
1

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

VALÉRIA EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

LUTAS E CONSQUISTAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

NITERÓI
2019



2

VALÉRIA EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

LUTAS E CONQUISTAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Monografia apresentada à Faculdade de 
Educação da Universidade Federal 
Fluminense/Niterói, como requisito parcial para 
obtenção do título de Licenciatura no Curso de 
Graduação em Pedagogia.

Orientadora Profa. Dra. Gelta Terezinha Ramos Xavier

NITERÓI
2019

VALÉRIA EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA



3

LUTAS E CONSQUISTAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Monografia apresentada à Faculdade de 
Educação da Universidade Federal 
Fluminense/Niterói, como requisito parcial para 
obtenção do título de Licenciatura no Curso de 
Graduação em Pedagogia.

Niterói ____ de _____________de_______.

.

BANCA EXAMINADORA

____________________________________________
Profª Drª Gelta Terezinha Ramos Xavier (orientadora)

UFF – Universidade Federal Fluminense

____________________________________________
Profª Drª. Célia Letícia Gouvêa Collet

UFF – Universidade Federal Fluminense

Niterói
2019



4

RESUMO

Este trabalho objetiva contribuir com as discussões sobre as políticas educacionais que 
referem ao retorno de indivíduos jovens e adultos à escola, buscando ampliar seus 
conhecimentos, uma promoção para inserção no mundo do trabalho e na sociedade. 
Constatamos que a busca por melhores condições de vida e os avanços da tecnologia 
têm contribuído para o aumento da procura por parte desses indivíduos que chegam à 
EJA. Foi feita uma pesquisa de campo no Colégio Estadual Elisiário Matta, Maricá, RJ, 
no curso de ensino médio da EJA, a fim de averiguar o perfil desses educandos da EJA. 
Além da observação de práticas pedagógicas, do acompanhamento do projeto educativo 
da escola, foram entrevistados oito alunos com idade entre 20 e 50 anos. Um roteiro, 
como base metodológica da investigação, foi utilizado na forma de um questionário. 
Para o referencial teórico foram trazidos autores que promovem fundamentos para 
pensarmos as políticas de educação e a classe trabalhadora, como Paulo Freire 
(“Pedagogia do oprimido”) e Miguel Arroyo (“Passageiros da Noite”). As análises 
acentuam, como consequências do desânimo e cansaço de muitos estudantes, no 
itinerário da escola para o trabalho o quanto é difícil para a maioria, realizar 
rotineiramente esse percurso e alcançar sucesso. Os resultados obtidos revelam 
dificuldade de conciliar o trabalho e os estudos.  A ausência de políticas públicas 
adequadas para garantir não apenas o acesso, mas também a permanência destes alunos 
na escola é a principal crítica que ressaltamos.

Palavras chave: Educação de Jovens e Adultos (EJA), Itinerários, Narrativas, 
Emancipação, Liberdade.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho se refere à Educação de Jovens e Adultos (EJA), como 

modalidade, e tenho como objetivo principal trazer a memória de aspectos que revelam 

a historicidade não apenas da EJA, mas ressalto os modos como as pessoas lidam com 

as exclusões e buscam inserção social. Nesse caso, evidencio que somos colocados 

frente a um grande desafio que é traduzir o conteúdo de políticas públicas que apoiam o 

acesso a permanência da parte de educandos na EJA, mediante esse cenário do 

desenvolvimento capitalista.

A relação que estabeleço com o trabalho monográfico, situando o público da 

EJA, surge quando fiz um estágio na Escola Municipal Paulo de Almeida Campos 

(segundo semestre de 2018). Enfatizo a experiência de coparticipação junto à equipe da 

escola, podendo observar diretamente, ao longo desse estágio, as dificuldades que a 

maioria dos educandos enfrenta para chegar à escola. Os itinerários que fazem de 

segunda a sexta-feira, do trabalho para a escola, vão tornando rotineiros esses percursos. 

Mas, além disso, pude perceber que eles têm objetivos, sonhos de conquistar estudos – 

uma faculdade, uma colocação no mercado de trabalho, muito específicos. Nessa escola, 

observei que a maioria era de adultos e idosos. Mesmo cansados, vindo do trabalho, 

manifestavam anseios de luta por sua emancipação, sua liberdade.

O texto está organizado em três capítulos, sendo que o primeiro capítulo parte da 

narrativa, quando conto, na forma de memorial educativo, o que pude reconhecer como 

minha trajetória como estudante ao longo da infância, juventude, chegada à idade 

adulta, todas as dificuldades pelas quais também passei e a minha vivência na EJA. 

Desse modo, neste capítulo, pretendo inicialmente e de maneira sucinta relatar minha 

trajetória estudantil, um pouco da minha vida familiar e tudo que passei para chegar à 

Universidade Federal Fluminense, como graduanda do Curso de Pedagogia. 

Reforço a dimensão da grande bagagem que promoveu o ensino na EJA, o que 

infelizmente para uns e felizmente para outros não ocorre do mesmo modo. 

Infelizmente, pois, para grande parte desses adultos e idosos, que não puderam estudar 

na idade própria, a dificuldade do ensino corrido e a falta de oferta de algumas 

disciplinas pesam negativamente. Felizmente para os adolescentes e jovens que 

deixaram de estudar por pouco tempo e não têm dificuldade de relembrar as disciplinas, 
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e precisam acelerar seus estudos para conseguirem logo uma colocação no mercado de 

trabalho e alcançar a tão sonhada faculdade.

No segundo capítulo, procuro evocar aspectos históricos da EJA, as políticas 

públicas, as constituições brasileiras e demais aspectos da legislação relacionados à 

EJA, as conquistas e mudanças – o que ainda falta conquistar? Busco na obra do 

professor Miguel Arroyo fundamentos para analisar o que significa o acesso à educação 

de jovens e adultos, na medida em que ele tem um olhar voltado para esses 

trabalhadores, que fazem um itinerário entre seu trabalho e a escola, como ele reconhece 

esses trabalhadores que lutam por uma vida justa. Além de Miguel Arroyo também 

trago uma análise fundamentada na obra de Paulo Freire em “Pedagogia do Oprimido”, 

que tem um olhar sobre esses educandos que vão em busca de sua liberdade, uma 

educação libertadora, que possa provocar-lhes serem críticos que podem mudar suas 

histórias.

Já no terceiro capítulo, busco esclarecer sobre a pesquisa de campo, quando me 

aproximo de alguns estudantes da EJA, com perguntas a respeito de suas trajetórias. 

Nesse aspecto, pretendo discutir qual a relação entre o conhecimento e o perfil dos 

alunos da Educação de Jovens e Adultos. Além disso, objetivo identificar e 

compreender no contexto da EJA, o que as políticas públicas tem feito para mudar esse 

quadro. O que já foi feito? 

Essa pesquisa foi desenvolvida na escola Colégio Estadual Elisiário Matta, 

Maricá, Rio de Janeiro. Minha expectativa seria fazer esse estudo de caso em turmas de 

etapa inicial, que corresponde ao ensino fundamental, do 1° ao 9° ano. No entanto, não 

foi possível devido a certas exigências burocráticas na escola de minha cidade. Por isso, 

faço o estudo de caso na etapa que corresponde ao ensino médio, turma do 3° ano na 

Escola Estadual Elisiário Matta, tendo que solicitar à direção da escola permissão para 

realizar a pesquisa de dados dos alunos da EJA, conforme projeto de pesquisa.

Para a realização da pesquisa, opto pelo estudo de caso, com abordagem 

qualitativa, que tem como característica básica, o ambiente escolar que, segundo Ludke 

& Andre (1986, p. 18) "[...] é o que se desenvolve numa situação natural, é rico em 

dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma 

complexa e contextualizada.
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Ainda segundo as autoras Ludcke & Andre (1986, p. 17) "quando queremos 

estudar algo singular, que tenha um valor em si mesmo, devemos escolher o estudo de 

caso".

O quadro teórico inicial serve, assim, de esqueleto, de estrutura básica a partir do 

qual novos aspectos poderão ser detectados, novos elementos ou dimensões podem ser 

acrescentados, na medida em que o estudo avança. (LUDKE; ANDRE, 1986, p. 18).

O roteiro utilizado para a coleta de dados dessa pesquisa foi por meio de um 

questionário, sendo composto de perguntas abertas e fechadas, direcionados aos alunos 

do programa EJA.

A coleta de informações ocorreu em junho de 2019, quando foram entrevistados 

8 alunos na faixa etária entre 20 e 50 anos,  que estão matriculados na modalidade  EJA, 

no turno da noite da referida escola. A fim de identificar as contribuições que surgem a 

partir do conhecimento do perfil dos alunos da EJA, escolhi uma turma composta por 40 

estudantes, porém nem todos quiseram contribuir para a pesquisa. O questionário 

semiestruturado contém 12 questões, sendo estas objetivas e subjetivas, conforme 

anexo. 

CAPÍTULO I: MEMÓRIAS – QUEM SOU EU? QUEM SÃO OS ESTUDANTES 
DE EJA?

1.1 . Memórias: Quem sou eu?

Nasci no Rio de Janeiro, dia 17 de maio de 1970, em uma periferia, conhecida 

como Morro da Catacumba. Na época, era uma favela na Gávea, Zona Sul do Rio de 

Janeiro. Naquela ocasião, as lavadeiras desciam morro abaixo para lavar suas roupas, e 

minha mãe fazia o mesmo. Ainda jovem, minha mãe com apenas 18 anos, estava prestes 

a me dar a luz e já tinha um filho com 1 aninho. Quando ela desceu o morro para lavar 

suas roupas com a bacia na cabeça, é que eu resolvi nascer, ali mesmo. Era comum as 

crianças virem ao mundo por mãos de parteiras e não foi diferente comigo. Dona 

Albertina era uma das parteiras, estava acostumada a fazer os partos de muitas grávidas 

naquela pequena comunidade. Logo após meu nascimento, minha mãe foi levada ao 

hospital, para cuidados necessários à saúde de ambas.
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Naquele mesmo ano, o Governador da Guanabara deu ordens para que todos 

desocupassem o local, pois a favela estava sem urbanização e ainda corria o risco de 

desabamentos. Esta e outras favelas em torno da Lagoa contribuíam para aumentar a 

poluição que o esgoto, diretamente despejado na Lagoa Rodrigo de Freitas, ocasionava.

A Catacumba tinha 2.320 barracos; a maioria era de madeira e ali viviam cerca 

de 15 mil habitantes. Não existia serviço de água potável na comunidade. Para 89% dos 

moradores, o dia começava cedo. As cinco bicas eram públicas, estavam perto do 

asfalto. Era essa a rotina que minha mãe enfrentava todas as manhãs e eu ainda resolvi 

nascer, quando ela estava descendo a ladeira para lavar roupas.

A maioria das famílias da Catacumba foi transferida para o Conjunto Guaporé-

Quitungo, construído pela COHAB, na Penha, enquanto outras foram removidas para a 

Cidade de Deus e Parques Proletários. Todas ficam na Zona Norte do estado do Rio de 

Janeiro.

Minha mãe, eu e meu irmão fomos para Nova Holanda, Bonsucesso. Meus pais 

estavam brigados. Porém, quando eu tinha 6 meses, eles reataram. Minha mãe estudou 

até a quarta série do curso primário. Meu pai era analfabeto; lembro-me, quando 

pequena, que ele escrevia o nome dele e fazia contas. Com o tempo, ele foi aprendendo 

a escrever, usando letra bastão.

Meus pais ainda tiveram mais filhos. No total, são 6 filhos: duas meninas e 

quatro meninos. Lembro quando comecei estudar. A escola era muito longe, tínhamos 

que atravessar a passarela da Avenida Brasil. O nome da escola era Escola Estadual 

Carlos Chagas. Agora essa escola está municipalizada. Minha mãe, de início, só nos 

levava. Eu estava com 6 anos e meu irmão com 7. Era normal as crianças só começarem 

a estudar a partir de 6 anos.  

Ainda vem à memória fatos, como se fosse hoje: meu irmão indo para escola e 

eu chorava todos os dias para estudar também. Entretanto, quando comecei a frequentar 

a escola, parecia um pesadelo, mudei de professora duas vezes, pois não conseguia fazer 

nem a bolinha da vogal “a” tinha muita dificuldade. Porém, meu irmão estava indo bem. 

Depois de muitas tentativas, consegui alcançar a segunda série, com 8 anos. A 

professora usava livros de histórias, lembro que eu adorava lê-los. Ah! Como me sentia 

realizada em aprender a ler e escrever. Entretanto, em matemática era um horror. Minha 

mãe por ter quase nenhuma formação, não conseguia me ajudar e meu pai, além de 

tudo, não tinha tempo e paciência. Desse modo, pela escola, passavam os alunos até 
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chegar à quarta série. Nesta fase, como não houve jeito, fiquei retida por duas vezes 

seguidas.

Meus pais se separaram, quando eu estava com 14 anos. Minha mãe foi embora. 

Nessa ocasião ele ficou com os cinco filhos, sendo que o menor, que tinha 5 anos foi 

com minha mãe. Meu pai adoeceu, devido à separação, pois não se conformava com o 

fato minha mãe largá-lo e ir embora morar com outro homem. Lembro, com muito 

pesar, o quanto ele a fazia sofrer. Cansei de ver minha mãe chorando, devido às traições 

de meu pai. Infelizmente, o final não poderia ser outro.

Meu pai resolveu me retirar da escola para trabalhar como babá. Ele não queria 

que eu ficasse naquela comunidade com medo de eu ter algum envolvimento com 

alguém ali do local em que morávamos. Em agosto de 1984, comecei a trabalhar de 

babá e doméstica em Copacabana. Na residência havia  3 crianças — Leonardo com 2 

meses era prematuro, Eduardo, com quase 2 anos e a Fernanda com quase 4 anos. Na 

época fiquei radiante em sair daquela favela conhecer lugares diferentes, pois dali só 

saia para lugares próximos. Até ir para Copacabana esta era minha realidade. 

Entretanto, senti saudades dos meus irmãos, amigos e meus pais. Mesmo não estando 

morando junto, desejava que tudo não passasse de um pesadelo e queria que eles nunca 

tivessem se separado.

Sofri muito, devido ao fato de sair da escola e ficar distante de meus irmãos. 

Afinal, eu gostava da companhia deles. Na casa, onde trabalhava, eu ficava em um 

quartinho nos fundos, de empregada. A dona da casa dizia que no ano seguinte eu iria 

estudar. Porém, achei que isso estava longe de acontecer, pois, quando fui trabalhar eu 

ia ser somente babá, logo comecei a fazer outros serviços como faxina, lavar roupas e 

passar. A minha patroa tratava-me com rispidez, o esposo dela era mais compreensível 

comigo, pois eu tinha dificuldades para fazer faxina; ainda era muito nova. Os meus 

patrões eram donos de restaurante, e a comida vinha de lá, para almoçarmos. Todos os 

dias eu comia comida quase fria, pois só almoçava quando terminasse de limpar a casa. 

Um dia o esposo da minha patroa veio à casa, e me viu almoçando quando já passava 

das 14 horas. O almoço era entregue às 11h 30, por um dos garçons. Mas eu só 

almoçava nesse horário. O clima ficou tenso entre eles, pois ele brigou feio com ela. A 

partir daí, ela passou a tratar-me pior ainda. Desse dia em diante, ele passou a ligar para 

a residência logo assim que a refeição chegava para saber se eu já estava almoçando. As 

crianças também almoçavam comigo.  Ao menor de 2 anos, eu dava a comida na boca.
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No final do mesmo ano, exatamente em 24 de dezembro de 1984, eu teria que 

passar o Natal trabalhando. Então, combinei com meu pai para me tirar daquela casa. 

Foi o que aconteceu: juntei minhas coisas e sai de lá. Fiquei triste pelas crianças, 

principalmente a Fernanda, ela gritava meu nome, querendo ir embora comigo. Durante 

muito tempo, ainda podia ouvir os gritos dela no corredor daquele prédio. Contudo, não 

havia outro jeito. 

No ano seguinte, meu pai conseguiu outro emprego para mim. E, em janeiro de 

1985, estava eu trabalhando na Tijuca. A família era grande, eu fazia todo serviço da 

casa, inclusive cozinhava. A família me tratava bem, porém, trabalhava muito. Além 

disso, percebia que estava mais distante do meu desejo de voltar a estudar. 

Sentia falta demais da minha mãe, pensava que se não houvesse a separação de 

meus pais tudo teria sido diferente, tampouco precisaria de eu estar, tão jovem 

trabalhando e, ainda assim, sem poder estudar. Eu queria revê-la. Quando foi embora eu 

não sabia onde ela morava, só sabia que ela residia em Duque de Caxias e que seu 

esposo era despachante de ônibus da Rodoviária do Rio.

A saudade da minha mãe era intensa. Então, consegui o endereço dela por 

intermédio de seu esposo. Marquei um encontro com ele, sem meu pai saber. Não 

poderia mentir, mas queria notícias, abraçar minha mãe, e o mesmo me levou até o 

endereço dela. Assim, fui visitá-la e decidi ir morar com minha mãe, largando o 

emprego. Infelizmente deixei de morar com meu pai.  Nos fins de semana ficava com 

meu pai; consegui desfrutar do convívio com os dois ao mesmo tempo. A situação na 

casa da minha mãe era de extrema pobreza, passávamos necessidade, a ponto de não ter 

o que comer.

Retornando aos estudos no curso supletivo, em abril de 1985, consegui um 

emprego de babá e doméstica.  Estava com quase 15 anos, e ainda estava atrasada nos 

estudos. Como não conhecia Duque de Caxias, continuava sem estudar e minha mãe 

também não poderia me ajudar, pois tinha um bebê recém-nascido. Comecei a trabalhar 

e quando estava mais integrada à família com a qual eu trabalhava, estes me ajudaram e 

deram todas as instruções em relação ao local onde eu pudesse retomar meus estudos. 

Já estava com 15 anos, quando voltei a estudar. No mês de julho, me matriculei 

no curso de supletivo no horário noturno, na quarta série do ensino primário. A escola 

era municipal, no Bairro dos Cavalheiros, Duque de Caxias. Não me recordo o nome da 

escola.
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Eu era considerada a aluna mais inteligente da sala de aula, amava ler livros e 

talvez por isso, conseguia ter um bom desempenho nas disciplinas. Trabalhava durante 

o dia e à noite me dedicava aos estudos. Havia estudantes jovens como eu e, em relação 

a pessoas idosas, percebia que tinham dificuldades. Todos estávamos na mesma série e 

a professora me autorizava a ajudá-los. Eu amava ensinar e já sonhava com, um dia, ser 

professora. 

No ano seguinte, 1986, mudei de escola, pois ali só ensinava até quarta série do 

ensino primário. Fui estudar na Escola Santa Terezinha, em Duque de Caxias, pagando 

uma pequena taxa, pois era particular, porém não muito cara. Recebia meio salário 

mínimo e conseguia pagar essa taxa, todo mês. Nessa nova escola também conseguia 

tirar ótimas notas. O ensino era de melhor qualidade, os professores eram mais 

atenciosos. Estudei somente 1 ano, era supletivo.  Então, em 1987, fui estudar na Escola 

Estadual Professora Norma Toop Uruguai, localizada no centro do município de Duque 

de Caxias. Nessa escola concluí a sétima e a oitava séries. Engravidei e meus estudos 

foram interrompidos. 

Lembro que era ótima em matemática e me matriculei, para o ano de 1988, na 

Escola Estadual Duque de Caxias pretendendo fazer o curso de ensino médio 

profissionalizante, em Contabilidade. Porém, logo que dei início aos estudos nessa 

escola, no mês de março de 1988, não pude prosseguir, pois estava prestes a dar a luz. 

Quando fiquei grávida, meu pai me deu as costas por eu seria mãe solteira. Tive apoio 

somente da minha mãe.

Tranquei a minha matrícula com intuito de retornar, assim que terminasse o 

resguardo. Meu filho nasceu no dia 31 de março. Pensei que minha mãe iria cuidar do 

meu filho, para eu estudar.  Mas, infelizmente, tive que abrir mão de voltar a estudar. 

Assim como aconteceu comigo, acontece com muitas jovens mães. Estas veem seus 

estudos interrompidos pelo nascimento de um filho que não foi planejado. 

No mesmo ano em que tive meu filho, exatamente em agosto de 1988, tivemos 

que nos mudar para outra cidade. Minha família tinha recebido ordem de despejo e 

fomos obrigados a abandonar nossas vidas e tentar nos erguer em outro local, 

começando do zero. Fomos para Maricá, cidade do interior do Rio de Janeiro – minha 

mãe, eu e meus dois irmãos, um com 9 anos e o outro com 3 anos; meu filho estava com 

quase 5 meses. No início chegamos a passar fome, porém logo comecei a trabalhar 

fazendo faxina. 
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Em 1989, conheci meu esposo, tínhamos a mesma idade, e fomos morar juntos. 

Nesse meio tempo, minha família voltou para o Rio e eu preferi ficar e tentar uma nova 

vida, na cidade de Maricá. Dessa decisão nunca me arrependo, mesmo sentindo falta da 

minha família. Em 1990, dei a luz mais uma vez. E, em 1991, - que susto! dei a luz de 

novo e fiz laqueadura, para não haver outro susto.

Chegando ao ensino médio, em 1995, consegui retornar aos estudos, pois meus 

filhos estavam um pouco maiores – a caçula tinha 4 anos, o do meio 5 e o mais velho 

com 7. Meu esposo ficava com eles para eu estudar à noite. Matriculei-me na Escola 

Estadual Elisiário Matta, para concluir o ensino médio, Formação Geral. Foram 3 anos 

para concluir o ensino médio. No final daquele ano, fiquei em dependência em duas 

disciplinas, Português e Geografia. Confesso que me decepcionei pelo fato de ficar em 

dependência, pensei em desistir, mas fui adiante. Mesmo com dificuldades consegui me 

recuperar e terminar o ensino médio, em 1997. Não foi nada fácil, durante esses três 

longos anos, ficar a maior parte do dia longe dos meus filhos, ficar distante deles me 

doía muito, avalio que foi necessário para dar algo melhor para ele.

Após ter concluído o Ensino Médio continuei trabalhando como doméstica. No 

início de 2000, resolvi fazer um curso técnico de enfermagem, com objetivo de 

conseguir um trabalho mais seguro, que me desse uma renda melhor, pois somente o 

ensino médio, não conseguiria estabilidade no trabalho. 

Quanto à faculdade, eu achava que estava longe de conseguir essa chance. 

Minha expectativa era obter o diploma do ensino médio, pois esta etapa era para nós, 

pobres, miseráveis, o suficiente.  Alcançar o nível superior era impensável; somente as 

elites tinham essa chance. Talvez por esse pensamento tão pequeno dei tantas voltas no 

mundo. No final de 2001, terminei esse curso, porém não foi fácil conseguir alguma 

colocação no mercado de trabalho.

Minha trajetória no curso normal começa em 2006, quando, mais uma vez, 

voltei a estudar, buscando a formação para o magistério na Escola Estadual Elisiário 

Matta, em Maricá. Desta vez o estudo no horário diurno. Na verdade, eu já queria fazer 

esse curso, ser professora, quando fiz o nível médio, porém não podia, devido ao 

horário. Precisava trabalhar para ajudar no sustento da casa. 

Fiz esse curso por dois anos, e faltava um ano pra terminar, quando em 2008, 

tive que abandonar a escola, para trabalhar em uma empresa que oferecia homecare 

(cuidados de paciente em domicílio). Não foi fácil tomar essa decisão. Mas, naquele 
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momento achei que era propício. Fiquei afastada da escola até 2011, quando retornei 

para terminar o curso normal. Fazia faxina aos sábados e, às vezes, uma vez na semana. 

Infelizmente, eu faltava às aulas, para ganhar meu ganha-pão. Esse foi um meio que 

encontrei para levar o estudo até me formar.

Aprovada no vestibular e no concurso para ser professora, consegui a inserção 

em ambos os espaços. Naquele mesmo ano de 2011, consegui ser aprovada para a 

faculdade e no concurso para ser professora em Maricá. Porém, somente iniciei meus 

estudos na UFF – Universidade Federal Fluminense, no final de 2012, exatamente no 

mês de novembro. O mesmo processo aconteceu em relação ao concurso para ser 

professora, somente tomei posse em outubro de 2013.

Quando fui convocada, meu coração pulou de alegria, estava ansiosa para 

lecionar, mas devo relatar a decepção, ao chegar naquela escola, cheia de planos. Assim 

que entrei na escola, percebi olhares de críticas, porque eu estava tirando uma 

professora, contratada, de sua turma. Os alunos que eram de 1º ano, estavam adaptados 

à professora anterior. Talvez esse tenha sido o motivo do desconforto da professora, da 

direção e de todos que gostavam da professora. Para mim seria uma oportunidade 

naquela escola. Fui mal recebida, talvez possa ser decorrência do fato da diretora já 

estar com a equipe formada e elas não aceitavam desconstruir os planos. Como a equipe 

daquela escola estava familiarizada com certo jeito de trabalhar, minha presença 

incomodou.

Aqui eu tomo uma decisão que mudou minha expectativa de vida: a minha 

exoneração.  A partir daquela experiência na primeira escola, tive receio em relação ao 

que ainda estava por vir. Pedi para ser devolvida. No ano seguinte, em 2013, iniciei em 

outra escola, assumindo uma turma de Educação Infantil. Mais um ano e pedi para ser 

devolvida novamente. E assim passei por mais duas escolas. Pedi exoneração, pois 

achava que talvez essa não fosse essa a função que queria exercer. Decidi desistir do 

sonho que, para mim, estava virando um pesadelo. Estava me sentindo oprimida, 

massacrada.

Mesmo desistindo, naquele momento, de ser uma professora concursada, 

continuei com meus estudos no curso de Pedagogia, Fui adiante com meus estudos, pois 

ingressei na Universidade Federal Fluminense, cheia de expectativa. Tinha convicção de 

que se cheguei até aqui, seria fácil com esse pensamento. Porém, fui percebendo ao 

longo dos meus estudos na universidade que a base que tive na minha trajetória 
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estudantil, principalmente na EJA, não era suficiente. Portanto, tive que adquirir mais 

conhecimentos ao longo dos meus estudos no ensino superior.

Ao chegar no 2° período de Pedagogia, fiz meu primeiro estágio na Educação 

Infantil, e assim fui fazendo todos os demais estágios, até que cheguei no 6° período de 

Pedagogia e o estágio seria obrigatório no 1° ano do Ensino Fundamental, iniciando 

com atividades de observação nas disciplinas Português e Matemática.

Realizei meu estágio obrigatório em uma escola pública que ofertava EJA no 

período noturno, pois eu trabalhava durante o horário diurno em uma escola de 

Educação Infantil, e nessa escola não era oferecido o Ensino Fundamental.

As atividades de observação foram uma riqueza para mim, pois, além de ajudar 

os alunos em suas tarefas, também pude dar uma aula prática no final do meu estágio, o 

que foi muito gratificante. Durante o período de observação, percebi os atrasos de 

alguns alunos para chegar à escola, pois o horário da entrada era de 18h 30 minutos e 

alguns chegavam, às vezes até as 19h 30 minutos, cansados, desanimados, exaustos. 

Daí, o desejo de entender: porque eles chegavam atrasados? de onde eles vinham? qual 

trajeto faziam para chegar a escola? Aos poucos, fui percebendo as dificuldades que 

algumas pessoas mais idosas, tinham na hora de realizar os deveres principalmente 

Português, pois Matemática, a maioria já tem domínio. São adultos e contam com 

experiências de vida que trazem do trabalho, basicamente.

Nessa escola também pude ouvir histórias, como as de Dona Sebastiana e sua 

cunhada, ambas já com idade avançada. Essa senhora, dona Sebastiana, me contou que 

morava em uma cidade do interior e foi trabalhar em uma casa de uma família rica que 

prometeu estudos e uma vida justa em troca de seus trabalhos como doméstica, porém 

nada disso aconteceu. Essa jovem, na época, cheia de sonhos, percebeu que ela jamais 

iria chegar a lugar algum, apenas passaria toda a sua vida limpando chão. Muito triste 

esse relato, pois apesar de ter formado família, e estudando, continuava dizendo que 

ainda limpava chão. Porém, estava ali na escola para tentar mudar sua trajetória, tão 

marcada pelas privações.

1.2 . Quem são os estudantes de EJA?

Esse relato e minhas vivências fazem nascer o interesse pelo tema da 

monografia, que antes era sobre surdez e, a partir de minha observação no período 

estágio da EJA, procurei conhecer mais sobre esses educandos, buscando situar a 
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trajetória e os desafios que esses educandos vêm enfrentando ao longo de décadas, até a 

atualidade.

A escolha pela modalidade da EJA ocorreu no final de 2018, quando no 6° 

período do curso, cumpria o componente curricular PPP VII – Pesquisa e Prática 

Pedagógica. Antes, fiz estágio na Educação Infantil. Porém, dessa vez, a exigência foi 

acompanhar turmas de 1° ano do Ensino Fundamental e como durante o horário diurno 

eu trabalhava, optei por fazer estágio na EJA, na Escola Municipal Paulo de Almeida 

Campos, em Icaraí, Niterói. 

Durante os oito dias iniciais de estágio pude observar que alguns alunos 

chegavam atrasados fazendo o itinerário de casa para a escola ou do trabalho para 

escola.

Avanços a partir de programas e ações por parte do Ministério da Educação e de 

Secretarias de Educação, estaduais e municipais, vêm buscando a valorização da EJA no 

Brasil, implementada como políticas públicas que apoiam o acesso, o sucesso e a 

permanência desses educandos.

Quando se refere à Educação de Jovens e Adultos (EJA) no contexto das 

políticas educacionais, despertar-nos reflexão sobre as lutas e conquistas desses 

educandos, lutas pelos direitos à cidadania, direito à escolarização, direito a uma vida 

digna. Concordo com o Professor Miguel Arroyo quando afirma que se negado esse 

direito, consequentemente será negado o direito ao trabalho. Cabe-nos reconhecer o 

interesse desses educandos, quando lutam por "recuperar a humanidade que lhes fora 

roubada pela segregação e opressão a que são submetidos." (ARROYO, 2017, p.65)

Concordo também com Paulo Freire quando diz que o indivíduo tem direito a 

uma educação libertadora, transformadora, fazendo com que este enxergue as diversas 

contradições na nossa sociedade, como exemplo: existem pessoas que esbanjam 

riquezas e aqueles necessitados, miseráveis, que muitas vezes são desprovidos até de um 

teto para residir.

Paulo Freire diz em seu livro “Pedagogia do Oprimido” que a conscientização 

abre seu leque de visão de mundo, o indivíduo começa a ver as contradições e, a partir 

disso, escolhe agir ou não sobre a sua realidade Mesmo sendo crítico, escolhe ou não a 

mudança a sua volta. Sua realidade pode continuar sendo a mesma, se não agir.

A escola no sistema capitalista não atende as especificidades e os anseios dessa 

faixa etária. Porém, vale ressaltar que programas implantados têm contribuído bastante 
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para a permanência de adolescentes, jovens e adultos, longe das drogas da 

marginalidade, fazendo com que esses indivíduos tenham objetivos de serem 

transformados através dos estudos, inseridos na sociedade. No entanto, é necessário que 

as políticas públicas também tenham um novo olhar para esses jovens, adultos e idosos 

que buscam sua emancipação, sua liberdade como críticos, sujeitos transformadores da 

realidade.

Segundo Arroyo (2017), é preciso considerar atentamente que as trajetórias 

educativas de tais sujeitos que percorrem todos os dias o caminho da escola em busca de 

uma vida melhor. Vemos nesses indivíduos que se deslocam do trabalho para EJA, da 

EJA para casa, assim sucessivamente incansavelmente de segunda a sexta-feira uma 

força extraordinária.

E quanto aos adultos e idosos que os programas têm distanciado cada vez mais 

dessa faixa etária, o que pode ser feito? O que já foi feito para mudar esse quadro para 

que sujeitos venham ter o mesmo direito que os demais?

A busca pela resposta para estas questões foi determinante para realizar a 

monografia, na medida em que envolve uma situação com repercussões em minha vida 

pessoal, da mesma forma que na vida pessoal e social desses jovens, adultos e idosos.

                              

CAPÍTULO II: UMA REFLEXÃO SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS

2 Aspectos históricos da Educação de Jovens e Adultos

A Educação teve seus altos e baixos, porém percebe-se que ao longo de toda a 

história da educação no Brasil, desde o ensino dos jesuítas, até a atualidade, tanto a 

Igreja como o Estado, sempre tiveram interesses que vão além de ensinar o aluno a ler e 

escrever.   Era e continua sendo formar o aluno para servir, sempre servir.

Nosso ponto de partida é o mesmo de Paulo Freire, quando diz que: "a busca do 

aprender a ler e escrever pode levar o sujeito à conscientização que pode possibilitar-lhe 

a inserir-se no processo histórico como sujeito afastando esses homens do fanatismo e 

buscando a sua afirmação". (FREIRE, 1970)
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A Educação da EJA se inicia, no Brasil, em 1549, quando o ensino era 

transmitido pelos jesuítas, que somente tinham como interesse formar os índios para 

observarem a fé católica.  Para isso, teria que ensinar-lhes a ler e escrever. Além disso, 

os jesuítas preparavam os mesmos para servirem e fazerem os trabalhos manuais, para a 

Igreja.

Os jesuítas foram expulsos após 200 anos no Brasil, pelo Marquês de Pombal. 

Com isso, a escola passou a servir o Estado e não mais a Igreja.

Com a chegada da família real, em 1808, a educação não mudou muito, pois a 

corte também tinha o mesmo interesse dos jesuítas e o Marquês de Pombal: formar 

trabalhadores para servir. Para isso, implantou o processo de escolarização para adultos, 

com intuito de servir a Corte e cumprir as exigências do Estado.

No império um ponto a destacar foi a implantação de escolas noturnas, que 

surgiram em 1854 no Brasil, cujo objetivo era que os trabalhadores pudessem cumprir 

suas funções durante o dia e à noite fossem alfabetizados. Expandindo-se muito 

rapidamente tal projeto, até 1874 já existiam 117 escolas, sendo que as mesmas 

possuíam fins específicos. Como exemplo, no Pará a escola servia para a alfabetização 

de indígenas e no Maranhão para esclarecer colonos de seus direitos e deveres.

Em 9 de janeiro de 1881, surge a Lei Saraiva, Decreto nº 3.029, que institui pela 

primeira vez, o Título de eleitor, proibindo o voto de analfabetos. Essa Lei recebeu 

nome em homenagem ao Ministro do Império José Antônio Saraiva que foi o 

responsável pela primeira reforma eleitoral do Brasil. Portanto, afirmava-se a partir daí 

que vemos que o analfabetismo estava associado à incapacidade e à inabilidade social, 

ou seja, o sujeito analfabeto era incapaz de usufruir de direitos socialmente 

considerados.

No ano de 1889, tem início no Brasil o período republicano, com a proclamação 

da república e perdura até hoje. A educação de adultos começa a ganhar força no 

sistema público de ensino a partir da década de 1930, período em que a sociedade passa 

por transformações, inclusive o processo de industrialização, o que impulsiona o ensino 

para jovens e adultos, conforme citação abaixo:

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

do Brasil a partir da década de 30. Nesta época, a sociedade brasileira passava por significativas 

transformações, associadas ao processo de industrialização e concentração da população em 
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grandes centros urbanos. A oferta do ensino básico gratuito estendia-se consideravelmente, 

acolhendo setores mais diversificados da sociedade. (RIBEIRO, 2009)

É nesse contexto de transformação social que a educação de adultos ganha força 

a priori para atender às necessidades do processo de industrialização, que não tinha a 

menor intenção de despertar consciência crítica do sujeito.

Muitas campanhas foram criadas entre os anos de 1940 a 1950, estas perduraram 

até o início dos anos 1960. A EJA tem seu marco na história nesta década, quando há 

uma grande mobilização da sociedade em busca das reformas de base, é quando surge 

uma nova concepção de pedagogia de alfabetização baseada em Paulo Freire. (SILVA, 

2014)

As décadas de 1940 e 1950 são marcadas por implementação e iniciativas 

políticas pedagógicas que buscavam uma ampliação a educação de jovens e adultos, 

assim como surgiram campanhas com objetivos de erradicar o analfabetismo.

Os que organizaram esses movimentos compreendiam a ação de somente 

alfabetizar era insuficiente, e que deveriam dar prioridade à educação de crianças e 

jovens, pois a educação para ambos os segmentos, poderia significar avanços.

No ano de 1960, no auge da mobilização dos movimentos sociais, surge o 

pensamento pedagógico de Paulo Freire, que estimula a alfabetização dos adultos, 

mediante a discussão de suas experiências de vida e considerando centralmente as 

palavras geradoras. Para Freire o sujeito deveria ser educado de dentro para fora, sendo 

isso como sinal de libertação de si mesmo.

   (Fonte: https:,//androgogiabrasil.com.br/método- paulo-freire-de-alfabetização)

2.1 O método de Paulo Freire
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Paulo Freire nasceu no Recife, em 1921, de família de classe média; em 1946, se 

formou em Direito pela Universidade do Pernambuco. Porém, decidiu não seguir a 

carreira, tornando-se educador em uma periferia da cidade. No início, Freire somente 

lecionava para crianças, mais adiante percebe que o número de analfabetos adultos era 

alarmante – cerca de 15 milhões de analfabetos (50% da população nordestina, na 

década de 1960). E os políticos nada faziam para mudar aquela realidade. Foi, então, 

que Freire deu início aos programas para alfabetizar os adultos, influenciando assim 

gerações com seu método de educar em pouco tempo, partindo de experiências, de suas 

realidades, usando palavras geradoras, vivenciadas pelos mesmos.

Freire aplicou seu método no Estado de Pernambuco e na cidade de Angicos, 

Rio Grande do Norte. Ele acompanhou 5 alunos, mas somente 3 aprenderam a ler e 

escrever em 30 horas, os outros 2 desistiram antes de terminar o curso. Expandindo a 

experiência e no prazo de 45 dias, alfabetizaram-se 3000 trabalhadores.

Nesta época, João Goulart era presidente da República e chamou Paulo Freire 

para organizar uma Campanha Nacional de Alfabetização. Essa campanha tinha como 

objetivo alfabetizar 2 milhões de pessoas, em 20.000 círculos de cultura popular, e já 

contava com a participação da comunidade. Os professores eram preparados por equipes 

coordenadas por Freire, para ajudar na alfabetização das massas, como dizia Freire. 

Porém, com o golpe de 1964, toda a mobilização social foi reprimida e Paulo Freire foi 

considerado subversivo, sendo preso e, depois, exilado no Chile. 

Freire se preocupava com a formação do homem, não abrindo mão da história, 

assumindo, assim, o controle de sua trajetória e capacidade de transformar o mundo que 

o cerca. Essa seria a ideia da educação emancipadora e autônoma, possibilitando que 

pessoas de classes menos favorecidas desenvolvam uma consciência crítica de sua 

situação e que o mesmo se veja como protagonista da sua própria história, 

transformando a sua realidade e política. Para FREIRE: ”Ninguém luta contra forças 

que não entende, ninguém transforma o que não conhece (...) 

2.2 O reconhecimento associado à luta pela educação de jovens e adultos

Paulo Freire ganhou 41 títulos de Doutor Honoris Causa de universidades como 

Harvard, Cambridge e Oxford; morreu em maio de 1997, e em 2012 foi declarado 

patrono da educação brasileira. Recebeu também o Prêmio de Educação para a Paz da 

UNESCO, em 1986; está incluído no International Adult and Continuing Education 
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Hall of Fame e no Reading Hall of Fame; além de diversos outros reconhecimentos. 

Muitas fontes afirmam que é o terceiro autor mais citado nos artigos acadêmicos em 

todo o mundo.

Freire diz que o indivíduo pode e deve interferir e querer a sua realidade 

modificada; para tanto necessita agir e integrar-se. Nesse sentido o autor declara que:

Não houvesse esta integração, que é uma nota de suas relações, e que 
se aperfeiçoa na medida em que a consciência se torna crítica, fosse 
ele apenas um ser da acomodação ou do ajustamento [...] faltar-lhes-ia 
a marca da liberdade. Por isso, toda vez que se suprime a liberdade, 
fica ele um ser meramente ajustado ou acomodado [...]. (FREIRE, 
1967, p. 42) 

O que Freire trata aqui é que o homem necessita ser crítico e libertador, sair da 

sua zona de conforto e tentar mudar sua realidade. Sabemos que, por mais que o 

indivíduo se reconheça como crítico, é ele quem escolhe mudar ou não sua realidade. 

Freire diz que: "Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser um 

opressor".

Nesse sentido, o indivíduo pode reconhecer as circunstâncias e buscar ser crítico 

sobre esse assunto, só que pode não ser transformador, não querer agir naquela 

realidade.

A obra de Paulo Freire se difunde no Brasil e em outros países. Mas, com o 

golpe militar, todos os movimentos e campanhas foram reprimidos. Somente o 

Movimento de Educação de Bases (MEB) conseguiu sobreviver por estar ligado ao 

MEC, e à Igreja Católica. Mas adiante, sem recursos financeiros, grande parte do 

sistema encerrou suas atividades. Na década de 1970, ainda sob o regime militar, as 

ações do Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL – marcaram as iniciativas 

com um projeto, com intuito de acabar com analfabetismo no Brasil em apenas dez 

anos.

A criação do MOBRAL ocorreu em substituição ao método de alfabetização de 

adultos preconizado pelo educador Paulo Freire, porém o método de alfabetização usado 

pelo MOBRAL era fortemente influenciado pelo Método Paulo Freire, utilizando 

inclusive, conceito de “palavra geradora”. A diferença é que o Método que Paulo Freire 

utilizava palavras do cotidiano dos alunos, enquanto, no MOBRAL, as palavras eram 

definidas a partir de estudo das necessidades humanas básicas por uma equipe técnica 

definida pelas normas que evidenciam os padrões da língua. 



22

2.3 Do MOBRAL à Fundação Educar

Conforme o decreto n° 62.445, de 22 de março de 1968, nos termos do artigo 4° 

da Lei n° 5379, de 15 de dezembro de 1967, art 1°, a Fundação Movimento Brasileiro – 

MOBRAL – passa a denominar-se Fundação Nacional para Educação de Jovens e 

Adultos – Fundação EDUCAR, com objetivo de fomentar a execução de programas de 

alfabetização e educação básica destinados aos que não tiveram acesso à escola ou dela 

foram excluídos prematuramente.

Em 1971, com a Lei 5.692, surge o ensino supletivo, um novo conceito de 

escola, integrado à realidade brasileira.  O modelo que extinguiu os antigos “primário” e 

"secundário" e criou os ensinos de 1° e 2° graus. Com a proposta do ensino 

profissionalizante, que tinha como objetivo escolarizar grande parte da população, 

satisfazendo o mercado de trabalho que era bem competitivo, e exigia cada vez mais 

escolarização dos trabalhadores, os pobres se distanciavam cada vez mais do acesso à 

universidade. Essa lei, na época, limitava o dever do Estado em oferecer o ensino a 

crianças de 7 a 14 anos, porém reconhecia a educação de adultos como direito de 

cidadania.

Em 1974, surge o CES (CENTRO de ESTUDOS SUPLETIVOS), que dava a 

oportunidade de uma certificação rápida, mas superficial, com um ensino tecnicista e 

autoinstrucional. 

E em 1990 é extinta a Fundação EDUCAR por falta de compromisso do governo 

com a educação de Jovens e Adultos. Devido à falta de políticas o governo não deu 

apoio à Educação de Adultos, contribuindo para a mesma fechar. Em compensação, 

alguns municípios assumiram a responsabilidade de oferecer a educação para os alunos 

da EJA. 

Ao longo de décadas foram surgindo várias campanhas, com objetivo de 

erradicar o analfabetismo no Brasil até atualidade, porém percebe-se que, a partir do ano 

2000, programas e campanhas acabam por deixar a desejar, pois a prioridade é atender 

os jovens e adolescentes no mercado de trabalho, fazendo com que os adultos e idosos 

sejam excluídos desse direito a alfabetização e ter um lugar na sociedade, como sujeitos.

2.4 A legislação e a visibilidade da Educação de Jovens e Adultos 
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Após a Proclamação da Independência do Brasil foi outorgada a primeira 

Constituição Brasileira e no artigo 179 constava que a instrução primária era gratuita 

para todos os cidadãos. Porém nem todos os cidadãos tinham acesso a essa educação, a 

gratuidade não era acessível a toda a população, mas a parte dela. Assim, os que não 

tinham e não têm recursos ficam fora da escola.  A escola, na verdade, era destinada à 

elite. E esta é uma condição que enfrentamos, ontem e hoje.

Percebe-se que nos séculos seguintes houve várias reformas como vemos nos 

artigos 4º e 5º do decreto 7.031 de 6 de setembro de 1878:

Art. 4º Os cursos noturnos das escolas urbanas começaram a funcionar 
desde já. Os das escolas suburbanas serão abertos quando o Ministro e 
Secretário de Estado dos Negocios do Imperio determinar, tendo em 
consideração as circunstancias locaes. 
Art. 5º Nos cursos noturnos poderão matricular-se, em qualquer 
tempo, todas as pessoas do sexo masculino, livres ou libertos, maiores 
de 14 annos. As matrículas serão feitas pelos Professores dos cursos 
em vista de guias passadas pelos respectivos Delegados, os quais farão 
nellas as declarações da naturalidade, filiação, idade, profissão e 
residência dos matriculados (BRASIL, 1878).

A Constituição Federal de 1934 não teve êxito, pois Getúlio Vargas o então 

presidente da república tornou-se um ditador através do golpe militar e criou um novo 

regime o qual chamou de “Estado Novo”. Sendo assim, cria-se uma nova constituição 

escrita por Francisco Campos.

A Constituição de 1934 estabelece o Plano Nacional de Educação que 

regulamenta como dever do Estado o ensino primário, integral e gratuito, inclusive para 

os adultos:

Parágrafo único - O plano nacional de educação constante de lei federal, nos 
termos dos arts. 5º, nº XIV, e 39, nº 8, letras “a” e “e” , só se poderá renovar em 
prazos determinados, e obedecerá às seguintes normas: a) ensino primário 
integral gratuito e de frequência obrigatória extensivo aos adultos. (BRASIL, 
1934).

 
A Constituição de 1937 fez com que o Estado tirasse sua responsabilidade em 

relação à educação pública, uma vez que ela afirmava o Estado como quem 

desempenharia um papel subsidiário, e não central, em relação ao ensino. O único 

interesse era formar cidadãos adolescentes e adultos.

A Constituição Federal de 1988 abrange o direito de ensino aos cidadãos que 

não tiveram acesso à educação na escolarização, independente da faixa etária:
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Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) 
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os 
que a ela não tiveram acesso na idade própria.(BRASIL, 1988)
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
educando;

Importante ressaltar que a EJA é uma modalidade de ensino que exige 

flexibilidade e para tanto é preciso levar em consideração as condições de vida do 

aluno/trabalhador, seu trabalho e seus interesses que muitas vezes está estudando 

novamente para conseguir uma colocação melhor no mercado de trabalho. Cabe 

ressaltar, a partir da legislação, que a educação de jovens e adultos deverá articular com 

a educação profissional, dando mais uma oportunidade para que esses educandos 

possam unir as chances de escolarização, via EJA, e a educação profissional, ajudando 

assim esses discentes a concluírem a escolarização básica, mesmo tardiamente.

Os anos 1980 foram marcados por vários avanços, porém na década de 1990, 

com o governo Collor, a educação de adultos perde suas forças, recuperando somente 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), onde se declara 

que:

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.
§ 1° 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.
§ 2° O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 
complementares entre si. (Art.37 da LDB/96)

Essa lei estabelece “o dever do Estado com a educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia de ensino obrigatório e gratuito”. Inclusive, no § 1° 

parágrafo do artigo 37, afirma que cabe ao sistema de ensino assegurar essa gratuidade, 

mediante as condições de vida desses alunos, que seja levado em consideração, por 

parte dos professores e gestão.

Já o § 2° parágrafo refere-se ao papel do poder público de viabilizar a permanência e a 

acesso do trabalhador na escola, o problema aqui é conseguir isto, sem ter uma 
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articulação com escola e a empresa que jovem/adulto trabalha, sem prejudicá-lo, pois 

sabemos que esse trabalhador-estudante precisa de ambos para ter uma formação, digna, 

e ainda assim levar o sustento para sua casa sem prejudicar, seu trabalho, que ele 

necessita e a escola, que ele precisa para sua formação.

O período de 1996, tendo, então, como presidente, Fernando Henrique Cardoso, 

foi marcado por controvérsias, pois apesar de elevar a EJA como modalidade de ensino 

da Educação Básica, no mesmo ano (1996), é vetada a contagem de matrículas de EJA 

no repasse previstos no Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério (FUNDEF) – Lei n°, 9424/96 (BRASIL, 1996). 

E o mesmo governo também suspendeu, através da Emenda Constitucional n° 

14/96, o compromisso constitucional referente ao combate ao analfabetismo e à 

expansão da oferta do Ensino Médio. O antigo ensino supletivo passou a se chamar 

Educação de Jovens e Adultos – EJA e ganhou um sentido mais amplo: preparar e 

inserir ou reinserir o aluno no mercado de trabalho.

As décadas seguintes são marcadas por movimentos e programas com intuito de 

facilitar a vida do trabalhador na educação; participando desses movimentos estão os 

trabalhadores rurais – os chamados sem terra (MST).

Em 1998, a universidade pública integra-se, de forma institucional, ao projeto 

que visa articular educação e desenvolvimento. Foi implantado o PRONERA – 

Programa Nacional de Reforma Agrária. Esse programa tem como objetivos atender à 

população rural nos assentamentos para que eles venham participar dos cursos 

profissionalizantes e técnicos, concluir seus estudos ou chegar a uma universidade nos 

processos de interação e transformação do campo.  A seguir, o Projeto 4173/98 propõe o 

Plano Nacional de Educação e inclui a modalidade de EJA.

Essas ações foram criadas a partir da articulação com a sociedade civil, têm 

como base a diversidade cultural e socioterritorial, os processos de interação e a 

transformação do campo, a gestão democrática e o avanço científico e tecnológico. 

Em consequência, mais uma iniciativa: o PROEJA – Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional que surgiu com metodologias adequadas para esse 

perfil de educandos.

O Decreto n° 5.478, de 24 de junho de 2005, institui o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de 
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Jovens e Adultos – Proeja, abrangendo a formação inicial e continuada de trabalhadores 

e a Educação Profissional Técnica, correspondendo à etapa do ensino médio.

Ainda foram implementadas programas e variadas metodologias, com intuito de 

facilitar o acesso desses educandos à EJA, do ensino fundamental ao médio e técnico.  

Sendo eles, a maior parte, direcionada aos adolescentes e jovens, deixando de fora os 

adultos e idosos, que acabam por serem excluídos por não ter a idade apropriada para 

esses programas, tendo acesso somente ao PRONERA – Programa Nacional de 

Reforma Agrária que visa o trabalhador do campo. Porém os outros programas não 

foram estabelecidos pensando na maioria dos estudantes independentemente da idade, 

como está na lei. 

Esses programas também foram criados para que esses jovens e adolescentes 

tenham acesso à educação e ao trabalho ao mesmo tempo facilitando a sua formação 

educacional e ao mercado de trabalho tirando da situação de risco e vulnerabilidade.

São eles: o Programa Brasil Jovem, o Programa Sentinela, o Programa para 

Juventude, o Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente, o Programa de 

Proteção Social à Infância, Adolescência e Juventude, Projeto Agente Jovem, o 

Programa Escola de Fábrica, a criação e consolidação da Secretaria Nacional de 

Juventude, o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), o Programa 

Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego, a instalação e consolidação do Conselho 

Nacional de Juventude (CONJUVE), o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional à Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), a Política 

Nacional de Juventude, o Programa Nacional de Livro De para a Educação de Jovens e 

Adultos (PNLD EJA), o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), o Programa Nacional de 

acesso ao Ensino Técnico e Emprego, (PRONATEC) entre outras ações.

Percebe-se que essas ações estão priorizando a população jovem e deixam de 

lado as propostas para os adultos e idosos sem escolarização. Em vez de erradicar o 

analfabetismo, observa-se atender o número de jovens que demandam escolarização. Os 

adultos e idosos que não se encaixam nos perfis propostos pelos programas acabam 

sendo excluídos.

Assim como os adolescentes e jovens, os adultos e idosos também têm sonhos 

querem conquistar sua emancipação, serem humanizados. Sabemos que o sistema 

capitalista não atende as especificidades e os anseios dessa faixa etária, dando 

prioridade aos demais membros. Percebe-se o distanciamento dessas políticas públicas 
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para esses sujeitos, que também têm os mesmos direitos. Esses adultos e idosos são 

cidadãos ativos e buscam participar e ter a mesma importância que os demais membros 

da sociedade.

De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010:

Art. 4º As bases que dão sustentação ao projeto nacional de educação 
responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a escola pela 
garantia a todos os educandos de um ensino ministrado de acordo com 
os princípios de:
I - igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e 
sucesso na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e aos direitos;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma da legislação e 
das normas dos respectivos sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extraescolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 
sociais. (Diário Oficial da União, 2010)

Na Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, surgiu um novo termo: a ideia 

da “qualidade social da educação”. A qualidade social na educação apresenta o conceito 

de uma oferta de educação escolar para todos, transpondo por padrões de excelência e 

que seja capaz de atender os diferentes interesses da maioria da população. Traduz-se 

em inclusão social, onde todos os brasileiros se tornariam aptos à tomada de decisões, à 

conscientização, ao questionamento critico e à problematização, capazes de buscar 

soluções coletivas possíveis e necessárias à resolução dos problemas de cada um e da 

comunidade onde viva e trabalha. 

De acordo com a Resolução CNE/CEB n.º 4/2010:

Toma como referência a garantia de qualidade, considerando a ideia 
de um padrão mínimo de qualidade, trazendo variáveis importantes: a 
garantia de acesso com permanência na escola; a redução da evasão; a 
redução da retenção; a redução da distorção idade/série na escola 
regular; a centralidade no estudante com ênfase na sua aprendizagem; 
o foco no projeto político-pedagógico, no regimento escolar, na 
preparação dos profissionais da educação, na integração dos 
profissionais da educação com os estudantes; com os agentes da 
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comunidade interessados na educação e vice-versa. Também ressalta a 
importância de se atentar no planejamento das ações da escola, no 
currículo proposto, no diagnóstico da realidade concreta dos alunos da 
EJA, nas ações de acompanhamento sistemático dos resultados do 
processo de avaliação interna e externa, na atenção a gestão, na 
definição de indicadores de qualidade social e por fim na clareza 
quando ao que seja qualidade social da aprendizagem e da escola. 
(BRASIL, 2010)

Nota-se a dificuldade de demarcar o conceito de qualidade na EJA, com base na 

Legislação Federal. Ainda assim, partindo desses julgamentos, detectam-se alguns 

indicadores que podem ser analisados na busca de uma educação de qualidade. Existem 

graves problemas que cercam a educação como prática social. Eles surgem de forma 

inapropriada como parte das políticas postas em ação para dar a solução, oferecer 

alternativas necessárias.

Enfim, podemos afirmar que a trajetória histórica da Educação de Jovens e 

Adultos ainda sofre distorção do contexto histórico-sócio-político de cada época e, na 

atualidade, a ênfase na Educação de Jovens e Adultos, na forma de estudos e práticas de 

grande mérito será realmente uma enorme contribuição para nossa sociedade se o 

trabalho docente também estiver designado para essa modalidade de ensino, oferecendo 

uma educação de qualidade com ideais reflexivos e contemporâneos. Não é de hoje que 

têm persistido por métodos e práticas adequando ao aprendizado desses educandos da 

EJA.

Ainda assim chamamos atenção para a importância das legislações vigentes no 

Brasil acerca da Educação de jovens e adultos, que até certo ponto, procuram suprir as 

necessidades educacionais dos indivíduos que buscam a realização de um sonho, sonho 

de concluir seus estudos, de possuir seu diploma, de se sentir como um ser novamente 

adentrado numa sociedade cada vez mais agressiva e capitalista tendo em vista somente 

o mundo do trabalho, o mundo de capital. É necessário que esta perspectiva capitalista 

tivesse uma objetividade cada vez menos as necessidades educativas e que a perspectiva 

justiça educacional evolua como grande norteador da educação. A educação é um 

direito de todos e não pode ser oculto dos que dela carecem.

Percebe-se a dificuldade de demarcar o conceito de qualidade na EJA, quando 

nesse artigo é citado como garantia de padrão de qualidade, com base na Legislação 

Federal. Mesmo diante desses julgamentos, detectam-se alguns indicadores que podem 

ser analisados na busca de uma educação de qualidade. Existem graves problemas que 
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cercam a educação como prática social. Eles surgem de forma inapropriada no conjunto 

das políticas postas em ação para dar a solução de que se necessita.

 Podemos afirmar que a trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos 

ainda sofre seus altos e baixos, mesmo diante de distorção do contexto histórico-sócio-

político de cada época e, na atualidade, a ênfase na Educação de Jovens e Adultos tem 

grande mérito.

Mas, será realmente uma enorme contribuição para nossa sociedade se o 

trabalho docente também estiver direcionado para essa modalidade de ensino, 

oferecendo educação de qualidade com ideais reflexivos e foco no contemporâneo, 

buscando métodos e práticas adequadas a esses educandos de acordo com suas 

vivências e experiências de vida.

2.5 As críticas e as perspectivas de mudança educacional, social, política...

Busco na obra do professor Miguel Arroyo fundamentos para analisar o que 

significa o acesso à educação de jovens e adultos, na medida em que ele tem um olhar 

direcionado para esses trabalhadores, que fazem um itinerário entre seu trabalho e a 

escola, esses trabalhadores que lutam por uma vida justa.  Por Justiça. Ele faz um 

reconhecimento do lugar dos educandos populares, vendo-os como injustiçados.

Segundo ele, esses indivíduos que vêm em busca de sua humanização já são 

vitimados de uma pedagogia desumana. Em seu livro ele cita Freire que diz que o 

educador deve acompanhar desde a infância os processos de humanização e que essa é a 

função da escola: acompanhar o processo de humanização e recuperar a humanidade 

roubada.

Para Arroyo (2017), a função da educação continuada, dos educadores, é criar 

espaços para repensar a própria formação inicial e confrontá-la com a realidade que 

estão vivendo. Assumir que esses jovens trabalhadores têm consciência do fato de 

serem submetidos a uma vida injusta, assim como seus coletivos trabalhadores, de 

pobres, negros, dos campos, das periferias. Eles esperam que, voltando a EJA, sejam 

dignos de seu viver.

Reconhece que estes são membros de famílias da classe trabalhadora, com 

experiências brutais de trabalho infantil e adolescente, à procura da titulação exigida 

para inserção no trabalho, submetidos a trabalhos informais ou rejeitados no trabalho 

formal porque sem a titulação escolar. (ARROYO, 2017, p.69)
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Muitos indivíduos vivem sem uma identidade, e carregam em seus corpos a 

experiência de trabalhos brutais desde a infância, vindos de famílias de classe 

trabalhadora e estão à procura de um emprego melhor, mas sabem que precisam 

percorrer um longo caminho, pois necessitam de uma titulação escolar. Sem estudos, 

eles vivem como andarilhos sem rumo, com trabalhos informais, tendo que se submeter 

a trabalhos de “bico”. Hoje estão aqui amanhã estão ali, e assim vão tentando sobreviver 

nesse mundo capitalista, tendo sua humanidade roubada o tempo todo.

Esses indivíduos, segundo Arroyo, são vítimas da crise do trabalho, e pagam um 

alto preço para formar seus valores, suas culturas, suas identidades, sua dignidade 

humana, vivendo sempre nas incertezas. Esses educandos vão para a EJA em busca de 

uma nova tentativa de educação, a que fora roubada desde a sua infância, pois se não 

têm educação escolar, ficam submetidos a trabalhar para levar o sustento para família. 

Mesmo sendo ainda crianças, ajudam no sustento da família, e luta por uma vida justa, e 

essa busca, do desemprego e subemprego, tem roubado sua humanidade.

Na medida em que uma das exigências de nosso padrão de trabalho é o diploma 

de conclusão dos ensinos fundamental e médio e, na medida em que o sistema escolar 

condena milhões de adolescentes e de jovens-adultos a sem diploma, porque 

reprovados, defasados em idade-série, condena esses milhões à ausência de direito ao 

trabalho é à vida, sendo esta o primeiro direito humano. (ARROYO, 2017, p.72)

Estudantes da EJA teimam em buscar no sistema escolar, o direito ao trabalho, 

que lhes é negado. Eles anseiam que a EJA lhes dê esse certificado escolar, pois, sem 

diploma esse direito é negado, eles são submetidos a essas múltiplas segregações 

antipedagógicas, que vêm destruindo suas autoimagens.

Como Freire, Arroyo defende esses sujeitos como conhecedores de 

conhecimento, pois o sistema escolar insiste no processo de que esses educandos são 

vazios de conhecimentos, sabemos que esses educandos são sujeitos de saberes, de 

leituras, de consciência, de valores de culturas. Esses educandos já vêm providos de 

conhecimento de suas culturas, a partir de suas vivências, pois já adquiriram 

conhecimento ao longo de sua vida. É mais fácil para o pensamento pedagógico, 

continuar dando migalhas de escolarização, para esses educandos do que reconhecê-los 

como sujeitos de conhecimento, de valores e culturas.

Esses estudantes não precisam de uma matriz opressora, que lhes encham de 

conhecimento, sem antes conhecê-los como sujeito humanos, que já possuem 
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conhecimento, cultura, saberes, valores. Arroyo diz que esses educandos: "Lutam para 

não continuar pensados como sub-humanos recebedores de um "conhecimento" de que 

outros – os humanos-racionais, cultos, civilizados – lhes fazem doação ou lhes 

prescrevem".

Arroyo critica situações em que essa humanidade é roubada pelos educadores 

quando insistem em desconstruir o que eles já possuem. Logo, de nosso ponto de vista, 

é preciso reconhecer esses sujeitos como educáveis, humanizáveis, com direitos a ter 

direitos à cultura, à libertacão.

Sabemos que a educação tem tido grandes avanços, porém, em relação a esses 

educandos da EJA, é necessário um olhar diferenciado já que têm seus saberes, seus 

valores. 

Segundo Arroyo é necessário a Pedagogia desconstruir olhares negativos para 

esses educandos, que já são reprovados pela sociedade, pela escola. É frequente a 

Pedagogia "não reconhecer as crianças, adolescentes, jovens e adultos reprovados, 

segregados como injustiçados sociais e escolares". (ARROYO, 2017, p.97)

Esses educandos que vêm em busca de sua identidade, roubada, são vitimados 

de uma escolarização injustiçada, uma vez reprovados pelo sistema educacional, ficam 

sem direito a trabalhos, sem condição de uma vida justa.

Para Arroyo, é necessário reinventar a EJA, com um olhar diferenciado para 

com esses educandos que já possuem sua formação como sujeitos de culturas, valores e 

conhecimentos, reinventando a EJA por meio de reconhecimento desses sujeitos como 

trabalhador, tendo na categoria trabalho como o princípio básico para pensar a sua 

formação escolar como estratégia para enriquecer vínculos e área de conhecimento logo 

ver o trabalho como estruturante do processo de reconhecimento identitário, dos valores 

profissionais da humanização.

Itinerários por justiça e dignidade humana, lutas e mais lutas por uma identidade 

por reconhecimento como humanos, um direito que é direito por uma educação de 

qualidade, pois vemos esses educandos jovens, adolescentes, adultos e idosos, fazendo o 

mesmo percurso, os mesmos itinerários, apenas por direito a conquistas do que lhes 

pertence: uma vida justa.

É nesse contexto de transformação social que a educação de adultos ganha força 

a priori para atender às necessidades do processo de industrialização, que não tinha a 

menor intenção de despertar consciência crítica do sujeito.
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Miguel Arroyo vê esses sujeitos como sendo submetidos e marcados pelas 

formas que são subalternizados, não reconhecíveis como humanizáveis, sem direito à 

terra, trabalho, renda, justiça, ou seja, sem direito a ter direito.

Ainda segundo Arroyo: 

A centralidade dessa política está no fato de que ela deve ser 
construída em diálogo com as vivências, as trocas de experiências, os 
relatos e os saberes presentes no fazer e/ou no refazer de vidas 
cotidianas de trabalhadores que estudam e que desejam ampliar e 
aprofundar o direito ao conhecimento como parte do percurso para 
alcançar outros direitos.

CAPÍTULO III: REGISTROS E ANÁLISES DAS LUTAS E CONQUISTAS DE 

TRABALHADORES/ESTUDANTES DA EJA 

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

principalmente pela rede pública com o objetivo de desenvolver o ensino fundamental e 

médio para as pessoas que não tiveram acesso à educação na escola, 

convencionalmente,  na idade apropriada, permitindo que o aluno retome os estudos e 

os conclua em menos tempo. Deve possibilitar, assim, uma qualificação para conseguir 

melhores oportunidades no mercado de trabalho.  Geralmente, o público da EJA é 

formado por jovens e adultos, a partir de 15 anos ou mais, que não tenham concluído o 

ensino fundamental e médio na idade regular de ensino.

O perfil do aluno da EJA, em sua maioria, é de trabalhadores que vão em busca 

de melhores condições de vida e autoestima. No entanto, é necessário vencer barreiras, 

preconceitos, e muitos problemas que dificultam a continuidade desses sujeitos em 

alcançar seus objetivos, e não sejam excluídos da sociedade por serem analfabetos. 

A EJA é ofertada tanto de forma presencial, como a distância, com objetivo 

principal de democratizar o ensino da rede pública no Brasil. Antes conhecida como 

supletivo, hoje é dividida em etapas, com abrangência do ensino fundamental ao ensino 

médio. Sua criação teve como objetivo principal a democratização do ensino no Brasil, 

sendo oferecido no horário noturno, facilitando, assim, a vida dos trabalhadores 

oriundos dos trabalhos, diariamente, para a escola.

Sabemos que a maior parte dos estudantes da EJA são 

responsáveis/mantenedores de suas famílias. Diante disso, um dos desafios atuais da 

EJA é manter esses indivíduos em salas de aulas. Muitos enfrentam dificuldades diárias 
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para conseguirem estar na escola, acesso à condução, distanciamento do trabalho para 

escola ou de casa para escola, pois por mais que tenhamos tido avanços no que diz 

respeito a EJA, muitas escolas da EJA têm fechado as portas, diminuindo, assim, as 

oportunidades e o acesso. Segundo Arroyo, é importante conhecer as facilidades e 

dificuldades dos estudantes da EJA para, a partir daí, identificar o perfil do aluno e, 

sobretudo, estabelecer alternativas viáveis de estimular sua participação e aprendizagem 

escolar. (ARROYO, 2006)

Na legislação temos as bases para fazer as análises e comparar com os registros: 

No Parágrafo 2° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional está definido que: 

“O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na 

escola, mediante ações integradas e complementares entre si. (Art.37 da LDB/96)

O § 2° parágrafo deixa claro que cabe ao poder público de viabilizar a 

permanência e a acesso desses educandos/trabalhadores à escola, o problema aqui é se 

realmente a uma concordância entre a escola é a empresa a qual esse trabalhador presta 

serviços. Ou seja, se não houver uma articulação com escola e a empresa como o 

jovem/adulto trabalha, sem prejudicá-lo?  Sabemos que esse trabalhador-estudante 

precisa de ambos para ter uma formação, digna, de direito e não deixando de levar o 

sustento para sua casa sem prejudicar, seu trabalho, que ele necessita e a escola, que ele 

precisa para sua formação.

Infelizmente, nem todas as empresas fazem acordos com a escola mediante a sua 

situação, escolar/ trabalho. Tenho exemplo da minha irmã que há pouco tempo, foi 

transferida de onde trabalha para local mais distante de onde mora e estuda. Mesmo 

sendo liberada a com meia hora de antecedência, ainda assim, chega atrasada à escola. 

Isso tem deixado-a muito desanimada de continuar buscando sua emancipação.

Segundo Arroyo, estão dados "esses itinerários que jovens/adultos fazem, 

buscando recuperar sua humanidade que lhe fora roubada, por uma vida justa, tendo 

direito ao conhecimento, à cultura, à diversidade, à memória e a sua história, que 

frequentemente é negada. A trajetória educativa de tais sujeitos do trabalho para a EJA e 

de seus itinerários pelo direito a uma vida justa mantêm-se por resistência, por desejo de 

emancipação. Foi difícil escolher o tema, porém percebi ao longo desse estágio que 

esses indivíduos tinham a mesma história estudantil que a minha, e escolhi o tema: 

Lutas e Conquistas na EJA.
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Para tanto, realizei uma pesquisa de campo em outra escola por ser mais 

próxima de casa, pois, além disso, o meu estágio já estava no término quando resolvi 

fazer essa monografia a respeito da Educação de Jovens e Adultos.

Conhecer melhor esses “passageiros da noite”, que fazem todos os dias os 

mesmos itinerários, que querem mudar suas vidas, ser sujeitos, porém com direitos a 

serem inseridos na sociedade foi meu objetivo. Mesmo no final do meu curso, pude 

aprofundar estudos a respeito de políticas públicas e conhecer mais quem são esses 

estudantes, quais seus direitos e deveres, o que as políticas públicas já fizeram? O que 

ainda falta cumprir? 

Desde aqueles momentos em que estive ali comecei a me perguntar: o que 

poderia ser feito para que esses alunos pudessem chegar no horário, a escola?  Como as 

empresas, os empregadores poderiam entrar num acordo para ajudar esses indivíduos 

que estavam ali por uma vida mais justa e queriam melhorar suas rendas sua autoestima, 

serem inseridos na sociedade como um sujeito a ter direito como disse Arroyo em seu 

livro “Passageiros da noite”. A leitura desse livro nos faz refletir sobre os itinerários que 

esses sujeitos percorrem todos os dias em busca de uma vida melhor, eles se deslocam 

de casa para o trabalho, do trabalho para a escola, da escola para casa. Muitos ficam 

desanimados cansados pensam em desistir de seus objetivos, porém persistem não 

levando em conta o cansaço.

É por meio de gráficos que apresento resultados da pesquisa que realizei no 

Colégio Estadual Elisiário Matta, em Maricá, RJ.
(Colégio Estadual Elisiário Matta, em Maricá, RJ.)
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De acordo com o gráfico 1, demonstro a relação dos alunos quanto ao sexo. Foi 

observado um predomínio do sexo masculino em relação ao sexo feminino, em que os 

homens são 70% do total dos entrevistados e as mulheres são 30%. Esse fato demonstra 

que os homens buscam ter mais conhecimento através dos estudos, para assim ter mais 

oportunidades no mercado de trabalho. Esse fato também pode estar relacionado com os 

mesmos terem se afastado mais cedo dos estudos para constituir família. Outro fator 

importante é que o mercado de trabalho está cada vez mais exigindo dos profissionais 

com mais estudos. Enquanto que as mulheres, a maioria, já encontram no mercado de 

trabalho oportunidades de se inserir com ensino médio/ técnico, como empregadas 

domésticas, acompanhantes de idosos, cuidadoras, babás, no mercado de trabalho.

(Fonte: Alunos do 3° ano do ensino médio da EJA, E.E.Elisiario Maricá RJ.)

No gráfico 2, os resultados evidenciam que a maior parte dos alunos está na 

faixa etária de 20 a  29 anos, 70% dos alunos estão na faixa de 41 a 50 anos. Isso 

corresponde a 30%, um menor número de alunos mais velhos. Esse fato pode estar 

ligado a maiores oportunidades que o governo tem oferecido aos jovens, enquanto que 

os mais idosos encontram-se fora desse planejamento do governo. Ficam, assim, fora da 

sala de aula, sem oportunidades de crescimento profissional, já que estes para as 

indústrias não tem aptidão e força como os jovens. Sabe-se que inúmeros podem ter 

sido os motivos dessas pessoas mais velhas terem abandonado as salas de aula como: 

fatores sociais, ausência de apoio familiar, fatores econômicos, já que a maioria 

abandona os estudos por necessidade de trabalhar.
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(Fonte: Alunos do 3° ano do ensino médio da EJA, E.E.Elisiário Matta. Maricá. RJ)

No gráfico 3, percebe-se que há uma prevalência de alunos casados, 50% em 

relação aos solteiros – 40%. Esse fator pode estar relacionado ao fato de a maioria ter 

abandonado os estudos para constituir família, deixando os estudos em último plano. 

Porém, em meio às dificuldades dos que têm que conciliar obrigações com a família e o 

trabalho, buscar conhecimento para ingressarem no mercado de trabalho exige desses 

profissionais, em 1° lugar obter nível de escolaridade como requisito básico para 

contratação. Dessa forma, os mesmos procuram se dedicar aos estudos tendo a EJA 

como alternativa num tempo mais curto. Os solteiros também têm buscado estudar com 

planos para uma faculdade, a maioria nunca abandonou os estudos e sabe que para 

ingressar no mercado de trabalho é preciso estudos como fator principal.
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(Fonte: Alunos do 3° ano do ensino médio da EJA, E.E.Elisiário Matta. Maricá.RJ)

A partir do gráfico 4, verifica-se que 40% dos entrevistados, possuem 1 e 2 

filhos, e 40% não têm filhos e somente 20% têm 3 e 4 filhos. Esses que têm mais filhos 

são alunos mais velhos, que estão na faixa etária de 41 e 50 anos, e os outros são jovens 

que estão na faixa etária de 21 e 29 anos. Alguns são solteiros. Conclui-se que os 

estudantes que não têm filhos possuem maior desempenho escolar, pois disponibilizam 

mais tempo para se dedicar aos estudos. Enquanto que os que têm filhos muitas vezes 

até desistem por não terem com quem deixá-los, e ter pouco tempo para se dedicar aos 

estudos.

(Fonte: Alunos do 3 ° ano do ensino médio da EJA,E.E.Elisiário Matta. Maricá. RJ)

De 

acordo com o gráfico 5, os resultados obtidos em relação ao perfil desses alunos da 

EJA, percebe-se que o motivo de terem abandonado o estudo mais cedo (70%), 

enquanto que (80%) dos entrevistados disseram que trabalham o dia inteiro e tentam 

conciliar trabalho  com estudos. Pois como foi referido, estes buscam nos estudos um 

caminho para conseguir uma melhor colocação no mercado de trabalho. Já para (30%) 

são pessoas mais velhas que buscam no programa da EJA uma nova oportunidade de 

aprender e se relacionar com outras pessoas, tornando-se mais ativos e com esperança 

de melhorar a vida financeira. Enquanto que a minoria não trabalha, são os mais jovens 

e mães solteiras que tiveram que largar os estudos por uma gravidez não planejada.  

Sabe-se que o fato do estudante trabalhar e estudar dificilmente permite que conciliem 

as atividades. Esta situação piora se não houver acordo entre empregado e empregador. 
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(Fonte: Alunos do 3° ano da EJA, E.E.Elisiário Matta. Maricá. RJ)

O gráfico 6 mostra que a maioria (100%) tem uma ótima autoestima em relação 

ao estudos e pretendem ir além disso, apesar das dificuldades de alguns de chegarem na 

escola (40%) devido os itinerários  de trabalho e escola que fazem para chegar na 

escola, sentem-se motivados nos estudos da EJA, por esse motivo, percebe-se que  

apenas (20%) já sentiram discriminado, o fato desses menor número de pessoas que já 

sentiram discriminado, pode estar ligado a idade de ambos, pois estão na faixa etária de 

50 anos, e pode estar ligado ao tempo longe da escola (20%)  e devido ao tempo de estar 

longe da escola a dificuldade é maior para esses alunos. Esse falto pode estar ligado 

com os fatores sociais por esses alunos não conseguirem se atualizar com os avanços 

sociais acabam por se sentirem menos favorecidos em relação aos demais. Mesmo 

diante de alguns contratempos a maioria pensa prosseguir os estudos, não pensando em 

desistir em hipótese alguma.
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(Fonte: Alunos do 3 ° ano do ensino médio da EJA,E.E.Elisiário Matta. Maricá. RJ)

CONCLUSÃO

Esta pesquisa teve como objetivo situar a história e características da Educação 

de Jovens e Adultos e, por intermédio da pesquisa de campo, detectar a importância das 

políticas públicas de educação que deveriam garantir o acesso e a permanência de 

jovens e adultos na escola. Leva em consideração que, embora a EJA atenda a muitos 

jovens que não trabalham, grande parte do público são trabalhadores, que chegam à 

escola exaustos, desmotivados, além disso penalizados pelo fato de não terem alcançado 

a escolarização. Trazem, entretanto, uma grande bagagem de experiências de vida que 

precisa ser considerada. 

Este trabalho também conseguiu identificar o perfil dos estudantes da EJA, 

mesmo com poucos alunos entrevistados. Percebe-se pela faixa etária, de adolescentes, 

jovens, adultos e idosos, os motivos que levam esses indivíduos a buscar o retorno aos 

estudos, como ampliar seus conhecimentos, colocação no mercado de trabalho e, além 

disso, serem inseridos, dignamente, na sociedade. 

A partir do referencial teórico foi possível conhecer melhor a EJA, constatar que 

embora tenham ocorrido grandes avanços ao longo de décadas, através das leis que 

embasam a modalidade e sendo possível trazer isto para a prática, pela  pesquisa de 

campo,  nota-se que apesar desses avanços a EJA ainda não tem recebido a devida 

atenção por parte das políticas do Estado, 

Acordos entre empregadores e empregados é outra condição que deveria ser 

tratada no âmbito das políticas. Sabemos que muitos estudantes trabalham e têm 

dificuldades de cumprir o horário na escola, devido à distância do trabalho para a escola 

e o trânsito que ainda contribui, pois no horário de fim de tarde, as estradas e rodovias 

concentram vários veículos ao mesmo tempo. Nesse caso, é necessário que às políticas 

públicas caiba revisar a relação entre as empresas e trabalhadores, estudantes que lutam 

por um digno viver. 

A distância do trabalho para chegarem às escolas desses sujeitos tem feito com 

que alguns até desistam de continuar estudando. Percebe-se, como fator de complicação, 
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a diminuição de escolas da EJA, a extinção de classes, fazendo com que esses 

indivíduos venham se deslocar para locais bem distantes de suas residências para 

estudar. Que as políticas públicas possam contemplar tais condições, contribuindo com 

abertura de mais escolas da EJA, principalmente para o fundamental 1 que é parte da 

educação básica. É fato que tem diminuído bastante o número de escolas nos 

municípios, dando maior prioridade para o ensino médio e técnico da EJA, deixando de 

lado esses jovens, adultos e idosos que buscam, no primeiro segmento da EJA, terem 

mais conhecimentos e não estão encontrando por fechamento e diminuição de escolas 

do ensino fundamental da EJA. 

São necessários mais investimentos a fim de contribuir para a redução de evasão 

escolar dessa modalidade de ensino e a inserção desses indivíduos nas escolas da 

modalidade da EJA, de modo que os mesmos possam estar inseridos no mercado de 

trabalho. 

Sabemos que o acesso aos recursos da tecnologia tem feito com que esses 

sujeitos busquem mais conhecimentos, e mesmo com a bagagem que eles possuem, 

principalmente os adultos e idosos, é necessário mais conhecimentos, para estarem 

inseridos na sociedade. Dessa forma, a modalidade da EJA, além do ensino, contribui 

também para a economia do país.
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ANEXO

PESQUISA DE CAMPO: ROTEIRO DA ENTREVISTA
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)

1- Fale-me sobre você. Sua idade, trabalho, família, vida social. É casado(a)? Tem filhos?   

Quantos?     Quantos anos você tem?

2- Que tal a vida estudantil? A EJA é uma opção para cumprir o projeto de escolarização? 

O que fez você parar de estudar anteriormente? Com quantos anos você parou de 

estudar?

3- O que fez você retornar aos estudos? Em que série você está?

4- Quais obstáculos você encontrou ao retornar aos estudos na idade adulta?
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5- Já pensou em desistir alguma vez? Por qual motivo?

6- Você trabalha? Tem dificuldade de chegar no horário na escola?

7- Antes, estudou até que série? Se estudou, teve dificuldades?

8- Por qual motivo escolheu/precisou voltar a estudar?

9- Ao longo de sua vida, se sentiu discriminado por não ter os estudos completos? Alguma 

vez pensou em desistir? Por que?

10-Seus pais estudaram até que série?

11-Você acha adequado o material usado em sala de aula?

12-O que você acha da sua professora/seu professor? Quais seus planos para o futuro? 

Pretende continuar estudando?


