentir à vontade. Aí eu falei: Ah então tá bom. Aí foi 

aonde me animei, né, para fazer o EJA. E foi bom, porque realmente valeu a 

pena. Eu aprendi muito, né. Você aprende até mesmo conviver assim, no meio 

dos jovens, né. Porque tem hora que jovem é muito barulhento. E aí você acaba 

se acostumando com o som dos jovens. 

Pesquisador: Mas quando a escola Coquinho terminou, foi fácil encontrar vaga em outra 

escola para dar continuidade aos estudos? 

Tarsila: Meu querido hoje eu dou graças a Deus de estar conseguindo chegar até na 

escola. Mas quando eu comecei foi muito difícil para mim. Na,..., Quando 

acabou aqui no coquinho e me disseram pra mim que tinha como continuar 

aqui. Eu falei: Poxa vida. Eu quero continuar estudando, quero terminar meus 

estudos. Aí ela (a professora da escola Coquinho) falou assim:  

“Olha, a senhora pode tentar vaga nas escolas de Macaé.” 

 Aí eu tentei. Só tinha lá pro Letícia, Parece que lá nos Cavaleiros. Aqui no 

centro não tinha. Aí eu peguei e perguntei para onde tinha. Ele falou: 

“Olha pode tentar lá na serra.” 

Aí eu fui até no Raul Veiga para ver se tinha. Só que tinha só de dia. O EJA de 

dia, de manhã, no caso. Aí eu falei não. De manhã tem muitos jovens não vai 

dar certo. Aí ela falou para se vê se tem o Trapiche. Ai eu fui em trapiche. Só 

que na escola de Trapiche já tinha acabado também com o EJA, não tava mais 

fazendo. Não tinha mais para adulto. O que é até uma pena porque tem muita 

gente em Trapiche que quer voltar a estudar e não volta por causa da 

dificuldade de ter que descer. Aí eu peguei fui para Córrego do Ouro. Lá em 

Córrego do Ouro eu consegui, né. Lá no Pedro Adami. É aonde eu tô até hoje, 

no Pedro Adami. Só que para mim chegar no Pedro Adami eu pego três ônibus 

todo santo dia. Eu pego da minha casa, no caso daqui do bairro, até o terminal 
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central; do terminal central eu pego outro para outra Praça. Que agora o 

terminal central se dividiu em dois. Então eu pego para o outro lá para praça e 

da Praça É que eu pego o Frade, para ir para Córrego do Ouro. Então todo dia 

eu chego atrasado. Eu perco as vezes a metade da primeira aula por causa 

disso. Porque tem dia que o ônibus atrasa, eu não consigo chegar lá no horário. 

Eu as vezes saio daqui 4:30 e só chego,..., O ônibus só sai às vezes 5:40 lá na 

praça, que às vezes eu perco o de 5 horas. Porque enquanto eu tô no terminal 

central esperando outro ônibus para ir para praça é aonde eu perco o de 5 horas. 

E eu teria que pegar o de 5 horas. Para mim pegar os 5 horas tem que sair daqui 

aqui no máximo 3:30 ou quinze para as quatro, para poder eu tá lá 5 horas na 

praça, para pegar o de 5 horas, para chegar em Córrego do Ouro 6 horas. Aí 

todo dia eu chego, às vezes, lá em Córrego do Ouro 6:30, 6:40, né. Adonai 

(professor) até sabe. Aí ele já,..., só faz a chamada depois que eu chego. Ele já 

brinca comigo porque ele já sabe que eu chego atrasada. Mas é isso aí, a 

dificuldade é grande, mas eu acho importante para gente tentar terminar os 

estudos, por quê? Porque é muito triste você ser uma pessoa assim, vamos 

supor, e uma idosa sem ter conhecimento de certas coisas. Porque fica uma 

coisa assim: os jovens já tem uma certa dificuldade de respeitar a gente, se 

você não tiver é um grau de estudo mais ou menos, fica mais difícil ainda você 

ser respeitada lá fora.  

Então é importante que esses estudos continue. Eu acho que o Governo deveria 

pensar mais nisso. Que tem muita gente que não estudou, não foi porque não 

quis, é porque eu não tinha condição. Assim como eu, tem muitas pessoas 

idosas que tem vergonha de voltar a estudar. Eu mesmo no ônibus já conversei 

várias vezes com as pessoas e elas falam e tem vergonha de voltar a estudar. Eu 

mesmo já indiquei o Pedro Adami para várias pessoas, para voltar a estudar. 

Ela falou que ia pensar, que você também,..., é difícil, né, esse negocio de 

horários, né. Então a gente tenta, mas tem pessoas que já tá mais cansada, tem 

problema de enfermidade. Eu dou graças a Deus que eu não tenho nenhuma 

enfermidade, mas tem pessoas que tem problema de pressão, problema de 

coração, que não dá para ficar pegando estes ônibus assim, as carreira, né. 

Então é isso aí, tá. 
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Pesquisador: Agora, pra terminar. A senhora está terminando o ensino médio agora em julho, 

o que pretende fazer depois? Depois que concluir seus estudos?  

Tarsila: Eu tô terminando agora em julho, dia 10 de julho tá marcado para dia 10 de 

julho a formatura, né. Aí eu tô terminando o terceiro ano do ensino médio e a 

minha intenção é continuar estudando. Se Deus me abençoar, eu creio que eu 

vou fazer uma faculdade. Eu quero fazer biologia ambiental, para poder estudar 

sobre as plantas, terra. Enfim tem um conhecimento maior, porque eu gosto 

muito de planta. Eu gosto de plantar. Então se eu não fizer biologia, eu vou ver 

se eu faço agricultura, alguma coisa parecida que possa me dar esta base. E,..., 

fazer cursinhos por fora, né. Eu já fiz um e vou continuar fazendo, né. Um 

cursinho por fora para poder,..., tentar, ter mais conhecimento nos estudos. 

Acho importante isso.  

 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM DONA ANITA 

Pesquisador: Por que, na sua infância, a senhora não frequentou a escola? 

Anita: Bom, quando eu era nova não dava para estudar mesmo. Porque a escola era tão 

longe, né? Os meninos ainda iam de cavalo, de bicicleta, né? Mas eu,..., meu 

pai não deixava a gente ir não. Eu e minha outra irmã não ia. De jeito nenhum. 

Ele não deixava. Porque era muito longe e passava ainda dentro da matinha. Aí 

ele Falava: 

“Não. Vocês não vão não. É muito longe para você estudar lá.” 

E aí nós fiquemos sem estudar, né?  Igual, né? A gente não sabe nada. Aí 

quando foi agora, depois que eu fiquei velha, que me deu uma oportunidade de 

ajudar ali, eu estou ali, na escola, no Pedro Adami. Tô ali, né? Mas como diz o 

ditado, né? Não aprendi muita coisa não ainda não, mas vou aprender com fé 

em Deus. Eu tenho fé que eu vou aprender. Aí como diz o ditado. A gente 

depois de velha que tem oportunidade tem que aproveitar ela, né? Aproveitar 

ela. Porque quando é mais nova não tem oportunidade que teve agora. Quando 

é mais nova é só casar, criar filho, toma conta de casa, só isso mesmo, né?  

Pesquisador: Mas a senhora não ia à escola, mas trabalhava? 
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Anita: Quando era criança aí meus pais dava serviço à gente. Mas a escola mesmo, para 

a gente estudar, a gente não ia. Não podia ir. E meus irmãos que era levado, 

eles iam, né? Mas as meninas não iam, né? As meninas não iam, de jeito 

nenhum. Porque era muito longe. Eles iam a cavalo de bicicleta ou a pé. Mas 

aquela molecada. Mas o meu pai não deixava, de jeito nenhum. Ai é como diz 

o ditado, né? Fiquemos sem estudar mesmo. Porque,..., só trabalhar mesmo. 

Trabalhando muito na roça. Todo mundo trabalhava muito na roça. Panhava 

café. Todo dia eu panhei,..., café. Minha mãe “diçava” e eu juntava, abanava, 

botava na caçamba, carregava até no ponto do carro pegar. Era muito 

trabalhoso, mas era bom. Era muito bom. Era bom porque aprendemos a 

trabalhar, né? 

 Pesquisador: E a senhora ficou trabalhando na roça até quantos anos mais ou menos? 

Trabalhando nesse lugar? 

Anita: É, (suspiro). Até eu casar.  

Trabalhei muito tempo lá na fazenda. Meu pai trabalhava na lavoura de café, 

mas era “a meia”. Sabe como é? Trabalhava assim. O fazendeiro dava lavoura 

para ele tocar meia. Aí meu pai plantava. Plantava uma lavoura mais nova. Ai 

tinha uma lavoura mais velha. Ai meu pai trabalhava com outro camarada. 

Tinha duas lavoura, né? A Lavoura mais velha e a mais nova mais nova. Aí 

meu pai ia com o camarada para lavoura velha e minha mãe ficava na mais 

nova cuidando do café. Ai eu fazia o almoço, levava lá em cima para turma do 

meu pai e depois voltava para ajudar minha mãe, lá na lavoura nova. Aí foi 

assim até eu casar. Casei. Casei. Aí dali a pouco veio filho, né? E continuei 

trabalhando na roça. Continue trabalhando na roça. Ajudando marido, né? 

Porque tudo da gente era pobre, né? Ainda é. Com fé em Deus ainda é, né? É 

rico agora, né? Porque a gente tem saúde, né? Ai, trabalhando, trabalhando. 

Depois quando meus filhos cresceu tudo, que eu fiquei mais velha, né? Aí fui 

trabalhar de empregada. Trabalhei em restaurante. Era duro. Restaurante era 

duro para gente. Mas é a vida. Aí depois,..., trabalhei 10 anos, no restaurante. 

Ai depois eu falei: Ah é muito longe para mim. Lá nos cavaleiros que a gente 

ia. Ai eu larguei. Larguei pra trabalhar aqui mesmo em Macaé. Trabalhei em 

Macaé um tempo. Aí trabalhei aqui, oh. Estes calçamentos de ruas tudo aqui, 
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oh. Foi os empreiteiro pegava pra fazer e eu cozinhava. Era uma luta, mas era 

bom ter dinheirinho da gente, né? Bom ter o dinheiro da gente. É muito bom. 

Ai depois, passado um tempo eu fui trabalhar no trapiche. Trabalha no 

trapiche. Depois que eu trabalhei aqui, um tempão aqui, aquela escola que a 

gente está ali eu ajudei a fazer. Porque eu cozinhava para ele trabalhar. Desde o 

começo da fundação. Ali era uma moita de banana de fora a fora. Aí 

arrancaram tudo. Arrancaram tudo e foram fazendo aqueles buraco e fazendo 

as coisas. Depois dali eu fui para Macaé também trabalhar com eles. Depois 

voltei, fui trabalhar no Trapicho. Aí trabalhei aqui perto mesmo. Aí depois 

falei: ah vou parar de trabalhar, né? Já trabalhei demais, né? Já cansei. Já 

cansei. Aí também. Depois também eu fiquei viúva. Aí que eu tive que 

trabalhar mesmo, né? Aí tive que trabalhar muito mesmo. Aí meu filho casou. 

Eu fiquei só. Aí tem que trabalhar mesmo, para esquecer as coisas, né? Tem 

que trabalhar para esquecer as coisas. Aí só isso? 

 Pesquisador: E nesse tempo, até quando a senhora era mais jovem assim. Por que a senhora 

não quis estudar à noite? Não tinha curso?  

Anita: Aqui tinha. Toda vida teve. Lá na em cima, na escolinha de cima lá. É mas eu 

trabalhava mais fora não dava tempo. 

Eu não pude estudar por causa disso, né? Eu trabalhava lá nos Cavaleiros. Lá 

nos Cavaleiros. Aí quando eu chegava. Eu chegava as 7 e pouca da noite e não 

dava tempo de estudar. Saia às 5:30 da manhã todo dia e chegava às 7 horas. 

Eu vinha, pegava o ônibus até a rodoviária. Aí pegava outro ônibus que vinha, 

chegava aqui não dava tempo de eu estudar. Aí eu fiquei esse tempo todo só 

trabalhando sem estudar, né? Trabalhando aqui, trabalhando ali. E fui levando 

a vida, né?  E agora de certos tempos pra cá que eu fiquei sem trabalhar fora, 

né? Não tô trabalhando fora mais, né? Aí eu falei: ah vou ver se eu estudo. Aí a 

vizinha animou. Ai eu falei: Vamos lá, vamos estudar. Ai eu falei: Vou lá, vou 

lá me matricular então. E to lá. To lá com vocês. Fazendo bagunça lá com 

vocês. 

Pesquisador: O fato de não saber ler atrapalhou ou dificultou a sua vida? 

 Anita: Era muito difícil a minha vida de primeiro. É muito difícil porque eu não sabia 

ler, né?  Não sabia ler e pra pegar o ônibus era um sacrifício, né? Mas aí depois 
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Deus ajudar a gente que agora eu já estou conhecendo, já. Já conheço já as 

letras do ônibus, já sei para onde vai. Se vai pra ali, vai pra cá. Eu já sei. Já sei 

mais ou menos. Contar dinheiro também já sei. Já sabia já. Contar dinheiro eu 

já sabia já. Muito fácil, né? Contar dinheiro, né? Aí depois, eu falei assim: Ah 

tem que dar um jeito na minha vida. Estudar um pouco cadinho. Que é tão ruim 

não aprender as coisas, né? Serviço de casa a gente sabe fazer, né? Passar 

roupa a gente sabe passar, lavar. Mas o negócio é a leitura que faz muita falta. 

Faz muita falta a leitura. A leitura pra gente faz muita falta. Quem não sabe ler, 

meu filho, faz o quê na vida? Só trabalha, né? Aí depois eu falei assim: ah não, 

vou estudar então. Aí a vizinha falava: “Vamos estudar. Eu tô estudando. 

Vamos?” Aí eu falei: ah então eu vou. É bom sabe o que também? A gente 

diverte a mente. Conversa com um lá, conversa com outro, né? Aí panha 

amizade com o pessoal. Muito bom. Eu nem de casa eu quase saia, é só 

trabalhar, só trabalhar. Aí eu falei: Não. Tenho que dar um jeito na minha vida. 

Aí foi para lá estudar.  

Tem dia que aporrinha a gente, aquela molecada. Mas aí agora, graças a Deus, 

que agora sossegaram. Sossegaram. Mas de primeiro era uma bagunça danada. 

Xingava o professor, para pessoa jogava coisa de papel no professor. Era uma 

tristeza. Aí, é só isso que eu tenho que falar. 

Pesquisador: Na sua matrícula está que a senhora está matriculada no ensino médio. A 

senhora sabe disso? 

Anita: Não. Não sei. Não sei não. Eu, quando fui matricular não sabia nada, nem 

assinar meu nome. 

Pesquisador: É porque quando a senhora estava estudando, foi sendo,... 

É melhor parar agora um pouquinho,... 

 

(Neste momento paramos a entrevista. Pois se tratava de um assunto muito 

delicado e que não era o nosso objeto de pesquisa.) 

 

Retomamos falando sobre a experiência de Dona Anita no segundo segmento. 

Pesquisador: Quando a senhora mudou para o C4. Como foi estudar na C4? 
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Anita: Quando eu fui para o C4, a turma que a gente estudava era muito boa. Era muito 

boa. Mas aí falaram que a gente tinha que ir para o C4. Aí nós fomos pro C4. 

Mas quando chegou no C4. Eu não fiquei nem um mês.  Eu não fiquei nem um 

mês.  Porque,... As crianças falavam palavrão lá, aí, mas eu não gosto destas 

coisas, né? Aí ficava falando aqueles palavrão, xingava o professor. O 

professor é surdo coitado. Professor ficava assim, coitadinho, assim fatigado. 

Jogavam bolinha de papel nele, jogavam caneta. Aí eu olhava assim: Meu Deus 

do céu, que educação destes meninos, minha gente. Esses meninos não tem 

educação não. Aí jogavam e a gente ficava quieto, porque não podia falar nada, 

né? Aí quando foi um dia eu falei: ah eu não vou estudar mais não. Sai. Foi até 

o Francisco estava na sala. Ai eu falei assim: Francisco eu vou lá falar com a 

diretora. Ele disse: “Vai sim, vai lá falar com a diretora.” Aí eu fui lá, falar com 

a diretora, né? E falei que eu ia embora. Não vou estudar mais não. Não vou 

estudar mais não. Eu e Alaíde não vamos estudar mais não porque não tá dando 

pra gente estudar lá. A gente não sabe nem que a gente tá fazendo mais, com 

aquele alvoroço na cabeça da gente. Aí a professora,..., é foi Mary até. Falou: 

“Não”. Mary e aquela outra,... Como é que chama? Aquela morena, é,... 

Esqueci o nome dela gente,... 

Pesquisador: Lídia 

Anita: É. Ai ela falou: “Não você não vai parar de estudar. Você vai continuar 

estudando.” Aí mandou chamar Paulo lá. Aí mandou chamar Paulo. Aí Paulo 

disse: “Não, coloca elas na minha sala.” E aí nós fomos e continuamos com 

Paulo até hoje. 

 Pesquisador: Mas a senhora tava nessa turma, a turma C4, era uma turma pra quem já sabia 

ler e escrever. Pra quem já estava mais adiantado. E aí como é que a senhora se 

sentiu nessa turma? 

 Anita: Eu me senti largada lá. Porque a turma fazia tanta bagunça. Eles já sabia, né? 

Sabia ler, escrever e tudo, né? Mas eu não sabia nada. Só assinar meu nome. 

Muito mal né? Aí, quando foi ai. Agora Paulo falou: “Então tá certo. Quando 

for a partir de amanhã você pode vir para minha sala. E ai nós fomos pra lá. Aí 

até hoje eles fala, né? Francisco fala assim: Me largou lá, né?”. Eu larguei não, 

é porque precisou. Aquele outro professor grandão,..., como é que chama 
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aquele grandão, aquele magro? Esqueci o nome dele. Ele falou assim: “Me 

largou, né? Aí a gente falou: não, a gente vai voltar a estudar vocês ainda. Se 

Deus quiser a gente vai voltar a estudar com vocês. Aí ele falou assim: “Pois é 

mas tava muita bagunça assim. Não dá para vocês não.” Era eu e ela só que não 

sabia. Os outros tudo sabia. Aí ficava ruim, né? Ficava ruim. E quando ele 

passava lá no quadro, aquela letra coisa, a gente fazia. Meia torta, mas a gente 

fazia. Mas a gente não tava sabendo o que tava fazendo. Sabia não. Aquela 

agonia na cabeça da gente. Falava em da tiro nos outros, em matar os outros. 

Falei: Meu Deus o que que é isso? Isso não é para mim não. 

 Pesquisador: Aí agora a senhora tá na sala do Paulo, que é, na verdade, aonde a senhora tá 

aprendendo a ler, né? Porque toda vez que eu vou lá a senhora tá fazendo 

exercício. 

 Anita: Eu faço. E já escrevo direitinho. Já conheço as letras todas. Só o problema meu 

é eu não sei juntar para formar aquela palavra ainda. Daí eu junto meio 

misturado ainda. Aí eu to lá. Aí Paulo falou que o ano que vem vai ficar 

melhor, porque vai ficar só os alunos que não sabe quase nada e aqueles que já 

sabe vai para outra sala. Foi isso assim que ele falou. Mas ele falou também 

que ia ajeitar uma professora para ajudar a gente, mas até agora nada ainda, né? 

Mas vai chegar lá se Deus quiser chega. 

Pesquisador: Mas o que lhe levou a fazer a matrícula? O que fez a senhora procurar a escola 

pela primeira vez para voltar a estudar?  

Anita: Que me levou para fazer a matrícula foi a mulher que falou assim: “Vamos, 

vamos estudar, vamos.” A vizinha ali ó, do lado ali oh, falava assim: “Vamos, 

vai estudar, é muito bom estudar.” Ela é professora, né? É professora. E falava: 

“Estudar é bom. Vai estudar, vai estudar a senhora ocupa a mente. A senhora 

vai lá conversa com um, conversa com outro. Fica sozinho em casa ai. Vai para 

lá.” Aí me animou. Eu fui lá. Fui lá matriculei. E ainda pra ela assim que eu 

não sei assinar meu nome não. Ela falou: “Não tem problema não, a senhora 

ficha aqui .” Aí eu fichei. Aí ela viu assim minha certidão, ela me escreveu lá e 

falou: “Tá bom a senhora pode vir amanhã que a matrícula já tá aberta já.” Aí 

no outro dia arrumei e fui. Quando eu cheguei lá muita vergonha, né? Porque 

depois que a gente fica velho fica com muita vergonha, né? Aí eu cheguei lá, 
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fiquei lá estudando com as menina muito boa. Primeira Neila. Neila é muito 

boa, né? Neila ensinava a gente direitinho, mas ela parou pouco com nós. 

Depois ela foi para o Trapicho. Parou pouco. Aí depois veio aquela de baixo. 

Içou com nós dali uns tempos. Depois também saiu tempo mas depois saiu. 

Não durou nada e saiu. Ai foi para direção que ela falou pra mim. Um negócio 

assim. Aí nós fiquemos lá estudando, aqui e ali, com os outros assim. Ia pra lá 

pra sala de coisa, e cortava,..., Estudamos com aquela menina,..., da aquela que 

tem a filhinha doente. Como é que ela chama, gente? Esqueci o nome lá de 

Cabo Frio parece. Para aqueles lados lá. Ela ensinava a gente direitinho. Mas 

só que também parou com nós. Foi embora por causa da filhinha dela. Foi 

trabalhar lá que era mais perto pra ela. Aí nós ficamos assim. Com essa porção 

de gente bagunceira, né? Agora que tá mais calmo, graças a Deus. Agora na 

sala de Paulo calmo, pra nós é calmo. Porque pra tem gente que tem uma certa 

idade. Fica muito aquela muita bagunça em cima da gente, não dá certo não. 

Não dá certo não. A gente tá ali só tem a gente mais velha. Não tem moleque. 

Moleque. Eu falo moleque. Moleque. Porque aqueles que fazem aquela 

bagunça toda assim são moleques. E agora não. É tudo adulto, tudo adulto. Aí 

agora pra nós tá bom, tá bom. Não aprendi nada ainda não, mas vou aprender, 

se Deus quiser. 

Pesquisador: Mas aí o que que Faz a senhora ir pra escola todos os dias? O que mais lhe 

incentivo a ir para escola todo dia? Que mais lhe empurra pra escola todos os 

dias? 

Anita: Tem dia, meu filho, que eu não tô aguentando ir não. A coluna dói tanto. Mas eu 

vou, Sabe o por quê que eu? Vou por capricho mesmo. Vou por capricho 

mesmo. Eu tenho que ir nós vamos mesmo. Aí eu falo a vizinha: Nós vamos 

assim devagarzinho mesmo. Arrastando a perna, que a gente chega lá. Se não 

der para nós voltar a gente pede ajuda. Assim que eu falo com ela. Aí nós vai. 

Chega lá nós senta nós duas pertinho. Conforme você viu lá. Aí nós estuda lá. 

O que ela não souber às vezes e eu sei, falo com ela como é eu é. E nós 

estamos nós duas juntinhas lá.  

As outras já saiu tudo já, né? Só ficou nós duas antigas. Só nós duas. Ai quem 

fez mais eu estudar foi isso. A vontade de aprender a ler, né? Aprender ler e 
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tratar ou outros direitinho. Que a gente não sabendo ler. Não sabe nada da vida. 

Só sabe trabalhar mesmo. Só trabalhar. Em casa. Trabalhar em casa, lavar 

roupa, cozinhar. É só isso mesmo que sabe. Aí eu falei: não. A gente tem que 

aprender um bocado de ler que é muito bom. Não tem morro para gente subir, 

né? Não tem morro para gente subir. O que me animou foi isso. Se fosse lá em 

cima não animava não. Porque lá em cima tem aquele morrinho e tem dia que 

eu estou com a coluna ruim,..., Não to aquentando. Aí gente vai assim mesmo 

Com fé em Deus a gente vai assim mesmo. 

 Pesquisador: E a senhora fez muita amizade dentro da escola? 

 Anita: Fiz. Fiz muita amizade com o pessoal. Eu gosto de todos eles. Agora não sei se 

eles gostam de mim, né? Eu sei que eu fiz muita amizade. Fiz muita amizade 

lá, graças a Deus. Com as meninas, com as faxineiras, as cozinheiras. Tudo é 

gente boa. Professor,... O senhor também é bom, mas o senhor não dá aula pra 

gente não. Não dá aula pra gente não. Lá uma vez ou outra, né? É,..., (risos) 

mas é bom.  

Pesquisador: Então a senhora conheceu outro tipo de pessoas. Conheceu professores, pessoal 

da,... 

Anita: da cozinha, das faxineiras, né? Ali aquele pessoal, os alunos mesmos, né? A 

gente conhece um monte de gente. A gente dali a gente sai e conhece uma 

porção de gente, né? Tem gente ali que eu conheço. Conhecia já, sabe?  Que 

voltou a estudar também agora, depois de velho. Ai eu conheço, já conhecia 

eles mais novo. Agora voltou outra vez todo mundo a estudar junto. Aí a gente 

paga mais amizade com o pessoal, né? Panha sim, não fica assim sozinho. Que 

tem gente fica assim largado para lá. Não. A gente chega ali conversa com 

outro conversa com outro. Sai dali abraço um o abraço outro. O que vale é o 

carinho, né?   

 Pesquisador: quando a senhora terminar os estudos, o que a senhora pretende fazer? 

Anita: Se eu passar. Se eu estudar e chegar no final. Passar de ano. Terminar meus 

estudo. O que que eu vou fazer na vida? Passear, né? Não é isso? Não é isso? 

Vai ficar dentro de casa também fazendo o quê? Ficar velho lá para os canto lá, 

né? Tem que passear mesmo. Eu gosto de passear.  

Só isso? 
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM SEU VOLPI 

Pesquisador: Seu Volpi como foi quando o senhor estava na idade de estudar? 

Volpi: Eu comecei a estudar, mas ai quando,..., eu chequei aos 12 anos, aos 13. Aí eu 

perdi meu pai. Perdi meu pai. Aí, eu comecei,..., ia passar da 3ª para 4ª, mas ai 

eu era muito rebelde com a escola. Aí a professora acabou me expulsando da 

escola. Por causa de merenda, né? Minha irmã pediu, uma prima minha pediu 

pra eu pegar merenda pra elas, leite ninho. Pedir a professora. Aí eu pedi a 

primeira vez. Aí a professora abriu a porta da sala e falou que nós já tinha 

merendado e que não ia da mais merenda pra nós não. Aí eu tornei a insistir a 

2ª vez. Insisti a 2ª vez. Aí ela tornou a me avisar, se eu insistisse a terceira vez 

ela ia me bater. Mas eu era muito teimoso, tornei a bater a 3ª vez. Aí ela já veio 

com uma régua na mão, uma vara na mão e me deu uma lambada. Me deu uma 

lambada, eu fiquei tão revoltado com aquilo, tão furioso, que eu fui lá, peguei 

um toco. Bati na porta. Dali eu mandei o toco no meio da cara dela. Aí ela me 

expulso da escola. Neste tempo meu pai já tinha morrido, né? Aí minha mãe 

não me dominava muito mais. Ai eu acabei saindo da escola. Aí depois de 

muitos tempos eles queriam que eu voltasse a estudar, mas ai eu já estava 

trabalhando, com 15 anos, já. Aí não quis retornar a escola mais não. Aí 

retornei agora, com 59 anos, que eu retornei a escola. Porque lá, no lugar em 

que eu morava, lá era roça. Só estudava até a 4ª série. Então minha família não 

incentivava a trabalhar, estudasse. Porque eu não ia ter futuro nenhum, porque 

ia estudar até a 4ª série e depois ia sair da escola. Igual muitos amigos meus lá. 

Tudo só tem até a 4ª série. Inclusive minha mulher que estudou junto comigo 

na mesma escola. Aí não tinha como você evoluir no estudo. Aí você tinha que 

ir pra Carrancas ou Mucuri. Outra cidade. Pra estudar. Porque ali só estudava 

até a 4ª série. 

Pesquisador: Aí o senhor preferiu trabalhar? 

Volpi: Ai eu preferi parar para trabalhar. Para ajudar na casa da minha mãe. Aí eu 

comecei a trabalhar, né? Fui crescendo. Aí quando eu cheguei aos 20 anos. Aí 

eu conheci essa,..., a minha esposa. Ela tinha a base de 10, 12 anos quando 

comecei a gostar dela. Mas só que tem que eles não fazia gosto, de jeito 
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nenhum de eu namorar ela. Mas eu era muito teimoso. Aí então. Aí eu comecei 

gostando dela, só que tem que ela corria de mim igual o demônio corre da cruz. 

(risos). Mas eu não desistia não professor. Porque, eu gostava dela. Acho que 

foi amor a primeira vista. Não teve jeito não. Aí ela veio crescendo. Quando 

ela tava com 16 anos, dali a 4 anos, eu comecei a namorar com ela. Namorar 

com ela,..., no dia que eu comecei a namorar com ela eu ainda dormi um sono 

bêbado no mato. Aí quando eu fui chegar no baile. Tinha um baile de panhação 

de café lá na fazenda. Aí eu comecei a namorar com ela. Aí nós namorava, só 

que tem que a mãe dela era muito, muito falsa comigo. Porque eu ia todo dia, 

né? (risos). O namoro eu tava indo todo dia. Era pertinho da minha casa. Aí a 

mãe dela ficava falando pros outros , né? Mas não tinha coragem de chegar pra 

mim e falar. Se ela chegasse pra mim e falasse com sinceridade, eu ia respeitar 

tudinho dela. Que eu ia só no dia de sábado, né? Mas só que tem que ela ficava 

falando pros outros que "estava fazendo quarto para defunto vivo" (risos) Aí 

aquilo não existia não. Aí nós terminamos 6 vez. Terminava e voltava. A mãe 

dela botava pressão nela pra gente casar. Porque eu tava indo demais na casa 

deles. Aí ela ficava com medo, que era nova, não queria casar. Aí ela terminava 

comigo, terminava. Nós terminava. Dali a uma semana nós já tava namorando 

de novo. Aí nós começamos a namorar escondido. Aí ela falava pra mim: "oh, 

se não vem todo dia não, senão eles vão desconfiar, aqui em casa." Eu falava: 

Eu não quero nem saber. O mais importante é nós gosta. O resto que se dane. 

Aí voltava a namorar. Dali um mês e pouco terminava de novo. Terminava de 

novo por causa de fofoca. Aí foi quando eu vim embora pro estado do Rio, pra 

cá, e nós namoramos 6 meses por carta. Aí eu tinha falado um negocio com um 

amigo meu, um primo meu, com uma velha que morava lá na fazenda. Esta 

velha até já partiu.já morreu. Aí nós falamos a conversa de um jeito ela 

inverteu a conversa, falou com os irmãos dela de outro jeito. Que eu tinha 

falado outra conversa. Aí o irmão dela já não fazia gosto que eu namorava ela 

que eu era muito bagunceiro. Aí ele aproveitou, escreveu uma carta. Um primo 

meu foi lá em Minas. Aí levou a carta. Aí ela terminou. Nós terminamos. 

Ficamos 2 anos sem se ver. Aí eu fiquei aborrecido com aquilo. Aí, mas 

também não namorei ninguém aqui. Ficava com uma, ficava com outra assim, 
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mas não era nada de sinceridade. Aí quando eu voltei lá, dali a 2 anos. Aí ela 

tava até namorando um garoto lá, né? ai quando eu cheguei, logo ela terminou 

com o garoto. Terminou eu pensei: essa menina gosta de mim ainda. Aí 

voltamos a namorar. Ai eu falei: quer saber de uma coisa, agora eu vou 

comprar as alianças pra nós ficar noivos logo de uma vez. Que com o noivado 

acaba estes problemas. Aí eu fui lá, fiquei noivo com ela. Ai quando foi em 89. 

Ai nós casamos. Casamos. Eu fui lá em Minduri. Casamos em Minduri. Aí 

viemos pra cá, que ela nunca tinha saído de casa, né?. Nos primeiros dias deu 

um pouco de trabalho. Porque ela era acostumada com a família dela. Aí de 

noite ela "mariava", chamava pela mãe dela (risos). Ai eu falava assim: olha, se 

pode esquece a sua mãe e vamos namorar que é a melhor coisa que você faz. 

Esquece a sua mãe. Não tem mãe aqui agora não. (risos) Aí hoje nós estamos 

vivendo juntos, Graças a Deus. Já vai fazer 30 anos que nós se vive junto. Aí 

por honra e glória, eu trabalhava numa fazenda ali em baixo. Por 43 anos em 

uma fazenda ali em baixo. É,..., o senhor deve até conhecer o dono da fazenda 

dali. Dede Costa, dono do Costa Mil, pois é, eu trabalhei pra ele 33 anos. Vim 

pra cá em 84. Aí trabalhei pra ele. Aí foi quando ele quis reduzir negocio de 

salário lá. Aí me dispensou. Aí com a minha indenização lá deu pra mim,... eu 

já tinha comprado um lote. Ai eu já tinha comprado o meu lote em 2015. Aí foi 

o irmão ali que me deu a maior força. O Cara, o cidadão queria vender, mas 

ficou com medo de vender pra mim que eu não pagava, né? Aí ele garantiu eu. 

Que ele podia vender, que se eu não pagasse ele pagava pra mim. Confiando na 

minha pessoa. Aí eu comprei o lote. Aí quando foi em 2017 este ex patrão meu 

me dispensou. Me dispensou no mês de setembro. Ai com a minha indenização 

eu quitei o lote e fiz a minha casa. Aí quando foi 2018, por honra e glória, eu 

aluguei uma casa aqui no Córrego do Ouro. Morei só de aluguel 6 meses. Com 

6 meses eu já tava morando dentro da minha casa. Por honra e gloria de Deus. 

Pesquisador: Como que o senhor escrevia as cartas se o senhor não seguiu nos estudos? 

Volpi: Não, eu escrevia, mas eu comia muita letra. Uma letra que era pra escrever de 

um jeito eu escrevia de outro. Mas só que tem que só ela,... Que eu podia 

escrever o que fosse na carta. Lá na casa dela só ela que entendia a minha letra. 

Os irmãos dela, as irmãs dela tentava de tudo quanto é jeito, mas não conseguia 
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ler de jeito nenhum. Ela ia juntando aquelas palavras e não conseguia ler o que 

eu tinha escrevido. Então eu podia escrever o que fosse. Mas eu comia muita 

letra. 

Pesquisador: E quando ela escrevia pro senhor? 

Volpi: Ah não, mas ai eu sabia ler. Ler eu sabia. 

Pesquisador: E como foi que o senhor resolveu voltar a estudar? 

Volpi: Oh. Eu, irmão Zé Luiz e o pastor Manuel já tinha combinado a muito tempo, a 

uns 5 anos atrás. Nós estava querendo até pagar uma professora particular pra 

dá aula para nós na casa do pastor. Aí foi quando surgiu um dia eu estava aqui 

pertinho. Eu tinha quebrado o pé. Aí logo assim, eu estava recuperando. Aí eu 

encontrei uma pessoa, um cidadão e uma menina. A menina até trabalha aqui 

no colégio, uma moreninha. Encontrei com eles na mercearia ali. Aí eles 

perguntou assim: "O senhor não quer voltar a estudar não? O senhor estudou 

até que série?" Aí eu falei que tinha estudado até a 3ª. Aí eles falou: "O senhor 

não quer voltar a estudar não?" Aí eu falei assim: Mas como que faço pra eu 

começar a estudar lá? Aí ela falou: "Olha, é muito simples. Leva os 

documentos, uma conta de luz, e,..., pro senhor fazer a matrícula do senhor lá 

no colégio Pedro Adami." Aí eu perguntei ela falou que fazia de segunda a 

sexta, das 8 até as 5 horas da tarde. Aí eu peguei, conversei com pastor Manoel 

e o irmão Zé Luiz. Falei assim: "Oh. Tá tendo uma matrícula lá, vocês não tava 

querendo reunir pra nós estudar. Então esta é a oportunidade. Vocês me dão os 

documentos de vocês, que eu estou a toa mesmo e eu faço a matrícula minha e 

de vocês dois. Aí foi aonde que nós fizemos a matrícula pra voltar a estudar. E 

hoje eu to muito feliz e grato por isso porque, graças a Deus, conheci muitas 

pessoas importantes aqui dentro do colégio, que eu não tinha intimidade pra 

conversar com eles. E, graças a Deus, que a gente está sendo muito feliz nisso 

daí. Agradeço muito a Deus por vocês. 

Pesquisador: então o que fez o senhor voltar a estudar? Por que o senhor quer estudar? 

Volpi: Eu quero estudar pra aprender mais do que eu sei, né? Porque a gente nunca acha 

que é demais pra aprender, porque as vezes as pessoas falam assim: "Ah você 

só tá ai na escola pra comer merenda. Velho vai estudar pra que?" Eu falei 

rapaz uma dona tinha 50 anos , não 55 anos, ela queria ser artes marciais, de 
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professora de karatê. Ela entrou na aula. Com 65 ela tinha se formado 

professora de faixa preta de karatê. Então nunca é tarde pra gente aprender. As 

vezes vocês que falam que a gente tá indo pra comer merenda, que tá velho pra 

aprender as coisas, vocês tem inveja. Tá com inveja das pessoas. Porque eu vou 

evoluir e vocês vão ficar pra trás. Aí por isso que me incentiva mais a estudar, 

cada dia mais. Igualzinho que eu falo pra eles aqui, oh. Pros jovens aqui, oh. 

Eles tem que dar muito valor e engrenar no estudo com sinceridade. Porque se 

você quer ser chamado "Sim Senhor!" vocês tem que estudar. Porque sem 

estudo ninguém respeita ninguém não. E não chama vocês de "sim senhor". 

Porque vocês pra ter valor amanha, vocês tem que ser chamado de "sim 

senhor". E através do "sim senhor" vocês tem que engrenar no estudo, de cara, 

corpo e alma. Você estudar. Porque senão não chega em lugar nenhum. 

Pesquisador: O que o senhor pretende depois que terminar os estudos? 

Volpi: Oh professor, o que eu quero concluir, até onde Deus me der força pra eu poder 

estudar, eu vou aguentar firme. Se eu vou chegar a uma formatura, isso ai vai 

depender muito de mim e do meu esforço. Mas hoje, graças a Deus, eu já 

contribuí os 35 anos. Já paguei o INPS os 35 anos. Quer dizer, já estou 

aposentado, graças a Deus. Continuo trabalhando. Mas o que eu pretendo mais 

da minha vida é mais pra frente aprender mais e vou abrir um negocio pra mim 

lá. Lá em casa. E, se Deus quiser, se tiver e se estiver tudo bem eu vou 

continuar estudando até onde for possível. 
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APÊNDICE III - AUTORIZAÇÃO DA SEMED PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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APÊNDICE IV - CARTA À COMUNIDADE ESCOLAR DO CMPA 

 

Córrego do Ouro. 05 de agosto de 2019 

Carta à comunidade escolar do Colégio Municipal Pedro Adami e a toda a Região 

Serrana de Macaé. 

O Colégio Pedro Municipal Pedro Adami, situado no distrito de Córrego do 

Ouro, Região Serrana de Macaé, tem uma longa tradição na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), pois desde sua criação, em abril de 1994, já oferecia à comunidade a 

possibilidade do ensino noturno. E ao longo dos anos vem se tornando um colégio 

polo e referência nesta modalidade de ensino, atendendo pessoas das comunidades 

próximas e até mesmo do centro do município, pois é o único colégio municipal que 

oferece ensino médio da modalidade EJA em Macaé. Lembramos também que a 

EJA tem por finalidade atender àqueles que não tiveram acesso à educação na 

idade própria e que hoje estudam durante a noite, pois trabalham durante o dia. 

Porém, apesar da sua importância, descrita no parecer do Conselho 

Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB - 11/2000) que trata 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, a EJA 

em nossa comunidade está seriamente ameaçada. 

As medidas administrativas que vem sendo tomadas pela Secretaria De 

Educação De Macaé, ao longo deste ano direcionam o ensino noturno em nossa 

escola para a sua inviabilidade, deixando dezenas de jovens fora da escola. 

Medidas estas que relacionamos abaixo: 

1º) A mudança do sistema de Ciclo (anual) para o sistema de Etapas 

(semestral). 

Esta medida não representaria um problema, se fossem oferecidas em todos 

os semestres todas as séries. Porém a SEMED só autorizou a abertura de turmas 

das Etapas 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Isto é, NÃO ABRIU TURMA DE ALFABETIZAÇÃO DE 

ADULTOS (o que é muito grave já que 0,8% dos brasileiros não sabem ler nem 

escrever segundo o censo de 2010); NÃO ABRIU AS TURMAS DAS ETAPAS VII E 

IX, o que deixou dezenas de jovens fora da escola por 6 meses aguardando que 

estas turmas fossem ofertadas somente no segundo semestre. 

2º) A criação de um critério numérico para abertura de turmas.  

Esta medida inviabiliza, de imediato, a abertura das turmas de etapa 7 e do 

1º ano do ensino médio da EJA e progressivamente o encerramento de outras 

turmas, pois ao serem proibidos de se matrícular os jovens são desestimulados a 
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estudar, o que destrói um trabalho árduo dos professores e toda a equipe 

pedagógica para que os jovens compreendam o valor da educação e o 

desenvolvimento que esta pode trazer para suas vidas. 

Não podemos esquecer o que diz a Constituição Federal de 1988: 

Art. 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 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

E a Lei 9394/96, ou Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN): 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

própria. 

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

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

Assim, em tempos de tanta violência e desesperança, em que muitos jovens 

se desviam do caminho, não podemos esquecer que estas pessoas e estes jovens, 

não podem ser tratados simplesmente como um número (como faz a 2ª medida 

apontada acima), mas sim como pessoas. E que cada jovem na escola, representa 

um a menos na marginalidade. 

Por fim queremos resaltar que não é a comunidade que deve se adequar ao 

que é oferecido pela escola. Mas a escola é que deve atender as necessidades da 

comunidade. 

 

 

Professores da EJA  

 Colégio Municipal Pedro Adami 

 

 

  



152 
 
 

 

 

REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS 

APPEL, Marli; WENDT, Guilherme Welter; DE LIMA ARGIMON, Irani Iracema. A Teoria 

da Autodeterminação e as influências sócio-culturais sobre a identidade. Psicologia em 

Revista, v. 16, n. 2, p. 351-369, 2010. 

 

AULETE, Caldas. Novíssimo Aulete Dicionário Contemporaneo da Lingua Portuguesa / 

Caldas Aulete: Org. Paulo Geiger. Editora Lexicon, Rio de Janeiro, 2011 

 

BARBIER, René. Escuta sensível na formação de profissionais de saúde. In: Conferência na 

Escola Superior de Ciências da Saúde–FEPECS-SES-GDF. Brasília. 2002. 

 

BARCELOS, V. O Curriculo na Educação de Jovens e Adultos: uma perspectiva freireana e 

intercultural de educação. Reunião da ANPED Sul, v. 9. 

 

BEAUVOIR, Simone de. A velhice. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, v. 3, p. 19, 1990. 

 

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas - Magia e técnica, arte e política, Editora Brasiliense, 

São Paulo, 1994. 

 

BOAVENTURA, Edivaldo Machado. A educação nos 50 anos da Constituição de 

1946. id/496864. Disponível em: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176502/000518632.pdf?sequence=3. 

Acesso em: 20 nov. 2018 

 

BOCCHINI, Bruno. Golpe de 64 interrompeu alfabetização de adultos, aponta 

pesquisador. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2014-

05/golpe-de-64-interrompeu-alfabetizacao-de-adultos-por-dois-anos-diz. Acesso em 22 de 

nov. 2018 

 

BOMENY, Helena. Universidade de Brasília: filha da utopia de reparação. Sociedade e 

Estado, v. 31, n. SPE, p. 1003-1028, 2016. 



153 
 
 

 

 

BORUCHOVITCH, E.; BZUNECK, J. A. (Org.). A Motivação do aluno: Contribuições da 

Psicologia Contemporânea. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

 

BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta de Morais; AMADO, 

Janaina. Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 1998. p. 183-191.. 

 

BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 16 de julho de 1934. Brasília: 

Casa Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constuicao/constitui%C3%A7ao34.htm> Acesso em: 

18 de nov. 2018. 

 

BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro de 1946. Brasília: 

Casa Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constuicao/constitui%C3%A7ao46.htm> Acesso em: 

18 de nov. 2018. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 24 de janeiro de 1967. 

Brasília: Casa Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm> Acesso em: 22 de 

nov. 2018. 

 

BRASIL. Emenda Constitucional nº 1 de 17 de outubro de 1967. Brasília: Casa Civil. 

Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-

69.htm  Acesso em: 22 de nov. 2018. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado Federal, disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf, 

acesso em 15 de janeiro de 2019 

 

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf


154 
 
 

 

 

Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024 : Linha de Base. – Brasília, DF : Inep, 2015. 

 

BRASIL. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as diretrizes e bases da educação 

nacional. Lei de Diretrizes e Bases da Educação-LDB. Brasília, DF, 1961. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20-dezembro-1961-353722-

publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em 20 nov. 2018. 

 

BRASIL. Lei Nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 

1° e 2º graus, e dá outras providências. Brasília, DF, 1971. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-

publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 17 de dez. 2018. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura (MEC). Lei de Diretrizes e Bases da (LDB) 

Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de Revista Movimenta ISSN: 1984-4298 Vol 5 N 1 

132 dezembro de 1996. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf>. 

Acesso em: 15 junho de 2018. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Plano Nacional de Educação / Ministério 

da Educação e do Desporto. - Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais, 1998. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Plano Nacional de Educação - PNE. Brasília, DF: INEP, 

2001. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do 

Plano Nacional de Educação – 2018, Brasília, DF: INEP, 2018 

 

BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Social. Conceito: Projeto Piloto. Disponível em: 

http://mds.cultura.gov.br/core.base_rup/guidances/concepts/pilot_project_AE852816.html. 

acesso em 18 de fev. de 2019 

 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf


155 
 
 

 

 

BRASIL, Presidência da República; Plano Nacional de Educação - PNE LEI Nº 13.005, 

DE 25 DE JUNHO DE 2014. // Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/l13005.htm>. Acesso em: 15 junho de 2018. 

 

BUENO, Belmira Oliveira. O método autobiográfico e os estudos com histórias de vida de 

professores: a questão da subjetividade. Educação e pesquisa, v. 28, n. 1, p. 11-30, 2002 

 

BZUNECK, José Aloyseo; GUIMARÃES, S. E. R. Estilos de professores na promoção da 

motivação intrínseca: reformulação e validação de instrumento. Psicologia: Teoria e 

Pesquisa, v. 23, n. 4, p. 415-422, 2007. 

 

CARRANO, Paulo. Educação de Jovens e Adultos e Juventude: o desafio de 

compreender os sentidos da presença dos jovens na escola da “segunda chance”. Revista 

de Educação de Jovens e Adultos, v. 1, p. 55-67, 2007. 

 

CORALINA, Cora. Poemas dos becos de Goiás e estórias mais. Global Editora e 

Distribuidora Ltda, 2015. 

 

CUNHA, Maria Isabel da. Conta-me agora!: as narrativas como alternativas pedagógicas 

na pesquisa e no ensino. Revista da Faculdade de Educação, v. 23, n. 1-2, 1997. 

 

CUPERTINO, A. P. F. B.; ROSA, Fernanda Heringer Moreira; RIBEIRO, Pricila Cristina 

Correa. Definição de envelhecimento saudável na perspectiva de indivíduos 

idosos. Psicologia: reflexão e crítica, v. 20, n. 1, p. 81-86, 2007. 

 

CURY, Carlos Roberto Jamil. Parecer CNE/CEB n. 11/2000, que dispõe sobre as diretrizes 

curriculares para a educação de jovens e adultos. Brasília, DF: MEC/CNE, 2000. 

 

CURY, Carlos Roberto Jamil; TAMBINI, Maria Ignez Saad Bedran; SALGADO, Maria 

Umbelina Caiafa; AZZI, Sandra. A profissionalização do ensino na Lei nº 5.692/71; INEP. 

Brasília, 1982. 76p.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
file:///C:/Users/Julia%20e%20Maria%20Clara/Desktop/MESTRADO/www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
file:///C:/Users/Julia%20e%20Maria%20Clara/Desktop/MESTRADO/www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm


156 
 
 

 

 

DE FREITAS, Denise; GALVÃO, Cecília. O uso de narrativas autobiográficas no 

desenvolvimento profissional de professores. Ciências & Cognição, v. 12, 2007. 

 

DELORY-MOMBERGER, Christine. A pesquisa biográfica: projeto epistemológico e 

perspectivas metodológicas. PASSEGI, Maria da Conceição. ABRAHÃO, Maria Helena 

Menna Barreto (org). Dimensões epistemológicas e metodológicas da pesquisa (auto) 

biográfica, v. 1, p. 71-94, 2012. 

 

DELORY-MOMBERGER, Christine. Abordagens metodológicas na pesquisa 

biográfica. Revista Brasileira de Educação, v. 17, n. 51, 2012. 

 

DI PIERRO, Maria Clara; JOIA, Orlando; RIBEIRO, Vera Masagão. Visões da educação de 

jovens e adultos no Brasil. Cadernos Cedes, v. 21, n. 55, p. 58-77, 2001. 

 

DI PIERRO, Maria Clara et al. A educação de jovens e adultos no Plano Nacional de 

Educação: avaliação, desafios e perspectivas. Educação & Sociedade, v. 31, n. 112, p. 939-

959, 2010. 

 

DIAS, Julio Cesar de Moura. Uma vontade de que eu tinha de vencer e ninguém 

tirou.Produção própria, 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Tha653xLk. Acesso em 15 junho de 2018. 

 

FÁVERO, Osmar; FREITAS, Marinaide. A educação de adultos e jovens e adultos: um 

olhar sobre o passado e o presente. Revista Inter Ação, v. 36, n. 2, p. 365-392, 2011. 

 

FÁVERO, Osmar; SEMERARO, Giovanni. Políticas públicas de educação de jovens e 

adultos no Brasil. Educação de Jovens e Adultos: políticas e práticas educativas. Rio de 

Janeiro: NAU Editora, 2011. 

FREIRE, Paulo. Educação como Prática da liberdade, Ed. Terra e Paz, Rio de Janeiro, 

1967. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Tha653xLk


157 
 
 

 

 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

FREITAS, Adriano Vargas et al. Educação Matemática e Educação de Jovens e Adultos: 

estado da arte de publicações em periódicos (2000 a 2010). 2013. 

 

FREITAS, Adriano Vargas, LEAL JUNIOR, Luiz Carlos POWELL, Arthur Belford 

Etnografia dos sentidos de currículo em matemática na perspectiva dos estudantes da 

EJA: uma pesquisa interinstitucional. Disponivel em: 

https://www.sbemmatogrosso.com.br/eventos/index.php/enem/2019/paper/view/1354/434, 

acesso em 08 de dezembro 2019 

 

FUENTES ,  André. Brasil é o 8° país com mais adultos analfabetos do mundo, Revista Veja, 

Publicado em 12 fev 2014, disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/impavido-

colosso/brasil-e-o-8-pais-com-mais-adultos-analfabetos-do-mundo/. Acesso em 18 de jan. 

2019 

 

GADOTTI, Moacir; ABRÃO, Paulo. Paulo Freire: anistiado político brasileiro. Editora e 

Livraria Instituto Paulo Freire, 2012. 

 

GARCIA, Miliandre. A questão da cultura popular: as políticas culturais do Centro 

Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE). Revista Brasileira 

de História, v. 24, n. 47, p. 127-162, 2004. 

 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social - 6. ed. - São Paulo: Atlas, 

2008. 

 

GIL, Antônio Carlos.  Como elaborar projetos de pesquisa - 4. ed. - São Paulo : Atlas, 2002 

 

GODOY, Arlida Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista 

de administração de empresas, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995. 

https://www.sbemmatogrosso.com.br/eventos/index.php/enem/2019/paper/view/1354/434


158 
 
 

 

 

 

HADDAD, S.; DI PIERRO, M.C. Escolarização de jovens e adultos. Revista Brasileira de 

Educação, São Paulo, n. 14, p. 108-130, maio/ago. 2000.  

 

HARTER, Susan. Effectance motivation reconsidered. Toward a developmental 

model. Human development, v. 21, n. 1, p. 34-64, 1978. 

 

IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento. Pesquisa nacional por amostra de 

domicílios: síntese de indicadores 2016 - Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 

 

IBGE. PNAD Contínua 2017. Disponível em 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101576_informativo.pdf. Acesso em 18 de 

janeiro 2019.  

 

IBGE. Número de idosos cresce 18% em 5 anos. Disponível em: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-

noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-ultrapassa-30-milhoes-em-

2017. Acesso em: 11 de outubro de 2019 

 

MARQUES, Denise Travassos; PACHANE, Graziela Giusti. Formação de educadores: uma 

perspectiva de educação de idosos em programas de EJA. Educação e Pesquisa, v. 36, n. 2, p. 

475-490, 2010. 

 

MEALE, Emilio. Estrela da Vida. EMEF Airton Arantes Ribeiro, SP. disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=o_u9aTZMFag, acesso em 18 de fev. de 2019 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O envelhecimento da população brasileira e os 

desafios para o setor saúde. 2012. 

 

MIRANDA, Pontes de; DUARTE, José. Comentários à Constituição de 1946 e A 

Constituição de 1946: exegese dos textos à luz dos trabalhos da Assembléia 

Constituinte. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 10, p. 373-375, out. 1947. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101576_informativo.pdf
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-ultrapassa-30-milhoes-em-2017
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-ultrapassa-30-milhoes-em-2017
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-ultrapassa-30-milhoes-em-2017
https://www.youtube.com/channel/UCNAUD1qajKpSqIYjOywPEJA


159 
 
 

 

 

ISSN 2238-5177. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/10259/9254>. Acesso em: 20 

Nov. 2018.  

 

OLIVEIRA, Romualdo Portela de. O Direito à Educação na Constituição Federal de 1988 

e seu restabelecimento pelo sistema de Justiça. Revista Brasileira de Educação, v. 11, p. 61-

74, 1999. 

 

ONU. A ONU e as pessoas idosas. Disponível em: https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-

idosas/; acesso em 11 de outubro de 2019 

 

ONU. Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento. Naciones Unidas, Nueva York, 2003 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório mundial de envelhecimento e 

saúde. Estados Unidos, v. 30, p. 12, 2015. 

 

PASSEGGI, Maria; NASCIMENTO, Gilcilene; DE OLIVEIRA, Roberta Antunes Medeiros. 

As narrativas autobiográficas como fonte e método de pesquisa qualitativa em 

Educação. Revista lusófona de Educação, n. 33, p. 111-125, 2016. 

 

PINEAU, Gaston. As histórias de vida como artes formadoras da existência. Tempos, 

narrativas e ficções: a invenção de si. Porto Alegre: Edipucrs, p. 41-59, 2006. 

 

RUFINI, Sueli Édi; BZUNECK, José Aloyseo; DE OLIVEIRA, Katya Luciane. Estudo de 

validação de uma medida de avaliação da motivação para alunos do ensino 

fundamental. Psico-USF, v. 16, n. 1, p. 1-9, 2011. 

 

RUMMERT, Sonia Maria; VENTURA, Jaqueline Pereira. Políticas públicas para educação 

de jovens e adultos no Brasil: a permanente (re) construção da subalternidade-

considerações sobre os Programas Brasil Alfabetizado e Fazendo Escola. Educar em 

Revista, n. 29, p. 29-45, 2007. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/10259/9254
https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-idosas/
https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-idosas/


160 
 
 

 

 

 

RYAN, Richard M.; DECI, Edward L. Self-determination theory and the facilitation of 

intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, v. 55, n. 

1, p. 68, 2000. 

 

SACONI, Rose. O Estado de S.Paulo: Mobral, fracasso do Brasil grande, publicado em 08 

Setembro 2010, disponível em: https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,mobral-fracasso-

do-brasil-grande-imp-,606613 acesso em 22 nov. de 2018. 

 

SAVIANI, Dermeval. A educação na Constituição Federal de 1988: avanços no texto e 

sua neutralização no contexto dos 25 anos de vigência. Revista Brasileira de Política e 

Administração da Educação-Periódico científico editado pela ANPAE, v. 29, n. 2, 2013. 

 

SENADO FEDERAL, Coordenação de Edições Técnicas. Estatuto do idoso. Secretaria de 

Editoração e Publicações, Brasília, 2017. 

 

SOUZA, Elizeu Clementino de. biografia, histórias de vida e práticas de formação. Memória 

e formação de professores. Salvador: EDUFBA, p. 59-74, 2007. 

 

TAPIA, Jesús Alonso; FITA, Enrique Caturla: A motivação em sala de aula : o que é, como 

se faz . 11. ed. São Paulo : Edições Loyola, 2015. 

 

TEIXEIRA, Anísio. Meia vitória, mas vitória. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. 

Rio de Janeiro, v.37, n.86, abr./jun. 1962. p.222-223. 

 

UNESCO, Institute for Lifelong Learning. Terceiro relatório global sobre aprendizagem e 

educação de adultos. Brasília, UNESCO, 2016. 

 

VENTURA, Jaqueline. A oferta de educação de jovens e adultos de nível médio no Estado 

do Rio de Janeiro: primeiras aproximações. Revista Brasileira de Educação de Jovens e 

Adultos, v. 4, n. 8, p. 09-35, 2016. 

 



161 
 
 

 

 

XAVIER, Francisco Josimar Ricardo; FREITAS, Adriano Vargas. Reflexões sobre as 

práticas pedagógicas matemáticas de professoras de EJA da zona rural de 

Sobral. Olhares: Revista do Departamento de Educação da Unifesp, v. 7, n. 2, p. 56-70, 2019. 

 

YIN, Robert K. Estudo de Caso-: Planejamento e métodos. Bookman editora, 2015. 


