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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa qualitativa se debruça sobre a escola noturna de ensino médio, tendo como 

ponto de partida a experiência como residente em uma escola de São Gonçalo-RJ durante o 

ano de 2019. Tentando compreender o espaço-tempo escolar daquele turno, marcado 

principalmente pela aceleração, as observações foram complementadas com a coleta de dados 

de discursos, muitos informalmente apreendidos, de diversos agentes escolares, como 

professores, diretores, alunos e funcionários, bem como através da aplicação de questionários 

em duas turmas. Foram analisadas também, médias de avaliações, que apresentou um padrão 

decrescente em relação aos turnos da manhã e da tarde, assim como a carga horária de aulas. 

Destacam-se como resultados a compreensão, tanto de especificidades do turno noturno, 

como a centralidade no trabalho, quanto a identificação de pontos comuns com a escola de 

ensino médio, como uma falta de sentido que coexiste com a persistência de uma esperança 

no futuro por parte desses jovens. Percebeu-se a existência de uma desigualdade também no 

interior da própria escola noturna, com expectativas diferenciadas entre a EJA e o ensino 

regular, sendo a EJA, em geral, menos qualificada nos discursos analisados. A bibliografia de 

apoio ressoa os pontos encontrados in locus, bem como a análise histórica permite identificar 

permanências, desde o Império, da concepção do turno noturno como destinado ao aluno 

trabalhador. No presente, o turno sofre com o desmonte de turmas bem como com as críticas, 

tanto de movimentos educacionais com a participação empresarial como de gestores públicos 

que o denominam como “exceção”.  

 

 

Palavras-chave: ensino médio noturno; escola noturna; relação escola-trabalho.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This qualitative research focuses on the high school night school, having as its starting point 

the experience as a resident in a school in São Gonçalo-RJ during the year 2019. Trying to 

understand the school space-time of that shift, mainly marked by the acceleration, the 

observations were complemented by the collection of discourse data, many informally seized, 

from various school agents, such as teachers, principals, students and staff, as well as through 

the application of questionnaires in two classes. We also analyzed average ratings, which 

showed a decreasing pattern in relation to the morning and afternoon shifts, as well as the 

class load. The results include the understanding, both of night shift specificities, such as the 

centrality at work, as well as the identification of commonalities with the high school, as a 

lack of meaning that coexists with the persistence of hope for the future. Part of these young 

people. It was noticed the existence of an inequality also within the night school itself, with 

different expectations between the “EJA” and the regular education, being the “EJA”, in 

general, less qualified in the analyzed discourses. The supporting bibliography resonates the 

points found in locus, as well as the historical analysis allows to identify permanencies, since 

the Brazilian Empire, of the conception of the night shift as intended for the working student. 

At present, the shift suffers from the dismantling of classes as well as criticism from both 

educational movements with business participation and public managers who call it the 

“exception”. 

 

Keywords: night high school; night school; school-work relation. 
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1 PREÂMBULO: A INVESTIGAÇÃO SOBRE A INVESTIGAÇÃO 

1.1 Abordagens a partir da Sociologia do Conhecimento  

 Enquanto este trabalho estava em sua gestação, ainda na forma de rascunhos mentais, 

uma das primeiras preocupações surgidas dizia respeito a sua abrangência. Sendo sincero, 

parece irreal a tentativa de se fazer uma análise da escola noturna em uma monografia de 

conclusão de graduação, sendo obrigatório um recorte específico e limitado. E de fato seria 

irreal, se esperasse ser uma análise definitiva, em vez de uma contribuição, muito mais 

provocativa que resolutiva, como me proponho a fazer. Certamente estão aqui presentes muito 

mais perguntas que respostas, em um trabalho absolutamente suscetível a críticas de todas as 

formas, o que justamente desejo estimular.  

Sobre a problemática de se debruçar, a partir de fragmentos, sobre uma realidade 

social grandiosa, obtive consolo no pensamento de Max Weber, em tradução de Gabriel 

Cohn, que alerta sobre a inevitabilidade da parcialidade no conhecimento científico: 

 

 

“Ocorre que, tão logo tentamos tomar consciência do modo como se nos apresenta 

imediatamente a vida, verificamos que se nos manifesta, ‘dentro’ e ‘fora’ de nós, sob 

uma quase infinita diversidade eventos que aparecem e desaparecem sucessiva e 

simultaneamente. (...) Assim, todo o conhecimento reflexivo da realidade infinita 

realizado pelo espírito humano finito baseia-se na premissa tácita de que apenas um 

fragmento limitado dessa realidade poderá constituir de cada vez o objeto da 

compreensão científica [...]” (COHN, 1991, p. 87, grifo no original.)  

 

 

 O também estudioso dos escritos weberianos Michael Löwy assim sintetiza: “A 

realidade social, como toda realidade, é infinita. Toda ciência implica opção” (1987, p. 185). 

Desta forma assim coloco a primeira limitação desta pesquisa: se trata de um fragmento da 

realidade. Tentarei justamente proceder como aqui acabo de fazer: explicitando os limites 

destes fragmentos, iluminando lacunas, potencializando outros possíveis trabalhos. 

 

1.2 Metodologia  

 Acredito que o primeiro passo que precisa ser dado seja o da investigação sobre a 

investigação. Ou: de como o objeto surgiu, e como o reconheci. Não, não há aqui uma 

audaciosa pretensão de estar respondendo a uma suposta curiosidade do leitor ou algo afim. 

Defendo que tornar visível a forma como encontrou o objeto de estudo, auxilia o pesquisador 

a definir e estruturar suas ideias. Mas não se trata de um caminho a ser rascunhado em um 

papel para ser jogado fora após a escrita: ele é constitutivo da pesquisa. Ao compartilhar esta 

informação o pesquisador dá ao leitor mais um subsídio na sua tarefa de criticar: pode ser 

bastante construtiva uma visão de “fora” que nos ajude a perceber de que forma, por exemplo, 
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certos caminhos metodológicos ou interpretativos podem ser relacionados à forma como o 

autor se relaciona com o que pesquisa.  

 Existe aqui, portanto, uma visão acerca da relação pesquisador-objeto que não é 

consensual, mas facilmente encontrada em trabalhos da etnologia e aqui, em especial, penso 

no debate trazido em “Etnografias possíveis: ‘estar’ ou ‘ser’ de dentro” pelas antropólogas 

Edlaine Gomes e Rachel Menezes (2008). Apesar de uma situação mais “delicada” que a 

minha, uma vez que utilizaram familiares em suas pesquisas, tomo para mim a mesma 

“responsabilidade” em debater minha aproximação com o objeto, além de me questionar a 

todo tempo se estou na escola ou se faço parte dela, uma vez que sou um professor residente. 

E é a partir deste papel que se inicia meu contato com o Colégio Estadual Dr. Adino Xavier 

(CEDAX) e a história desta investigação. 

Em um primeiro momento, entro na escola com a função de ser um “residente”. Isto se 

relaciona com minha formação profissional, com o cumprimento do acordado legalmente com 

a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que prevê a 

preparação de aulas e avaliações1. No entanto, me debruço agora a tentar entender em qual 

momento passei a ser um pesquisador daquela escola. Não deixei de ser um “residente”, 

afinal, nenhum aluno em sala levantou a mão e chamou pelo “pesquisador”, pelo contrário, 

minha condição de pesquisa era o fato de ser “residente”, o que me dava pertencimento ao 

locus além de permissão epistemológica.  

Ainda assim, apesar de bastante comum e valorizado, não há nenhuma obrigatoriedade 

de se desenvolver uma pesquisa acerca da escola onde se desenvolve a sua atividade docente. 

E, na realidade, não afirmo ser este um estudo sobre o CEDAX. Entendo, portanto, que 

ocorreu um fenômeno que me permitiu – e, na verdade, em meu íntimo, me demandou – 

submeter à análise científica aspectos que encontrei a partir do CEDAX. Minha experiência 

com o que posso chamar, a partir da classificação de Menga Ludke e Marli André (1986), de 

um estudo de caso simples que utilizo como dispositivo provocador para discussões mais 

gerais sobre a Escola noturna. 

                                                 
1
 Para não haver desvios no fluxo da construção argumentativa, de forma sintética trago uma apresentação do 

que é o Programa Residência Pedagógica, nas palavras de sua própria criadora, a CAPES: 

 “O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de 

Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, 

promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. 

Essa imersão deve contemplar, entre outras atividades, regência de sala de aula e intervenção pedagógica, 

acompanhadas por um professor da escola com experiência na área de ensino do licenciando e orientada por um 

docente da sua Instituição Formadora.” (CAPES, 2019).  

Este/a professor/a da escola é chamado preceptor/a. À minha preceptora, aqui preservada no anonimato, 

apresento meus sinceros agradecimentos, pois desempenhou papel fundamental para que esta pesquisa se 

realizasse, sendo quem me demonstrou, nos diálogos iniciais, a escola noturna como um espaço escolar peculiar.  
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Percebi que minha produção de pesquisa estava proporcionalmente ligada ao modo 

como me sentia no campo. Nos momentos adversos, de desestímulo na escola de uma forma 

ampla, a apatia de alunos e professores tornava minha prática de ensino mais pesada e a 

escrita quase impossível. No entanto, epistemologicamente minha ação se encontrava 

plenamente ativa, no campo do pensamento. Parece incongruente, mas para esta escrita se 

realizar, foi necessário um afastamento do caderno de campo.  

Acredito que minha experiência se aproxima muito, neste sentido, do relatado por 

François Dubet, em sua célebre entrevista interessantemente intitulada pela Revista Espaço 

Aberto de “Quando o sociólogo quer saber o que é ser professor” (1997). Em suas palavras, a 

observação participante se mostrou “um absurdo”. Não se trata de uma discordância do 

método, mas um testemunho da impossibilidade de sua realização. “[...] a gente não consegue 

observar e dar aula ao mesmo tempo. A gente dá aula e só faz isso” (p.225).  

Porém, quando reencontro o corpo docente em brincadeiras à luz do luar, em momento 

raro, sem a pressa de fechar a escola, ou alunos agora positivamente cansados pelos exercícios 

físicos na nova quadra inaugurada com louvor daquela comunidade escolar, junto me 

reanimo: reúno forças e motivos para repensar a prática e realizar novas investidas; volto ao 

caderno com mais gosto. 

Refletindo sobre esse processo, no qual me vejo emocionalmente influenciado por 

aquele meio, em um primeiro momento me preocupa; como cientista, até mesmo reconhecer-

me como sujeito dotado de emoções é algo bastante raro. Minha primeira alternativa era, 

portanto, fazer o que sinceramente acredito ser o mais comum na pesquisa acadêmica: 

ignorar, reprimindo ou racionalizando os efeitos emocionais, por fim, ignorando-me, em 

nome da suposta neutralidade científica, que já bastante criticada, como por Weber há um 

século, mas ainda seguida, em um sentido quase que messiânico. Não foi minha opção: em 

lugar disso, percebo a fertilidade epistemológica que o campo me proporciona, me remetendo 

ao que a antropóloga Jeanne Favret-Saada construiu como afetamento.  

O afetamento, apesar de sua dimensão emocional evocada, não se separa da razão, 

mas se relaciona a um processo no qual deixar-se afetar significa a construção de uma relação 

com o objeto na qual o pesquisador não ignore sua experiência humana (FAVRET-SAADA, 

2005, p. 156). Desta forma, a construção dos registros etnográficos, a partir da perspectiva 

apresentada pela autora, exige uma depuração no tempo, uma vez que “não podemos narrar a 

experiência; no momento em que a narramos não podemos compreendê-la. O tempo da 

análise virá mais tarde. ” (p.160), se assimilando com a elaboração do meu caderno de campo 

e das observações que me demandaram a construção deste trabalho. Compreendi, portanto, 
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porque por vezes me afastava dos registros, ao estar submerso no cotidiano da prática 

pedagógica, e por outras voltar às pressas, para escrever sobre algo que ocorrera 

anteriormente. O relato de Dubet sobre o “absurdo” da observação participante foi pensado a 

partir da condição do professor da escola básica, que encontrei em minha prática; mas, a partir 

de Favret-Saada (1990, p. 5), que fala em “equívoca noção de observação participante” (apud 

GOLDMAN, 2005, p. 151) podemos entender a afirmação de Dubet sob um quadro mais 

amplo, enquanto uma problemática nas investigações etnográficas. 

Até este ponto as discussões levantadas podem levar a crer que este trabalho se 

classifica enquanto uma etnografia escolar, o que precisa ser discutido.  

A partir de Ludke e André (1986, p.9), fazendo uma resumida análise do caminho 

percorrido na pesquisa em educação, podemos dizer que as pesquisas deixaram de ser sobre a 

escola e passaram a adentrar a escola: os questionários de amplas amostras e coeficientes 

estatísticos dão lugar à observação participante, entrevistas e análise documental, 

aproximando o pesquisador do objeto. A partir disto, as autoras defendem que a pesquisa deve 

estar próxima da atuação do educador (p. 2). Esta proximidade faz com que a pesquisa seja 

influenciada pelos mesmos “pressupostos que orientam o pensamento” (p. 3) do pesquisador, 

que em meu caso se refletiu no processo que argumentei enquanto afetamento. Retomando, 

mais uma vez, as ideias weberianas, a partir de Michael Löwy (1987, p. 191) a produção 

científica, desde a escolha do objeto, perpassando as técnicas, é dependente da visão social de 

mundo do pesquisador.  

Já entendida e tomada enquanto certo consenso no campo das ciências sociais, a mera 

afirmação da relação amalgamada do sujeito-objeto na pesquisa científica pouco teria a 

agregar. É necessário afirmar quais consequências metodológicas são implicadas. No presente 

trabalho, a principal consequência é sobre as limitações que o caracteriza. Ou seja: ao 

debruçar-me sobre a escola noturna, mesmo nas afirmativas mais generalizantes, nas buscas 

de análises estruturais, haverá força da subjetividade de um residente afetado por uma prática 

docente em iniciação: isto é o que desejo que esteja na mente dos que lerão este escrito. Da 

mesma forma, me esforçarei em apresentar as outras limitações encontradas e, desde já faço o 

convite à crítica, à réplica, para que essas palavras não sejam sentenciosas, mas provocativas. 

A afirmação da minha posição se inspira na análise feita por Löwy das epistemologias da 

sociologia do conhecimento: 

 

 

“A grande vantagem de Mannheim, de um lado, e do marxismo historicista de outro 

sobre todas as correntes positivistas ou temperadas de positivismo é que eles não 
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mascaram, mas têm o rigor e a franqueza de confessar seu ponto de vista social.” 

(LÖWY, 1987, p. 201, grifos meus).  

 

 

No momento de definir como chamar este trabalho, em relação à metodologia 

utilizada, a tarefa que me parecia simples, demandou um debruçar sobre as discussões 

metodológicas na educação. A primeira obra a que recorri foi Ludke e André (1986), que, a 

partir de suas tipologias quanto aos métodos de pesquisa, fornece as categorias e seus 

detalhamentos. Esperando apenas “encaixar” este trabalho em uma das categorias, percebi que 

me via em um movimento pendular entre chamar esta pesquisa de uma pesquisa etnográfica 

ou um estudo de caso.   

Percebi, no entanto, que estas categorias não podem ser elencadas ao bel prazer, 

demandando uma discussão prévia. Não afirmo que este trabalho é um estudo de caso, pois 

acredito que ultrapassa este escopo ao abordar a escola noturna para além dos muros do 

CEDAX. Por consequência, não realizo a fundo uma descrição do espaço e cotidiano dessa 

escola, pois meu esforço é utilizar essa instância singular como uma estratégia para acessar 

um contexto mais amplo, que é, por fim, o que desejo analisar. 

Tampouco o classifico enquanto um trabalho etnográfico, apesar de não negar 

semelhanças com este modo de produção do conhecimento. Atento-me ao que Tim Ingold 

denuncia, sobre o uso inadequado do termo “etnográfico” como sinônimo para qualitativo 

(2016, p. 405). Não acredito que esta pesquisa seria “aprovada” ao teste de Wolcott (1975), 

trazido por Ludke e André (1986, p. 14). Uma pesquisa é etnográfica “[...] se a pessoa que lê 

esse estudo consegue interpretar aquilo que ocorre no grupo estudado tão apropriadamente 

como se fosse um membro desse grupo”. Como disse, não tive esta imersão que caracteriza a 

descrição etnográfica, que “pode-se dizer, é mais uma arte que uma ciência, mas não menos 

precisa ou verdadeira” (INGOLD, 2016, p. 406). De fato é incontestável a sua validade, mas 

decerto requer um domínio que não possuo, como o da pintura dos “holandeses do século 

XVII”, nos termos de Ingold.  

Percebi que o que realizo pode ser classificado então como uma pesquisa qualitativa 

em educação (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 11), pois atende às características de Bogdan e 

Biklen (1982) citados pelas autoras, ainda que não se limite a estas: de possuir contato direto 

com o dia-a-dia escolar, que obtive através da função de residente; dos dados descritivos, 

coletados em campo, bem como da análise histórica; da preocupação com o processo, ao ver 

suas manifestações no cotidiano da escola; de estar atento (ainda que de forma não exclusiva) 
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aos significados dados pelo agentes; de realizar um processo indutivo partindo dos dados que 

se investigam para se chegar às abstrações. 
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2 INTRODUÇÃO 

 Passam-se alguns minutos após as 19h. O Colégio Estadual Dr. Adino Xavier 

(CEDAX), localizado em bairro central no município de São Gonçalo, é uma das principais 

escolas estaduais da cidade, que pode ser acessada através de várias linhas de ônibus, 

vindas inclusive de outros municípios, pela avenida principal, estreita, mas bem 

movimentada. Um amplo prédio abriga 79 turmas, nos diferentes turnos, que receberam 

1890 matrículas neste ano (SEEDUC, 2019). Dos seus três pavimentos, apenas dois 

possuem suas luzes acesas. O último não é utilizado durante a noite. Em uma das salas de 

aula, os/as professore/as tomam assentos nas carteiras escolares. A cena é dotada de uma 

gostosa ironia: os professores sentados nas carteiras enfileiradas, de frente para o quadro, 

conversando de forma algazarrenta, interrompidos pelos pedidos de silêncio da 

“professora”, no caso, a Coordenadora Pedagógica, que declara iniciado o Conselho de 

Classe do turno noturno. Logo após, entra a diretora, saudando os presentes para fazer 

algumas considerações. A primeira delas é a de que foi feito de tudo para que a noite 

tivesse o mesmo tratamento que o diurno. Citou o exemplo da feira de ciências, que teria 

sido um sucesso, contrapondo as limitações fora de seu alcance, como os palestrantes 

convidados pela escola que não aceitavam vir à noite.   

O tom era de normalidade, tratava-se de fato costumeiro, conhecido dos docentes, a 

situação de comparação entre os turnos, sendo o noturno em geral, caracterizado pela 

condição inferior aos turnos matutino e vespertino. Como ouvi de um professor em 

conversa informal com colegas meses antes: “a noite sempre teve esse complexo de vira-

lata, né…”. 

A partir deste dia passei a ruminar pensamentos sobre o turno noturno. De fato 

constatei, após experiência no matutino, que a escola funcionava à noite de forma 

diferenciada. O primeiro estranhamento foi em relação à carga horária reduzida. De acordo 

com o disposto oficialmente, o turno noturno já possui tempos reduzidos, o que está dentro 

do esperado, de certa forma, conforme mostrarei. Porém, o que saltou à minha atenção foi 

como se dava, na prática, a divisão dos horários praticados à noite, que divergiam do 

oficial: começando mais tarde e terminando mais cedo, reduzindo ainda mais, a carga 

horária. Por si só este dado já evidencia que a formação dos alunos que estudam à noite 

tende a ser prejudicada (possui uma forte tendência a ser piorada) em relação aos outros 

turnos, se tomamos o componente horas-aula como crucial no processo formativo do 

alunado. Não é, no entanto, uma afirmação sentenciosa: considerei que o rendimento deste 
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tempo poderia ser maior. Conjecturei, por exemplo, que à noite os alunos podem estar mais 

despertos e atentos que os do matutino. Era algo a ser analisado. 

Se naquele momento constatava que na parte da noite o tempo escolar era outro, 

obviamente, por outro lado, me causou espanto que este tempo era notadamente marcado 

pela aceleração. Inexoravelmente – sem aqui ser capaz de definir quem é causa e quem é 

consequência, este outro tempo escolar se dava também em outro espaço escolar, com 

outras configurações de relações.  

 

2.1 À noite o tempo é outro  

A configuração do tempo escolar noturno observado no CEDAX é marcada, em um 

primeiro momento, pelo horário reduzido em relação aos outros turnos, como já dito. Como 

comumente se encontra em culturas organizacionais, encontra-se uma diferença entre o 

“oficial” e o “oficioso”, utilizando os termos da preceptora2, em termos dos horários de 

aula. Claro que seria ingênuo esperar das escolas o seguimento à risca dos horários 

estabelecidos pela Secretaria Estadual. Além disso, não é meu objetivo fazer uma defesa 

acrítica da obediência às imposições pelo Estado, que, sabemos, muitas vezes não dialoga 

com a realidade do “chão” da escola. Entretanto, perceberemos que essa distância entre o 

“oficial” e o “oficioso” reflete a primeira desigualdade que encontrei entre os turnos, sendo 

bastante destacável no noturno.  

 Essa observação se deu, em um primeiro momento, pelo próprio exercício na 

Residência, uma vez que iniciei no período matutino, indo posteriormente, em 2019, para a 

noite. Acostumado a outro ritmo, percebi que nos encontrávamos, eu e minha preceptora, 

na última turma, pressionados pelos alunos e funcionários, uma vez que éramos os únicos a 

ainda estar em sala de aula, com todas as outras turmas já liberadas. Percebi que isso iria 

exigir um ajustamento nos nossos planejamentos. 

Passo agora a analisar, então, quanto tempo de aula possuímos e seus horários. 

Primeiramente, segundo o disposto pela Secretaria Estadual, o oficial, a partir de simples 

consulta ao portal Quadro de Horários (SEEDUC, 2019)3. O período da manhã dispõe de 

seis tempos (50min, cada) por dia, distribuídos entre 7h e 12h20, à exceção de um dia da 

                                                 
2 “O professor da escola de educação básica que acompanhará os residentes na escola-campo” (CAPES, 

2019). 
3 Na resolução SEEDUC 5.330/15, que fixa diretrizes para implantação das matrizes curriculares, lê-se: 

“Art. 27 - No Ensino Médio de horário parcial diurno, ampliado e integral, a hora aula será equivalente a 50 

(cinquenta) minutos. 

Art. 28.- No Ensino Médio de horário parcial noturno a hora aula, será equivalente a 45 (quarenta e cinco) 

minutos.” 
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semana com quatro tempos. Calculado por semana encontramos então 1400 minutos, ou 

seja, 23 horas e 20 minutos por semana, com 28 tempos de aula. 

O período da tarde também dispõe de seis tempos por dia, distribuídos entre 12h45 

e 18h05, à exceção de um dia da semana com quatro tempos. A carga horária semanal da 

tarde, portanto, é, nos termos oficiais, o mesmo da manhã: 23 horas e 20 minutos por 

semana, com 28 tempos de aula. 

Já à noite encontramos, entre 18h10 e 22h55, os mesmos seis tempos diários, no 

entanto de 45 minutos cada, também com um dia com dois tempos a menos, tal qual o 

diurno. A carga horária semanal é reduzida apenas pelos descontos destes 5 minutos por 

tempo, porém com os mesmos 28 tempos semanais do diurno, somando 1260 minutos, i.e., 

21 horas por semana. 

 

Tabela 1: Comparação da carga horária, por semana, entre os três turnos do CEDAX, 

segundo o registrado junto à SEEDUC. 

Turno Horário Duração do tempo de 

aula 

Carga horária 

semanal 

Manhã 7h - 12h20 50 minutos 23 horas e 20 minutos 

Tarde 12h45 - 18h05 50 minutos 23 horas e 20 minutos 

Noite 18h10 - 22h55 45 minutos 21 horas 

Fonte: elaboração própria, a partir de dados da SEEDUC, no portal online Quadro de 

Horários 2019 das Escolas do Rio de Janeiro. 

  

No entanto, conforme já discutido, há a diferença entre o disposto junto à Secretaria 

Estadual e o que é efetivamente construído pela escola, determinado entre direção e 

professores, tomando como regulamentado dentro daquele espaço escolar. Isso é o que 

denomino aqui de carga horária definida, a partir do horário “oficioso”. Mostrarei adiante 

que o que é efetivamente praticado, também é uma redução do apresentado junto à 

SEEDUC e do construído pela direção. Desta forma temos, considerando-se o mesmo 

número de tempos, as diferenças apenas na duração de cada tempo, sendo os mesmos 50 

minutos pela manhã, 45 minutos para a tarde e 35 minutos para a noite, com professores 

pedindo em reduzir, mais uma vez, para 30 minutos à noite. 

De noite, portanto, há pressões por diversas frentes para a redução dos tempos: dos 

alunos, o que  ocorre em quase qualquer ambiente escolar, mas desta vez com o argumento 

da violência urbana, por residirem em localidades que sofrem o domínio pelo tráfico de 

drogas; dos próprios funcionários da escola, com discurso bastante parecido com os dos 
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alunos, simplificando os discursos em “vamos sair mais cedo”, não precisando de mais 

justificativas, dando como óbvio que todos os sujeitos querem sair o quanto antes daquele 

espaço. Antes de apresentar com pormenores esta questão, continuarei a desenhar os 

tempos escolares, na comparação entre turnos, agora comparando o “oficial” e o 

“definido”: 

 

Tabela 2: Comparação da carga horária, por semana, entre os três turnos do CEDAX, 

segundo o registrado junto à SEEDUC versus o horário definido pela direção  

Turno Horário oficial Horário 

definido 

Duração do 

tempo de 

aula oficial 

Duração 

do tempo 

definido 

Carga 

horária 

semanal 

oficial 

Carga 

horária 

semanal 

definida4 

Manhã 7h - 12h20 7h - 12h 50 minutos 50 minutos 23 horas e 20 

minutos 

23 horas e 

20 minutos 

Tarde 12h45 - 18h05 13h - 17h45 50 minutos 45 minutos 23 horas e 20 

minutos 

21 horas 

Noite 18h10 - 22h55 18h20 - 22h 45 minutos 35 minutos 21 horas 16 horas e 

20 minutos 

Fonte: elaboração própria, a partir de dados da SEEDUC e coletados por mim na escola. 

  

 Até aqui podemos observar a discrepância em horas-aula para, principalmente, 

quem estuda à noite. Comparando com a manhã, são sete horas a menos por semana, o 

equivalente a mais de um dia inteiro de aula a menos. Não há como, imediatamente após 

esta constatação, não se preocupar com uma formação, no mínimo, já limitada para o 

estudante noturno. O que também é digno de nota é como no interior da mesma escola 

existe uma situação de desigualdade escolar latente. O conceito, utilizado para se pensar 

escolas, principalmente de acordo com a região em que se localizam5, é pensado aqui, 

antes, no interior da própria escola. Como se chegou ao ponto no qual a própria escola 

pública permite em seu interior tamanha inequidade em relação às condições de 

aprendizagem? Mas deixo para discutir este ponto em momento mais oportuno adiante, 

quando tratar do levantamento histórico. 

                                                 
4 A partir dos horários definidos, vemos algumas divergências entre a duração dos tempos e os horários, o que 

não ocorre nos horários oficiais. Isso porque direção e professores adotam uma margem elástica para 

situações normais do cotidiano de atrasos e imprevistos. Por isso, para o cálculo da carga horária semanal 

definida pela direção, multiplicarei os tempos por suas durações em minutos, tal qual feito anteriormente e 

excluindo as margens. Isso causará diferenças em relação a quem porventura refaça este cálculo a partir dos 

horários. 
5
 Uma boa referência para este conceito é RIBEIRO, Vanda Mendes; VOVIO, Cláudia Lemos. Desigualdade 

escolar e vulnerabilidade social no território. Educ. rev. [online]. 2017 
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 Para enriquecer este ponto, trago o conceito de tempo escolar, especificamente os 

tempos na escola, conforme tipificado por Claudia da Mota Darós Parente (2010). A autora 

traz o tempo enquanto uma construção social, portanto, passível da transformação humana, 

tendo uma função de regulação simbólica da vida social. “As transformações sócio 

históricas produziram determinantes na organização temporal da escola” (PETITAT, 1994, 

p. 45, apud PARENTE, p. 139). A escola transforma o tempo escolar instituído, uma vez 

que é composta de sujeitos plurais. Parente relembra que Libâneo (2001, p. 22) afirma que 

a cultura escolar é construída concomitantemente de “fora” para “dentro” e vice-versa. Isso 

significa que cada escola possui sua especificidade quanto ao funcionamento. Por isso há a 

defesa por Parente (2010, p. 154) sobre: 

 

[...] a importância de concretizarmos estudos e políticas educacionais que 

desenvolvam análises mais atentas dos tempos escolares e dos fatores que 

condicionam a sua organização, levando-os em consideração na montagem de 

políticas, programas e projetos educacionais.  

 

 No CEDAX encontramos exatamente esta capacidade da escola, em sua 

especificidade determinar seu tempo, de acordo com suas demandas. É importante que isto 

seja ouvido sim pelas políticas educacionais, como defende Parente, mas penso que neste 

caso em específico é necessária grande cautela e se observar como se dá, de fato, esta 

construção de um novo tempo escolar que, a meu ver, se baseia apenas na aceleração, 

impulsionado por fatores socioeconômicos estruturantes, tal qual a violência urbana, o que 

não pode, evidentemente, ser ignorado. Por outro lado, não acredito que fechar a escola 

uma ou duas horas mais cedo seja uma solução aceitável. 

 Seguindo o mesmo pressuposto da escola autônoma na definição de seu tempo, a 

partir de sua especificidade, como afirmou Libâneo (2001), e o reconhecimento por Petitat 

(1994) da influência das forças socio históricas na construção do tempo escolar, afirmo que 

podemos, dada a força imperativa da realidade urbana para a maioria das escolas estaduais, 

de fato construir um projeto pedagógico específico para o turno da noite, adequado em uma 

carga horária de menos horas se comparado em relação ao diurno. 

Isso é radicalmente diferente do apressamento. Alunos e funcionários – e 

professores, talvez mais timidamente – concordam que o horário determinado oficialmente 

não é adequado à realidade social da qual a escola faz parte. E não apenas o CEDAX, mas 

nas escolas públicas inscritas nas regiões urbanas, principalmente periféricas –, realidade de 

proximidade com a violência, estes atores precisam congregar-se na proposta de construção 

de uma nova escola noturna, em vez de uma “versão resumida” do que é aplicado no 
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diurno, resultando sempre em uma “versão piorada” da escola. Nora Krawczyk (2013) 

informa que pesquisas mostram que muitas vezes a especificidade do noturno “se reduz a 

uma adaptação do planejamento dos professores [...] além do funcionamento precário e 

parcial dos espaços escolares” (p. 764). Passarei a expor agora algumas consequências 

nefastas da mera replicação aligeirada da escola à noite. 

A primeira questão que me proponho a examinar, citada já anteriormente, é sobre a 

relação qualidade versus carga horária. É um questionamento imperativo, pois o argumento 

de que a escola noturna é precarizada devido à (redução?) das horas-aula não dispensa 

verificação. Ou, em outras palavras: será que o fato de ter menos horas-aula significa 

necessariamente uma precarização do ensino? Basicamente é o que se articula, no discurso 

do senso comum, como quantidade versus qualidade. Indicarei uma possível resposta me 

valendo da análise de Ana Maria Cavaliere (2007) do ensino em tempo integral, que 

pergunta se a expansão do número de horas que os alunos permanecem na escola repercute 

em incremento da qualidade do trabalho educativo.   

Neste brilhante trabalho, Cavaliere (2007, p.1018) analisa que o tempo de escola, ao 

longo do século XX, sofreu mudanças articuladas às transformações da vida urbana no 

Brasil, e que 

 

 
“É preciso considerar ainda que, em cada circunstância histórica ou local, o 

tempo de escola é sempre função de diferentes interesses e forças que sobre ele 

atuam. [...] Em sua configuração concreta, o tempo de escola é determinado por 

demandas que podem estar diretamente relacionadas ao bem-estar das crianças, 

ou às necessidades do Estado e da sociedade ou, ainda, à rotina e conforto dos 

adultos, sejam eles pais ou professores. Essa característica constitutiva complexa 

dá ao tempo escolar uma dimensão cultural que nos impede de com ele lidar de 

forma meramente administrativa ou burocrática, sendo a sua transformação o 

resultado de conflitos e negociações.” 

 

 

 No CEDAX, durante a noite, encontramos exatamente o tempo escolar determinado 

por uma sociedade refém da violência urbana, impondo pelo medo, um senso de urgência 

em se ir para casa, afetando alunos, funcionários e professores. Os professores são os mais 

resistentes para terminarem as aulas mais cedo – não que representem um impeditivo, mas 

apenas um campo de força – pois isso alija seu trabalho e o conteúdo a cumprir. O conteúdo 

a cumprir, isto é, o currículo mínimo, aliás, não faz qualquer distinção entre turnos. A 

consequência é lógica: ter o mesmo conteúdo programático para ser aplicado em bem 

menos horas, conforme mostrei anteriormente, obriga o docente a refazer sua prática para a 

noite. Basicamente, há duas opções: aligeirar, pelos resumos, enxugos ou mesmo cortes; 
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ou recriar estratégias. No entanto, no cumprimento de um rígido currículo, é bastante 

difícil, mesmo para o docente mais preocupado em não privar o aluno da noite dos 

conteúdos, não recair em um alijamento, quando comparado aos turnos diurnos. 

 

 

2.2 À noite, o poder é outro   

 A situação que vivenciei enquanto residente ilustra, a meu ver, par excellence como 

o apressamento imprime marcas no “espírito” do turno noturno. Apesar de já ter sido 

notificado pela preceptora sobre a possibilidade dessa ocorrência, não pude deixar de me 

surpreender quando, de fato, a experienciei.  

 Quando terminamos os trabalhos de uma turma e passamos para a última, já na 

porta os alunos começam a perguntar pelo final: “vai até que horas hoje?”. Apesar de 

nossos apelos para não “entrarem na onda” da pressa, tentando argumentar sobre a perda 

que isso poderia representar na formação e no desempenho, não houve convencimento. E 

como eu veria poucas aulas adiante, o acordo professor-aluno, que a turma demanda 

mesmo antes do início da aula, do horário de término, precisava levar em consideração a 

demanda de um terceiro player nesta negociação: o porteiro. 

 Esta figura de caracteres interessantes apresentava admirável habilidade de 

organização. Ao início do turno, fazia um levantamento dos docentes faltosos, para 

esquematizar os tempos de aula, de modo que não houvesse tempo vago, “para sairmos 

mais cedo”, declaradamente explicado. Formado em Educação Física, como ouvi falar, de 

fato personificava a figura do treinador, e passava ao “time” de professores suas posições: 

“Fulano adianta tal turma, enquanto Sicrano pega a turma tal”. Acordo esse que os próprios 

professores entram, para nenhuma turma ficar com tempo vago e “escapar”: muitas vezes 

através de desdobramentos, a meu ver, criativos, como professores dividirem lousas, ou 

escrever enquanto outro explica, mesmo sendo disciplinas diferentes. Assim, o troca-troca 

de salas se junta às turmas sendo liberadas, contagiando um frisson nas turmas que ficam. 

 Assim, ao ficarmos no último tempo, muitas vezes estávamos também com a última 

turma, marcando o início das aberturas de porta “apenas para checar se tinha alguém, pois 

só há vocês na escola”, por parte do porteiro.  O número de vezes da sua “checagem”, fico 

a divagar, poderia ser calculado com, aposto, grande precisão, em uma equação que 

tomasse como diretamente proporcional o tempo que “ficássemos sozinhos”, após a saída 

da penúltima turma. Os horários definidos, seja pela SEEDUC, seja pela direção, pouco 

importavam e, ressalto, de forma bastante naturalizada nos discursos. O horário de término, 
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para mim, era quase sentido, ao ver a escola se esvaziando, ao aumentar das “checagens” 

do Porteiro, na inquietação dos alunos, quando não explicitamente pediam o fim da aula. 

Algo similar se observa nono exemplo trazido por Célia Pezzolo de Carvalho (2001) na 

Escola “Cássio Ramos” (nome fictício) que investiga, em Ribeirão Preto. A autora 

menciona a “submissão ao tempo, ao relógio” (p. 60) que o aluno noturno experiencia no 

cotidiano escolar, estruturando a análise do tempo como uma questão de poder “que penetra 

o corpo” (FOUCAULT, 1977, p.138 apud CARVALHO, 2001, p.61).  

 Ainda assim, por vezes, em geral em pequeno número, parte da turma permanecia 

atenta e interessada nas discussões, suspendendo aquele estado de apressamento, fazendo 

com que o tempo passasse e, como contado pela Preceptora anteriormente, subitamente as 

luzes se apagavam. Mais de uma vez este acidente ocorreu: o porteiro simplesmente 

procedeu ao fechamento da escola. Ao descermos apressadamente, ele alegou, em todas as 

vezes que ocorreu, que não nos viu, “afinal, achei que não havia mais ninguém, até porque 

todas as turmas já foram embora”, ressaltava. 

 Apesar de poder parecer, minha intenção não é criticar este funcionário. Inclusive, 

preciso manifestar meu controvertido sentimento de gratidão, pois estes eventos 

decisivamente intensificaram meu propósito em estudar a escola noturna. No entanto, se 

esta investigação pretende extrapolar os muros do CEDAX, não poderia me ater a uma 

manifestação particular, isolada. Apesar desta singularidade, não é difícil prognosticar, 

conforme mostrarei adiante ao abordar outros trabalhos, que este tipo de ocorrência exista 

em outras escolas, ainda que se apresente de outras formas, as mais variadas. Quero extrair 

as linhas gerais e, portanto, afirmo que não reside sobre este sujeito específico o “poder” da 

escola noturna; arriscaria dizer que não é o Porteiro que fecha o CEDAX, mas a escola se 

fecha, quase que como em um processo de combustão completa, pelo apressamento. 

Conforme já dialogado na subseção anterior, Ana Maria Cavaliere qualifica o tempo 

escolar como um produto complexo, que extrapola as decisões administrativas (2007, 

p.1018).  Retomando Carvalho, finalizo com sua observação  lapidar: “o tempo passa a ser 

o vigilante contínuo” (2001, p.95). 
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3 PASSADO E PRESENTE DA ESCOLA NOTURNA 

 A pesquisa aqui apresentada está compreendida na modalidade de Ensino Médio, 

regular, no turno noturno. Logo, segue o mesmo currículo e estrutura de ensino padrão das 

escolas de ensino médio estaduais, espalhadas por todo o Rio de Janeiro.  

Faço esta observação porque ao falar apenas em “escola noturna” no CEDAX, é 

preciso esclarecer que esta denominação inclui duas modalidades de ensino: a regular e a 

EJA. Inclusive, sempre ao falar em “escola noturna” fora dos muros do CEDAX, encontrei 

justamente pessoas confusas e até surpresas sobre a existência de um ensino regular à noite. 

Para a enorme maioria das pessoas com as quais conversei, “ensino noturno” e “EJA” são 

sinônimos. Se em um primeiro momento eu apenas diferenciava, por exclusão, dizendo 

“não, não estou falando sobre EJA”, percebi que seria necessário realizar este diálogo. 

Afinal, a convivência entre as duas modalidades no mesmo lócus não é um fato trivial.  E 

aqui entra a necessidade de uma análise histórica.  

Apesar da carente produção acerca dos cursos noturnos para trabalhadores na 

historiografia, conforme apontado por José Gonçalves Gondra e Alessandra Schueler 

(2008, p.94 apud CANEDO, 2012, p. 4733), não é necessário grande aprofundamento em 

análises históricas para constatação de permanências. Um excelente trabalho que usarei 

como apoio para o levantamento do passado histórico do ensino noturno é de autoria de 

Leila Mafra (1994). Sua análise possui espectro temporal amplo, não se limitando a um 

estudo de caso, abrangendo o período desde o Império aos anos 1930. Para essa autora, 

existe uma “contradição básica” (1994, p. 92) na escola média noturna: traz a expectativa 

do acesso educacional às camadas populares, mas, ao mesmo tempo, as repele. As 

trajetórias intermitentes, evasões e repetências são, para a autora, prova da complexidade 

no esforço de compreensão pedagógica da escola noturna, que ganha “posição de destaque 

no cenário educacional, como uma questão mal resolvida”, “de inferioridade em face das 

demais escolas médias” (p. 93). A consequência é, no presente, a ampliação das “distâncias 

culturais e sociais” entre os alunos trabalhadores, que frequentam a escola noturna, em 

relação aos alunos de outras classes sociais, matriculados no ensino médio diurno (p. 94). 

Esta contundente fala, presente já na introdução de seu artigo, se assemelha ao que 

encontrei e expus até aqui. 

O imbricamento das escolas noturnas com as parcelas mais pobres da população é 

trazido por Ana Luiza Jesus da Costa (2011), compreendendo as últimas décadas do 

Império na cidade do Rio de Janeiro. As “escolas noturnas de instrução primária para 

adultos existentes no município da Corte” (p. 54) tiveram reconhecimento estatal tardio. A 
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responsabilidade do Império estava restrita às crianças de sete a quatorze anos. A primeira 

legislação acerca do ensino noturno é de 6 de setembro de 1878, pelo ministro Leôncio de 

Carvalho, através do decreto 7.031, que determina a cada uma das escolas públicas de 

primeiro grau do Rio de Janeiro o estabelecimento de um curso noturno; restrito a homens 

adultos, com as mesmas disciplinas lecionadas nas escolas diurnas (p. 57). A autora 

denuncia que esses cursos noturnos não eram vistos como responsabilidade do Estado, que 

subsidiava as iniciativas particulares, beneficentes, dando caráter de “dádiva” e não de 

“direito” à educação. E, na verdade, a educação de adultos apenas se consolidou com a 

participação privada, ao longo dos anos 1860. Desta forma, em 1872, havia apenas dois 

cursos noturnos públicos, um da Câmara Municipal, em São Sebastião, e outro do 

Ministério do Império, em São Cristóvão (p. 62). 

Porém, as crianças, apesar de disputarem os postos de trabalho, não poderiam 

ocupar também as cadeiras das escolas noturnas. O Inspetor Geral da Instrução, em 1854, 

regulamenta “que o fim especial de tais instituições era prover expressamente a necessidade 

do ensino a respeito das pessoas adultas” e não ser “conveniente a convivência escolar entre 

menores de 15 anos e adultos de 20 e mais anos” (p. 60). O Ministro do Império em 1872, a 

fim de prevenir “embaraços ao desenvolvimento do precioso elemento da iniciativa 

particular”, avisa “que não devem ser admitidos nessas escolas meninos menores de 15 

anos, para os quais estão abertas as escolas públicas” (p. 61). A conclusão de Costa é de 

que a Inspetoria promovia uma “dupla segregação” (p. 61) às crianças que não poderiam 

deixar de trabalhar para estudar durante o dia.  

Concluindo sua análise histórica, Costa mostra o fechamento dos cursos noturnos 

do Rio de Janeiro, alegando falta de recursos, em 1879, não sem a resistência de alguns 

professores, que continuaram a trabalhar sem receber suas subvenções até 1881, quando o 

Ministério do Império retoma esses pagamentos e, a partir do ano seguinte há um novo 

movimento expansivo dos cursos públicos.  

Mafra também traz registros de cursos noturnos e suas intermitências, como em 

Alagoas, fundados em 1872, suspensos em 1874 e reabertos em 1876, mesmo ano de 

fechamento das vagas na Paraíba, dez anos antes da extinção no Pará, em 1886; ou ainda os 

casos como de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de cursos que se mantiveram por 

resistência de professores isolados. No Mato Grosso, em 1873, o inspetor geral apontava 

falta de professores e evasão dos alunos. Podem ser apontadas como exceções o Paraná, em 

1872, apresentando “bons resultados”, segundo o autor; e o Espírito Santo, em 1873, com 
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elogios de autoridades. Cabe lembrar que o Ato Adicional de 1834 responsabiliza as 

Províncias a prerrogativa de organizar o ensino primário (p. 112). 

Costa, por sua vez, apresenta que na cidade do Rio de Janeiro, em fins do Império, 

em 1887-8 extinguem-se seis cursos, com média de 155 alunos, restando apenas o da 

Sociedade Propagadora da Instrução às Classes Operárias da Lagoa (p. 66). 

Apresentando um pouco mais de perto esta Escola, a partir de Jonis Freire e 

Karoline Carula em seus estudos sobre os movimentos higienistas na capital do Império 

(2017), a Escola Noturna da Lagoa possuía aulas de segunda a sábado, entre 19h e 21h, nas 

quais eram lecionadas leitura, gramática, caligrafia, religião, álgebra e geometria, desenho e 

francês. Os autores (p. 148), a partir de Alessandra Frota Martinez (1997, p. 166-7) trazem 

como objetivo desses cursos noturnos a instrução de operários e seus filhos, levando a 

“civilização” aos “populares”. Os autores citam relatório ministerial de 1874 contabilizando 

158 alunos matriculados e também uma matéria de 1879 do jornal Gazeta de Notícias que 

relata a frequência média de 40 alunos, operários. O secretário da instituição, em relatório 

de 1873, lido pelos autores, explica que a oscilação no número de alunos que frequentam as 

aulas se explica pelas atribuições de seus ofícios, que por vezes os obriga a se deslocarem a 

pontos distantes da cidade. As idades destes alunos oscilavam entre 7 e 44 anos, apesar da 

restrição na legislação que impedia a matrícula de menores de 15 anos em cursos noturnos, 

contando, inclusive, com 11 alunos sob a condição de escravos. A presença destes menores, 

apesar do constrangimento estatal, era defendida pela Sociedade em seu projeto 

modernizador (p. 158). 

Outro achado digno de nota no capítulo de Freire e Carula é a Escola Noturna e 

Gratuita do Club dos Libertos de Niterói. Segundo o jornal O Fluminense, de 1883, 

acessado pelos autores, eram aceitos “adultos e menores, livres, escravos, e ingênuos de 

qualquer nacionalidade, cor ou religião” (p. 163). No mesmo ano, a escola, fundada por 

João Clapp, companheiro de André Rebouças, possuía 97 alunos matriculados, com 

escravos, homens livres e libertos (p. 153).  

 A análise de Leila Mafra (1994) traz o ensino médio noturno como inserido no 

período de gênese das iniciativas de educação de jovens e adultos, atravessado por um 

momento de construção do Brasil enquanto nação e pela “construção de uma proposta 

pedagógica que refletisse os interesses públicos e privados subjacentes a esse novo Estado” 

(p. 97). Primitivo Moacir (1939) aponta a determinação pela Corte, no ano de 1885, que se 

ensine nos cursos noturnos a constituição do Império e o código criminal (apud MAFRA, 

1994, p. 99), dado um caráter de “educação cívica” desses cursos (p. 113). No ano seguinte, 
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Moacir, citado por Mafra, nota o registro do ensino noturno na capital de Pernambuco, no 

ano de 1886, com a criação de quatro escolas noturnas de ensino primário, sem distinção de 

idade, com 280 matrículas (p. 98); em 1871, no Maranhão, uma reforma educacional 

determina a obrigatoriedade do estabelecimento de cursos noturnos para adultos, que 

permite ao “homem do povo que vive de salário”, nas palavras do presidente da província 

Gomes de Castro, encontrar “a instrução que não pôde [sic] adquirir na infância e, sem 

prejuízo do trabalho, habilita-se a compreender melhor os direitos e deveres que lhes 

incumbe como cidadão e pai de família” (MOACIR, 1939, v.1, p. 216, apud MAFRA, 

1994, p. 99).  

Observo semelhanças entre as palavras do governador Gomes de Castro e as do 

ministro Leôncio de Carvalho: 

 

 

Na distribuição do ensino, fôra injusto o Estado, se, atendendo exclusivamente às 

gerações que despontam, deixasse no olvido aquela que já ocupa um lugar na 

cena política do país e que conta em seu seio uma numerosa classe 

completamente ignorância. Sabemos todos que a magna aspiração das sociedades 

modernas deserdada do benefício da instrução. Faz-se mister, portanto, ao lado 

das escolas destinadas a infância, promover a criação de cursos para o ensino 

primário dos adultos analfabetos [...] No seio dos povos livres nada há tão digno 

de compaixão como o adulto analfabeto, isto é, o homem que, adiantado na vida 

física, mas alheio às evoluções da vida moral, está separado da comunhão social 

pelo negro abismo da consiste principalmente em alargar, quanto possível, o 

círculo dos seus associados, pela igualdade no exercício dos direitos e no 

cumprimento dos deveres. Como, porém, realizar tão nobre aspiração, sem que a 

noção desses direitos e deveres haja penetrado mais ou menos profundamente a 

consciência e a razão de todos? [...] Como garantir um direito a quem não o sabe 

exercer e impor uma obrigação a quem não pode cumprir? Foi atendendo a essas 

considerações que empreendi e levei a efeito a criação dos mencionados cursos. 

A medida foi realizada com a máxima economia para os cofres públicos, visto 

que os cursos, como já fiz ver, funcionam nas casas ocupadas pelas escolas 

públicas, e o ensino é ministrado pelos professores das mesmas escolas, mediante 

razoável gratificação pelo excesso de trabalho. (RELATÓRIOS dos Ministros dos 

Negócios do Império, entre os anos de 1870 e 1889, apud COSTA, 2011, p. 63). 

 

 

A fala do presidente da província do Maranhão é bastante interessante por ecoar o 

que hoje ainda se discute sobre a Educação de Jovens e Adultos, nos termos do resgate de 

um direito anteriormente negado, ou, em termos do “mais importante documento normativo 

para a Educação de Jovens e Adultos” segundo Osmar Fávero (2011, p. 32), o parecer 

CNE/CEB nº 11/2000, do relator Carlos Roberto Jamil Cury: 

 

 

[...] a função reparadora da EJA, no limite, significa não só a entrada no circuito 

dos direitos civis pela restauração de um direito negado: o direito a uma escola de 

qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e 

qualquer ser humano. Desta negação, evidente na história brasileira, resulta uma 

perda: o acesso a um bem real, social e simbolicamente importante. Logo, não se 
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deve confundir a noção de reparação com a de suprimento. (CURY, 2000, p. 7, 

grifo do autor.) 

 

 

Evidentemente, há limites na comparação entre a função reparadora, consolidada 

pelo paradigma de direito público subjetivo, como afirmado por Cury (p. 22) e a visão dos 

governantes à época do Império, que divergem, fundamentalmente, ao analisarmos o papel 

do Estado. Como Mafra analisa, até os anos 1940 o protagonismo era das iniciativas 

particulares, restando a Estado participação intermitente, de caráter complementar. Isto se 

relaciona à ideia da educação como “benesse”, como já vimos na obra de Costa (2011), ou: 

 

 

Assim, nas  escolas  noturnas  para  adultos  e  jovens,  a  educação  transforma-se 

numa espécie de "concessão" do poder instituído a grupos sociais menos 

favorecidos, para incorporá-los à ordem social oligárquica, pela via de uma 

alfabetização funcional, uma formação moral e artesanal, cuja ênfase se expressa 

na consciência dos deveres, na prática dos ofícios e dos bons costumes e na 

subordinação social. [...] Limitava-se a ajustar e a socializar adultos e jovens à 

sociedade vigente, como condição de realização pessoal e social. (MAFRA, 1994, 

p. 113) 

 

 

Atravessando esta análise histórica, o caráter noturno e para jovens e adultos 

trabalhadores mostraram-se imbricados, afinal, é justamente a fim de atender este público, 

que não poderia ter sua atividade de trabalho “em hipótese alguma prejudicada pela 

frequência à escola noturna” (MAFRA, p. 113). A realidade dos jovens dos séculos XIX e 

XX antece o que relatam Sguissardi e Pucci quase um século depois (1992), transparecendo 

a estruturalidade da questão: “o ensino noturno [...] é a única alternativa de que pode lançar  

mão  o  trabalhador,  na  tentativa,  em  grande  medida  frustrada, de conciliar duas 

jornadas: a do trabalho e a do estudo” (1992, p. 53), cenário já apresentado pelos alunos em 

suas manifestações através dos questionários que analisei anteriormente. 

Por outro lado, Sguissardi e Pucci também apresentam esta mesma escola noturna, 

que reflete a situação da classe trabalhadora brasileira de “atraso [...] em termos de direitos” 

(p. 53), como também “instrumento na luta pela emancipação e hegemonia” (p. 55) dessa 

classe. É o que Manfredi, Sguissardi e Siqueira (1989, p.3, apud SGUISSARD e PUCCI, 

1992, p. 54) reconhecem enquanto processo social amplo, quando esses excluídos do 

exercício da cidadania reclamam o acesso ao direito à educação historicamente negado. 

Esta luta se organiza, segundo os mesmos autores, em torno de organizações comunitárias, 

partidárias, eclesiásticas e sindicais, inserindo a educação de jovens e adultos como objeto 

de movimentos sociais. Mafra (1994, p. 108) indica que as primeiras manifestações 

populares demandando ensino primário gratuito para todos, inclusive adultos, aludem à 
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influência anarquista evocada pelos imigrantes europeus, sob o alvorecer do século XX. 

Nas três primeiras décadas, continua a autora, as escolas noturnas permaneciam em função 

das iniciativas de educação de jovens e adultos (p. 109).  

Como marcos deste período, temos o pioneirismo paulista em adotar o ensino 

noturno na Legislação Geral, em 1912, em um curso de 4 anos, tidas como um “mal 

necessário” para alfabetização, com número crescente de matrículas, que começavam a 

esgotar, de forma mais acelerada na cidade de São Paulo (p. 110). Aliás, esta era a 

tendência por todas as províncias: o avanço dos cursos noturnos prioritariamente – quando 

não exclusivamente – nas capitais e vilas mais populosas.  

O mesmo estado, a partir de 1909, estendia as classes noturnas também a alunas, 

nos arredores das indústrias, educando filhos e filhas de famílias operárias, em acordo com 

as gerências fabris. Os únicos dois outros registros, no texto de Mafra, de classes que 

permitiam o acesso de mulheres, ainda sob a égide do Ato Adicional de 1834, são no Ceará 

em 1879 e no Rio de Janeiro em 1884, ambos em classes separadas, e o segundo, inclusive, 

de iniciativa particular, apenas obteve aval imperial por contar com professores que 

lecionariam de forma gratuita bem como do apoio de senhoras que vigiariam as alunas (p. 

108). Como sintetiza a autora, “a discriminação racial e a discriminação de gênero são, 

portanto, estabelecidas desde as primeiras experiências com o ensino noturno” (p. 112). 

Não me surpreende, portanto, que as mulheres sejam definitivamente incluídas justo nas 

escolas sob a realidade de uma São Paulo que se industrializava incansavelmente. Também 

advogo a industrialização como fator explicativo para destaque da iniciativa particular nos 

programas de ensino supletivo, como a Bandeira Paulista de Alfabetização, de 1932, e 

Cruzada Nacional de Educação, de 1932 no Rio de Janeiro, no mesmo ano.  

O caráter profissionalizante do ensino noturno já se manifestava em 1928, em 

Pernambuco, onde “as noções indispensáveis ao exercício de suas profissões deveriam ser 

dadas em cursos noturnos” (DNE, 1949, p. 151 apud MAFRA, 1994, p. 109). A autora 

registra a existência de cursos comerciais, além de cursos com dois anos de alfabetização 

seguidos de aperfeiçoamento, além dos “cursos populares”, noturnos, do Distrito Federal, 

que também lecionavam noções de saúde e direito (p. 109). 

Não incorrendo em separações artificiais, tais como mônadas, ainda assim percebo 

mudanças nos caracteres impressos no ensino noturno entre a passagem do Império às 

primeiras décadas do século XX. Mesmo considerando que por todo esse período todas 

essas características aparecem, muitas vezes intercruzando-se, vejo uma sequência de 

projetos latentes, sendo o civilizador, referente aos movimentos higienistas do final do 
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Império, dando espaço ao alfabetizador, que praticamente coexiste com o 

profissionalizante. Interpreto a escola noturna ganhando gradualmente feições capitalistas, 

incluindo mulheres, agora que inexistem escravos, pois as fileiras do operariado precisam 

ser engrossadas. Afastando-se dos empreendimentos das elites que buscavam honrarias 

pelas “benesses”, a educação passa a ser reinvindicada por empregadores industriais, mas 

também pelas próprias massas, que passam a lotar centros urbanos, fábricas e, agora, 

também as carteiras escolares.  

Sobre a participação do Estado, a partir, novamente, de Mafra, vemos que do caráter 

complementar à iniciativa particular característico do Império, o Estado irá assumir, com 

Getúlio Vargas, a ação educacional como política de formação de trabalhadores, 

“reduzindo a formação média popular ao ensino técnico, legitimando a dualidade social e 

estrutural do ensino médio de então” (1994, p. 91), realidade persistente na década de 50, 

que não conseguiu montar uma escola média popular. 

A mudança significativa após a década de 30 é entendida por Sergio Haddad e 

Maria Clara Di Pierro nesses termos: 

 

 

[...] mais do que as características de desenvolvimento das potencialidades 

individuais, e, portanto, como ação de promoção individual, a educação de 

adultos passava a ser condição necessária para que o Brasil se realizasse como 

nação desenvolvida. Estas duas faces do sentido político da educação ganham 

evidência com o fortalecimento do Estado nacional brasileiro edificado a partir de 

1930. (2000, p. 111) 

 

 

Mas ainda na década de 30, se ainda é possível encontrar, por um lado, 

permanências de traços da escola noturna dos tempos do Império no perfil dos alunos, a 

novidade é o protagonismo do movimento negro, para além da “benesse” das elites. Merece 

registro a pesquisa de Betânia O. Laterza Ribeiro e Elizabeth Farias da Silva (2010), que 

apresenta a “Escola 13 de Maio”, criada pela Legião Negra na cidade mineira de Ituiutaba, 

oficializada em 1937 como “Escola Municipal Noturna 13 de Maio”. Nos explicam as 

professoras que: 

 

 

A escola com turno noturno mantida pela FNB [Frente Negra Brasileira] seguia 

uma prática que datava do segundo império (década de 70 do século XIX), 

quando o ensino noturno se destinava tanto a adolescentes e adultos do sexo 

masculinos analfabetos quanto a trabalhadores. Mais de cinco décadas depois, a 

Legião Negra criou, em Ituiutaba, cidade do Triângulo Mineiro, uma escola 

noturna para pessoas negras trabalhadoras e analfabetas. (RIBEIRO, SILVA, 

2010, p. 367)    
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Para Souza e Oliveira (2008), “o impasse histórico do Ensino Médio” (p. 61) se 

manifesta na dualidade ensino propedêutico às elites versus profissionalizante aos mais 

pobres. Os autores relembram, inclusive, o art. 129 da Constituição Federal de 1937 que 

determina o ensino pré-vocacional como “destinado às classes menos favorecidas”. A partir 

de 1971 a profissionalização compulsória, mesmo caindo em 1982, aumentou a percepção 

do ensino propedêutico como desnecessário junto com a expectativa de inserção no 

mercado de trabalho via ensino profissionalizante. Os autores citam Dagmar Zibas em 1992 

registrando o entendimento entre os educadores, “compreensão do 2o Grau como 

complemento indissociável do 1o Grau; e a tese da formação para o trabalho dentro do 2o 

Grau, entendida como formação para a cidadania” (p. 58 apud SOUSA e OLIVEIRA, 2008, 

p. 61). 

 

Analisando as décadas seguintes do século XX, encontro nas pesquisas uma certa 

centralidade em São Paulo. Faz sentido se pensarmos que as matrículas das escolas eram 

cada vez mais preenchidas por trabalhadores, e era este estado que se destacava em sua 

industrialização e urbanização, como já comentei. Marília Pontes Sposito (1984) nos 

mostra que os cursos noturnos se expandem em um momento de reclamação popular por 

aumento de vagas na rede, tendo 1947 um marco significativo: a regulamentação dos cursos 

noturnos ginasiais, que estava, no código de 1933, restrita à educação de adultos, os 

chamados “cursos populares” (SPOSITO, 1984, p. 47). O decreto determina que apenas 

alunos do sexo masculino e maiores de 14 anos podem ser matriculados, tendo preferência 

os que comprovarem trabalhar durante o dia (p. 48). Em levantamento encontrado pela 

autora (p. 57), feito pelo inspetor federal de ensino, publicado no jornal “A Gazeta”, os 

cursos ginasiais assim caracterizavam o ensino secundário da capital paulista em 1953: 

6.300 alunos diurnos e 5.700 noturnos. Cabe notar que o quadro possui quatro divisões, 

para além dos dois turnos, de gênero, apresentando uma relação inversa turno-gênero: os 

alunos dividiam-se entre 2.800 no turno diurno e 4.100 no noturno, enquanto as alunas 

3.500 e 1.600, no diurno e noturno, respectivamente.  

Célia Pezzolo de Carvalho, em sua análise feita em 1995, revê a história da escola 

noturna na década de 50 impulsionada pelos ginásios demandados pelas associações de 

bairros, principalmente em São Paulo; nos anos 60 tendo expansão dos cursos superiores à 

noite, mas primeiramente ofertados por instituições particulares. As escolas particulares 

também se expandem na década seguinte, quando, segundo José Willington Germano, a 

União reduz a média de dispêndio em Educação e Cultura pela União  como porcentagem 
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da Receita de Impostos de 10% na década anterior para 6,4% no período de 1970 a 1976 

(1993, p. 197, apud CARVALHO, 1995, p. 77). Já a década de 80 sim vê a expansão das 

vagas públicas no 2º grau, em grande parte no período noturno, como frutos de lutas de 

movimentos organizados, como os “vestibulinhos”, bem como a educação como pauta 

inserida em um contexto maior, dos movimentos urbanos das capitais mais populosas, que 

desde as “barganhas” políticas que marcam os governos populistas a partir de 50, lutam 

pelo acesso a serviços públicos.  

A década de 80 também é marca para as pesquisas acerca da escola noturna. 

Segundo Eduardo Magrone Rodrigues (1995), “a partir de 1981, as questões da escola 

noturna começaram a ocupar o espaço editorial de alguns periódicos especializados”, sendo 

“até o final da década de 70, pesquisas, publicações e relatos sobre o tema raríssimos” (p. 

50). Fernando Antônio Leite de Oliveira (1986) requere a primeira publicação sobre “o 

fenômeno da escola noturna” em 1979, ano em que “não encontramos praticamente nada 

específico sobre o ensino noturno” (p. 20). O autor da UFU também identifica 1981 como 

marco para o começo do “despertar interesse e reflexão sobre um segmento da escola 

marcado por altas taxas de evasão e pelo esquecimento das administrações dos sistemas de 

ensino.” (p. 20, grifos meus). Para o autor, as “características do ensino noturno parecem 

repetir-se nos diversos cantos do Brasil” (p.20). Essas características parecem ser os 

problemas do ensino noturno.  

O estado de São Paulo, na década de 90, apresenta mais de 60% das matrículas no 

período noturno, tendo em 1995 o ponto mais alto de 74% das matrículas (CORTI, 2016, p. 

63), revelando o papel central dos cursos nesse turno na construção do ensino massificado. 

Esta também é a explicação para a afirmação de Maria Carla Corrochano e Marilena 

Nakano “[...] o curso noturno é, sobretudo, um tema da década de 90” (2002, p. 101 apud 

CORTI, 2016, p. 55), confirmada pelo levantamento bibliométrico das pesquisas na 

educação tendo como assunto a escola noturna, feito tanto por Corrochano e Nakano, 

quanto por Pelegrino (2002 apud CORTI, 2016, p. 55). As diminuições nas matrículas 

noturnas a partir de 1996 são explicadas por Corti por mudanças na organização 

administrativa da secretaria estadual, que priorizou abertura de vagas no turno diurno; além 

do aumento de vagas na EJA de Ensino Médio; além de alterações no perfil demográfico do 

estado.  
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4 PRESENTE E FUTURO(S) DA ESCOLA NOTURNA 

“Quando duas pessoas falam de qualidade na 

educação, nem sempre estão dizendo a mesma 

coisa.” 

(Nora Krawczyk) 

 

 Iniciarei esta seção que traz o marcador temporal de “presente” a partir do contexto 

histórico da redemocratização e criação da LDB que, apesar de ainda vigente sob a 

perspectiva legal, pretendo mostrar seus impasses e questionamentos que vem sofrendo nos 

últimos anos, conjecturando sobre possíveis futuros da escola noturna.  

 Eduardo Magrone Rodrigues (1996) e Ana Paula Corti (2016) entendem que a 

Constituinte percebeu a demanda pela população, durante as décadas de 70 e 80, por vagas 

no ensino noturno, representada no artigo 208 que “[...] dispõe o seguinte: ‘O dever do 

estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de: Inciso VI - oferta de ensino 

noturno regular, adequado às condições do educando’” (p. 62). O autor cita Acácia Kuenzer 

(1988), que explica a importância do ensino noturno na escolarização dos filhos da classe 

trabalhadora. Mas a observação de Rodrigues é que a expansão de matrículas representou, 

ao mesmo tempo em que a democratização, uma cisão no próprio interior da escola. Em 

suas palavras (p. 62): 

 

 

[...] a mesma tradição classista da educação brasileira, responsável pela divisão 

do ensino médio em ensino propedêutico e ensino técnico-profissional, 

consagrou, nos últimos anos, a divisão entre ensino diurno e ensino noturno. 

Como diria Anísio Teixeira: o primeiro é o ensino que desejamos para os nossos 

filhos, e o segundo, o ensino que desejamos para os filhos dos outros.  

 

 

 Corti (2016) detalha essa divisão no interior da escola, no cotidiano: 

 

 

[...] aquela que funcionava de dia, com alunos mais novos, com maior tempo para 

os estudos, e que apresentava melhor funcionamento com a presença de 

funcionários, professores e diretores, e a escola que funcionava à noite, que 

recebia alunos trabalhadores, de idades mais elevadas, cansados da jornada de 

trabalho diária, que muitas vezes apareciam atrasados e com fome, e eram 

recebidos por professores igualmente cansados da dupla jornada. Os professores, 

por sua vez, encontravam uma escola desprovida de pessoal administrativo e 

equipes de gestão. (p. 56) 

 

 

Rodrigues analisa que esta desigualdade entre turnos reproduz no interior da escola 

o abismo entre classes no Brasil, percebendo que a escola noturna desde o Império – como 
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apresentei no início desta seção – é procurada “por aqueles que a necessidade de trabalhar 

impede a frequência em cursos diurnos” (p. 63). Como lembra Carvalho (2001), a escola 

noturna de 1º grau permanece com estrutura pedagógica e discente inalteradas desde sua 

criação, “continua sendo o lugar de escolarização dos que não podem ter o ‘privilégio’ de 

dedicar-se apenas ao estudo” (p. 34).  Recorro novamente à centralidade da ideia desta 

autora, quando afirma que “o cerne do problema do ensino noturno que é a relação escola-

trabalho” (p.7), para entender a importância da defesa de Rodrigues de que “tanto o ensino 

técnico-profissional, quanto o ensino noturno foram recorrentemente associados, ao longo 

da história educacional brasileira, àqueles que já ocupavam ou iriam ocupar alguma função 

no pólo manual da divisão social do trabalho.” (p. 63).  

 Essa cisão no interior da própria escola manifestou-se com clareza no CEDAX, no 

que percebi como uma clara hierarquia entre turnos, materializando-se nas reduções dos 

tempos de aula, nos desempenhos do simulado, e também em representações, como a 

emblemática fala do professor, sobre “a síndrome de vira-lata da noite”, como demonstrei 

em detalhes nas seções anteriores, ecoando, com proximidades e divergências, nos 

trabalhos empíricos da literatura que selecionei, dos quais destaco Abdalla (2004), 

Carvalho (2001), Guimarães (1992), Krawczyk (2013), Oliveira (1986), Rodrigues (2005), 

Sguissard e Pucci (2002), Souza e Oliveira (2008).   Acredito que neste momento esteja 

clara a íntima relação entre trabalho e escola noturna. Rodrigues (1995, p. 65), com base 

em Arroyo, sintetiza: “a condição de alunos liberados ou não do trabalho para o estudo 

passou a ser o grande divisor de águas desde o primário à universidade” (1990, p.4). Ainda 

assim, acredito ainda ser necessário empreender um esforço em destrinchar as influências 

do mundo do trabalho na escola, que ganha força nas discussões na educação brasileira nos 

últimos anos. Até o momento a escola noturna de hoje, mostrada a partir do CEDAX, 

parece uma continuação histórica da mostrada nos trabalhos realizados nas décadas de 80 e 

90.  

No entanto, a partir das representações coletadas na seção seguinte, percebo uma 

significativa característica na relação destes jovens com o trabalho, na busca de uma 

autonomia e valorização do trabalho. Não há novidade alguma, no entanto: como Abdalla 

(2004, p.53) traz a partir de Madeira (1999), estes jovens almejam, a partir da autonomia 

representada em ter a renda do trabalho, sua liberdade. Como analisei também naquela 

seção, a escola para muitos destes alunos representa uma etapa, muitas vezes sem qualquer 

sentido senão de uma obrigatoriedade, justamente na busca da autonomia que entendem 

haver no trabalho, em uma perspectiva individual como bem nota Krawczyk (2013, p. 764). 
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Isso talvez explique porque o ensino profissional é o único a ter aumento no número de 

vagas no período notuno no estado do Rio de Janeiro6. É esta mesma autora que, já se 

aproximando de nossos tempos (2014), irá declarar que “a escola média brasileira está em 

um momento de transição” (p. 21). O número de matrículas talvez seja o mais notável 

sintoma deste quadro. A partir de 2004, quando registrou o maior número de matriculados, 

há registros de decréscimos (KRAWCZYK, 2014, p. 23, a partir de dados do 

MEC/INEP/DEED). 

Atualizando os dados de matrículas: 

Tabela 3 - Número de matrículas no ensino básico no Brasil7    

Ano Matrículas Variação 

2007 53.028.928 - 

2008 53.232.868 0,4% 

2009 52.580.452 -1,2% 

2010 51.549.889 -2,0% 

2011 50.972.619 -1,1% 

2012 50.545.050 -0,8% 

2013 50.042.448 -1,0% 

2014 49.771.371 -0,5% 

2015 48.796.512 -2,0% 

2016 48.817.479 0,0% 

2017 48.608.093  -0,4% 

2018 48.455.867 -0,3% 

Fonte: elaboração própria, a partir de dados do InepData (MEC/INEP/DEED). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Ver tabela 8, adiante. 

7
 Reproduzo as notas técnicas do MEC/INEP/DEED: 

1) O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. 

2) O mesmo aluno pode estudar em mais de uma UF. 

3) Não inclui alunos de turmas de atendimento complementar (AC) e atendimento educacional especializado 

(AEE). As turmas AEE foram coletadas a partir do censo escolar 2009. 
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 Gráfico 1 – Número de matrículas no ensino básico no Brasil    

 
Fonte: elaboração própria, a partir de dados do InepData (MEC/INEP/DEED). 

 

Faço uma manifestação sobre a terrível fragmentação dos sistemas de coletas de 

dados do Inep. O número de matrículas pode ser consultado em um sistema bem montado, 

o InepData. Para os dados a partir de 2015 precisei recorrer a relatórios, uma vez que o 

sistema “novo”, o Consulta Matrícula não mostra os dados consolidados para o Brasil (!!), 

fragmentado por unidade federativa, o que dificulta, desnecessariamente (?), mesmo uma 

simples pesquisa. Disto decorre que os dados de 2015 a 2018 estão disponíveis em um 

sistema absolutamente limitado, sem, por exemplo, os detalhamentos, como o de turno, do 

sistema InepData, limitado a 2014. Ao pesquisador resta o dilema: mais detalhes em dados 

antigos ou dados mais recentes com menor possibilidade de recortes. 

Isto dado, para uma análise das vagas no ensino noturno, estive limitado aos dados 

entre 2008 e 2014. Além disso, o sistema obrigava a seleção de uma Unidade Federativa, 

não permitindo exibir os dados nacionais. Optei então pelo Rio de Janeiro, podendo 

observar, no turno noturno, o número de matrículas de acordo com o nível de ensino: 

 

Tabela 4 – Número de matrículas no ensino noturno no Rio de Janeiro, de acordo com 

a modalidade de ensino8    

                                                 
8
 Reproduzo as notas técnicas do MEC/INEP/DEED: 

1) O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. 

2) O mesmo aluno pode estudar em mais de uma UF. 

3) Ensino Fundamental: inclui matrículas das turmas do ensino fundamental de 8 e 9 anos. 

4) Ensino Médio Total: inclui matrículas do normal/magistério e integrado à educação profissional. 

5) Inclui matrículas na Educação Infantil – Unificada, na Educação Infantil e Ensino Fundamental Multietapa, 

no ensino fundamental 8 anos – multi, ensino fundamental de 8 anos – correção de fluxo, ensino fundamental 

de 9 anos – multi, ensino fundamental de 9 anos – correção de fluxo e ensino fundamental de 8 e 9 anos – 

multi. 

6) Não inclui alunos de turmas de atendimento complementar (AC) e atendimento educacional especializado 

(AEE). As turmas AEE foram coletadas a partir do censo escolar 2009. 

7) Intervalo do turno diurno: das 06h às 16h59. 

8) Intervalo do turno noturno: das 17h às 23h59 e de 00h às 05h59. 
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Ano Ensino 

Funda-

mental 

Variação Ensino 

Médio 

Variação Ensino 

Profis- 

sional 

Variação Total 
Noturno 

(soma) 

Variação 

2007 66.420 - 260.606 - 30.926 - 358.031 - 

2008 57.811 -12,96% 241.848 -7,20% 34.787 12,48% 334.446 -6,59% 

2009 50.120 -13,30% 211.449 -12,57% 39.154 12,55% 300.766 -10,07% 

2010 24.159 -51,80% 188.355 -10,92% 43.797 11,86% 256.334 -14,77% 

2011 14.938 -38,17% 166.769 -11,46% 49.476 12,97% 231.291 -9,77% 

2012 12.940 -13,38% 144.596 -13,30% 54.632 10,42% 212.187 -8,26% 

2013 10.039 -22,42% 128.945 -10,82% 57.066 4,46% 196.084 -7,59% 

2014 7.136 -28,92% 117.783 -8,66% 61.247 7,33% 186.223 -5,03% 

Total - -180,94% - -74,93% - 72,07% - -62,08% 

Fonte: elaboração própria, a partir de dados do InepData (MEC/INEP/DEED). 

 

  Tabela 5 – Número de matrículas no ensino noturno no Rio de Janeiro na Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) 

Ano EJA 

Fundamental 

Variação EJA 

Médio 

Variação Total EJA Variação 

2007 212.325 - 91.302 - 303.627 - 

2008 209.838 -1% 113.933 25% 323.771 7% 

2009 199.397 -5% 126.781 11% 326.178 1% 

2010 217.685 9% 120.802 -5% 338.487 4% 

2011 184.686 -15% 107.672 -11% 292.358 -14% 

2012 152.058 -18% 93.348 -13% 245.406 -16% 

2013 127.115 -16% 79.232 -15% 206.347 -16% 

2014 114.355 -10% 78.439 -1% 192.794 -7% 

Total - -56% - -9%  -41% 

Fonte: elaboração própria, a partir de dados do InepData (MEC/INEP/DEED). 
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Tabela 6 – Número de matrículas no ensino noturno no Rio de Janeiro. Ensinos Fundamental 

e Médio regular; Profissional e EJA Fundamental e Médio (somadas) 

Ano Matrículas Variação 

2007 661.658 - 

2008 658.217 -1% 

2009 626.944 -5% 

2010 594.821 -5% 

2011 523.649 -12% 

2012 457.593 -13% 

2013 402.431 -12% 

2014 379.017 -6% 

Total - -53% 

Fonte: elaboração própria, a partir de dados do InepData (MEC/INEP/DEED). 
 

 Investigando a diminuição das matrículas particularmente na EJA no Rio de Janeiro, 

Jaqueline Ventura (2016) diagnostica o cenário da predominância do turno noturno para a 

modalidade, conteúdos acelerados e alta rotatividade docente, dando caracteres de 

compensação, aceleração e residual (p. 9), persistindo a ideia do ensino supletivo (DI 

PIERRO, 2005; MACHADO, 2016 apud VENTURA, 2016, p. 9). Afirma, de forma 

contundente, que é justamente uma política regressiva que esvazia turmas, invertendo a 

relação causa-efeito, responsabilizando “a demanda” (os alunos) para encerramento de 

turmas e até mesmo da oferta da modalidade em algumas escolas. Para Ventura, “Esse 

dramático quadro de redução não se justifica, pois tínhamos uma elevada demanda 

potencial em 2010. Os dados oficiais traçam um cenário preocupante: não se constituíram 

políticas públicas que garantam o direito à escolarização” (p. 13). Não menos notável, a 

autora elenca o protagonismo do Fórum EJA/RJ, fundado em 1996, com reuniões mensais 

nas quais congregam diferentes agentes da sociedade e forte atuação política prática. 

 Ainda que, tomando o turno por inteiro, as matrículas no ensino noturno venham 

caindo, o ensino profissionalizante segue na tendência oposta. Saber as causas demandaria 

uma pesquisa à parte, mas inegavelmente a forte imbricação da escola noturna com o 
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trabalho, ou melhor, com o aluno trabalhador, é uma peça-chave para compreensão do 

fenômeno. A discussão sobre essa imbricação será retomada adiante. 

 Outro destaque é que, pesquisando sobre o número de matrículas do ensino noturno, 

os resultados mais recentes que encontrei são produzidos, em grande parte, por fundações 

de participação empresarial, destacando-se o “Todos pela Educação”, “Instituto Unibanco” 

ou “Instituto Ayrton Senna”. São estes os que produzem mais publicações sobre o ensino 

noturno especificamente, superando relatórios do MEC ou Inep e ocupando o vácuo 

deixado pela universidade, que parece não estar mais interessada no ensino noturno, sendo 

o mais recente que encontrei, de vulto significativo, do ano de 2013. Me pergunto onde 

estarão os pesquisadores da academia que defendem o ensino público e por que tamanho 

interesse destas organizações no ensino noturno? 

 Antes mesmo, porém, de avançar na circunscrição do ensino noturno, retomo Nora 

Krawczyk, no ano de 2014, mostrando que a educação reflete mudanças muito maiores, na 

esfera do poder público de forma ampla, que se torna “concorrencial”. Krawczyk refere um 

entrelaçamento de movimentos empresariais com diversas instâncias dos governos, por 

vezes explícitas e outras ocultas, citando pesquisa empírica de Erika Martins (2013) sobre o 

“Movimento Todos pela Educação” atuando na formulação de políticas públicas e 

influenciando a mobilização social. 

 A urgência ao assunto pode ser simbolizada pelos acontecimentos em andamento no 

decorrer da escrita deste trabalho no estado do Paraná. No dia 21 de novembro de 2019 o 

secretário de educação Renato Feder escreveu no jornal “A Gazeta do Povo” artigo 

intitulado “Os desafios do ensino médio noturno no Paraná”, apresentando ideias reforçadas 

em entrevista publicada na rádio “CBN” no dia seguinte. No artigo lê-se que: 

 

 

Há muitas explicações para esse abismo entre os dois períodos; a maioria delas 

aponta a pior qualidade e menor quantidade de horas de sono como o fator mais 

prejudicial ao rendimento escolar, conforme pesquisa publicada pela Brazilian 

Sleep Society e Latin American Federation of Sleep Societies. Há outras 

variáveis igualmente significativas, como a sobrecarga de trabalho juvenil e o 

aumento da insegurança no período da noite, que também contribuem para o 

abandono escolar.[...] Além disso, a Seed estudou também a quantidade de jovens 

matriculados no período noturno. No Paraná, em média 30% do total de alunos da 

rede estudam à noite. Em contrapartida, a média brasileira vem caindo nos 

últimos anos e em 2016 chegou a 22%. Em muitos países referências em 

educação, como Japão, Finlândia e Canadá, o ensino médio regular sequer é 

oferecido no período noturno. 

 

  

 Apesar de negar a tentativa de fechamento do turno noturno, é notável a visão do 

noturno como problema. Esta voz não é uníssona: Krawczyk (2014, p. 27) aponta o caráter 
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de “exceção” dado ao ensino noturno pelo relatório final da Comissão Especial da Câmara 

de 2012, e o abandono pelo poder público, também denunciado pela autora (p. 26) 

Desta forma, o secretário comemora a abertura de mais de 20 mil vagas no período 

diurno a partir de um “esforço logístico” (AMPLIAÇÃO, 2019). O secretário acusa o 

“direcionamento” de alunos, mesmo contra sua vontade, “pelos mais diversos motivos”, a 

matricularem-se no noturno. Ora, se o secretário apresenta abertura de vagas diurnas como 

solução, o problema não estava no noturno, mas na falta de vagas. É digno o 

questionamento “Quantos estudantes não prefeririam estudar durante o dia?” (FEDER, 

2019), mas faço a pergunta: quantos estudantes preferem/precisam estudar durante a noite? 

Quais as propostas a eles? 

Apenas dois dias após a publicação do artigo, a categoria profissional da educação 

do estado decidiu a deflagração de uma greve. O presidente do APP-Sindicato, Sindicato 

dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, Professor Hermes Leão declara: 

 

 
A nossa assembleia aprovou a greve, superando as dificuldades de calendário. 

Esta é uma resposta para o governo Ratinho Jr., que não dialoga com a categoria 

e ainda encaminha uma PEC que acaba com nossas aposentadorias. É uma 

resposta também aos desmandos da Secretaria de Estado da Educação (Seed) e 

sua desorganização no processo de matrículas do ensino médio noturno, às 

condições de trabalho, as ameaças de piorar a distribuição de aula e também o 

ataque aos PSSs. (PROFESSORES, 2019) 

 

 

 Leão também afirma na reportagem da CBN mencionada que a secretaria se 

articulou com as direções de escolas objetivando impedir matrículas no turno noturno. O 

presidente do sindicato acusa que há a intenção de fechamento do turno. Uma reportagem 

do início do mês, do portal de notícias “G1”, diz que o governo planeja “fechar turmas”, 

que se defende afirmando “remanejamento” ou “pouca procura” (PAIS, 2019), para o que 

relembro a argumentação de Ventura já apresentada.  

 Retomando a discussão de Krawczyk, apesar da fragmentação de políticas 

educacionais nos últimos anos no Brasil – “imensas quantidades de pequenas ações” (2014, 

p. 33) –, pode-se perceber um eixo de convergência: a ampliação da jornada escolar, em 

diferentes modalidades de ensino, e um certo abandono do ensino médio regular. Ao 

noturno, então, resta a substituição pela EJA. A análise de Tiago Lisboa Bartholo e Marcio 

da Costa (2014) a partir do Rio de Janeiro no período entre 2004 a 2010 é que:  

 

 

[...] a situação mais comum é uma escola com dois turnos diurnos, manhã e tarde, 

mas ainda é possível observar, ainda que raramente, escolas com um terceiro 
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turno diurno. Muitas ainda têm um turno noturno, para adultos. Sem dúvida, há 

um esforço para aumentar o número de horas diárias que os alunos passam nas 

escolas, o que necessariamente demanda apenas um turno diurno por escola. (p. 

677, grifos meus). 

 

 

Parece que o ensino noturno é, então, um empecilho aos projetos de expansão de 

carga horária do ensino médio. Causa-me espanto, aliás, que um trabalho que encontra 

como resultados que “os turnos escolares produzem efeito de incremento no nível geral de 

segregação escolar e que os estudantes são selecionados para diferentes turnos, 

principalmente em função de seu percurso escolar pregresso” (BARTHOLO e COSTA, 

2015, p. 670) sem estudar o ensino noturno!   

É interessante notar a coincidência do termo “ainda” na escrita dos autores que 

grifei com a fala do secretário paranaense de educação. O turno noturno ainda existe, sim. 

Relembro que ao conversar com colegas o espanto ao ouvirem e até mesmo a dificuldade 

em entenderem que eu exercia minha Residência em um ensino médio noturno que não era 

EJA. Sim, o turno noturno ainda existe. 

A pesquisadora do “Observatório do Ensino Médio” Mônica Ribeiro da Silva 

(2015) nos mostra que desde 1998, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, eram 

encontrados como justificativa para as mudanças nos currículos as mudanças no mundo do 

trabalho, impregnando a ideologia da formação de competências. Em 2012 a Resolução 

CNE/CEB nº 2 já preconiza no artigo 5º a “integração entre educação e as dimensões do 

trabalho”. No ano seguinte, o Projeto de Lei nº 6.840/2013, advindo do Relatório da 

Comissão Especial destinada a promover Estudos e Proposições para a Reformulação do 

Ensino Médio (CEENSI), traz as “opções formativas” e “temas transversais”, que, ao ver 

do Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio (2015 apud SILVA, 2015, p. 373) 

“reforça a fragmentação e hierarquia do conhecimento escolar”, em movimento oposto ao 

esforço das DCNEM (Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio), 

contrariando a formação comum como direito constitucionalmente assegurado. Por fim, 

questiona a autora qual o sentido da educação, uma vez que a ideia de uma formação 

humana não se enquadra no cerceamento representado pelo currículo mínimo nacional. 

Apesar de não ser tratado por Silva, suponho que o ensino noturno seja, novamente, visto 

como entrave a estes projetos uniformizantes. 

Analisei, então, o Relatório, o que também foi feito por Silva (2015) e Krawczyk 

(2014). Chamam minha atenção as falas de um gestor público, Daniel Queiroz Sant’Ana, 

secretário de educação do estado do Acre, representante do CONSED, que cita um 
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“excesso de oferta no ensino médio noturno” (BRASIL, 2013, p. 17)  e de Priscila Fonseca 

da Cruz, Diretora-Executiva do “Movimento Todos pela Educação” (p.41), que, 

preocupada com os resultados do IDEB, diz que “resultados ruins vêm acontecendo [no 

IDEB], apesar dos esforços que muitos sistemas educacionais vêm despendendo, e a razão 

é que há diversos entraves no desenho do nosso ensino médio”. Um desses entraves seria, 

justamente,  

 

 

“a altíssima oferta de ensino médio noturno: 35% dos estudantes estão 

matriculados nesse turno, que deveria ser utilizado apenas em casos excepcionais. 

Uma das características do ensino médio noturno é o baixo aproveitamento. Os 

alunos chegam cansados, há mais faltas entre os professores e alunos, além desse 

turno apresentar altos índices de desistência. ” 

 

 

É interessante perceber a convergência do discurso do “excesso de oferta” do 

noturno, e, novamente, afirmo sua incoerência. Diversas pesquisas aqui trabalhadas, bem 

como empiricamente atestei nos questionários aplicados em campo que o aluno do turno 

noturno não opta pelo turno. A fala “a altíssima oferta de ensino médio noturno: 35% dos 

estudantes estão matriculados nesse turno, que deveria ser utilizado apenas em casos 

excepcionais” recaiu em um paradoxo: se os alunos “preenchem” as vagas noturnas 

simplesmente porque estas sobram, o real problema, então, não seria a falta de vagas em 

escolas diurnas? Como atesta a pesquisa que deu origem a um relatório do MEC “algumas 

localidades, por exemplo, não há oferta de Ensino Médio no diurno, fazendo com que a 

matrícula no noturno seja compulsória.” (SOUZA e OLIVEIRA, 2008, p. 66). 

Atendo-se ao Relatório da CEENSI, assim o relator argumentou seu voto: 

 

 

No que tange às condições de oferta, o ensino noturno foi outro ponto bastante 

debatido e que inspira cuidados. É importante frisar que o ensino noturno deve 

deixar de ser uma regra e ser exceção, ou seja, que apenas aqueles alunos que 

realmente tenham impedimentos que os impossibilitem de cursar o ensino médio 

diurno sejam matriculados no noturno. Assim, serão aceitos no ensino médio 

noturno somente aqueles alunos maiores de dezoito anos, fazendo com que todos 

os alunos na idade adequada frequentem o ensino regular. É preciso acabar com a 

realidade de o ensino médio ter que funcionar no turno da noite por falta de 

escolas, aproveitando o horário de ociosidade das escolas de ensino fundamental 

por falta de instalações e de infraestrutura, o que obriga 35% dos alunos a 

frequentarem o noturno. Não cabe mais penalizar os alunos do ensino noturno 

com currículos exíguos e muito aquém daqueles desenvolvidos nos demais 

turnos. Sabemos que são muitas as especificidades do ensino noturno, 

especialmente no tocante à jornada. Porém a qualidade do ensino noturno deve 

ser a mesma do diurno, sem prejuízo de conteúdos e práticas. (BRASIL, 2013, p. 

81). 
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 É necessária maior discussão sobre a obrigatoriedade de idade mínima, que não foi 

plenamente debatida sequer no próprio relatório. E os jovens de 16 anos que já se inserem 

no mercado de trabalho, pelos estágios e programas “Jovem Aprendiz”, sem falar nos que 

estão na informalidade, que buscam o ensino noturno? É bom considerar que o IBGE 

(PNAD Contínua) denomina “população em idade de trabalhar” a partir dos 14 anos de 

idade. Não se pode apenas “passar uma régua” sobre. Relembro que este impasse já se vivia 

nas escolas do Império que “desrespeitavam” a obrigatoriedade do governo da idade 

mínima de 15 anos, legislação esta de 1854, que promovia o que Costa denominou “dupla 

segregação” (2011, p. 61) às crianças que não poderiam deixar de trabalhar para estudar 

durante o dia, conforme referenciei anteriormente.  

Continua o voto do Relator, agora sobre outro ponto fulcral, da carga horária: 

 

 

Nesse sentido, propomos para o ensino médio noturno a mesma carga horária 

mínima de 4.200 horas do ensino médio regular diurno, sendo que, para a 

efetivação dessa carga horária mínima, o ensino médio noturno será desenvolvido 

em quatro anos, com uma jornada diária de quatro horas, bastante razoável para 

os alunos que trabalham durante o dia e chegam cansados para sua jornada 

escolar à noite. As 1.000 horas restantes serão integralizadas pelos sistemas de 

ensino, a seu critério, inclusive mediante o uso das novas tecnologias da 

comunicação e informação e da educação a distância. (BRASIL, 2013, p. 81) 

 

 

A expansão de carga horária perpassaria, necessariamente, um currículo próprio ao 

ensino noturno, proposta que não vi, senão nos trabalhos das décadas de 80 e 90. É difícil 

não me preocupar sobre como se concebe propor mudança de carga horária e não discutir 

currículo: em que mudaria a formação dos alunos pela expansão da carga horária?  

A menção à EaD se reflete com Mozart Neves Ramos, nome escolhido pelo presidente Jair 

Bolsonaro a ser o ministro da educação mas rechaçado pelos evangélicos (KACHANI, 

2019). Para o educador, o ensino médio noturno precisa ser pensado “fora da caixa”, e que 

 

 

[...] diante de seu baixo desempenho escolar, torna-se urgente pensar numa 

solução – possivelmente uma oferta mais flexível de disciplinas, incorporando a 

metodologia de ensino a distância (EaD). Como se viu, são alunos que, em geral, 

trabalham e são mais velhos, e incorporar ao contexto curricular atividades 

vinculadas ao mundo do trabalho também seria recomendável. Por fim, e isso se 

aplica aos grandes centros urbanos, não se pode deixar de levar em conta o 

problema do deslocamento do trabalho à escola. (RAMOS, 2015, p. 61). 

 

 

Concordo com a necessidade de se pensar alternativas próprias ao ensino noturno, 

mas não deixo de desconfiar que propostas que aliem “EaD” e “mundo do trabalho” 

dificilmente não recaiam em treinamentos e capacitações, mantendo apartadas as “duas 
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escolas”, nos já citados termos de Anísio Teixeira, de uma “para nossos filhos e outra para 

os filhos dos outros” (apud RODRIGUES, 1996, p. 62).  
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5 O TURNO NOTURNO DO CEDAX 

5.1 O que pensam os alunos? 

Por que há o apressamento tão marcado na escola à noite? Por que os alunos se 

matriculam em uma escola, mas não a usufruem? Imposição familiar? Mas e os alunos 

maiores de idade ou arrimos de famílias? Por que os professores não resistem e acabam por 

corroborar o aligeiramento das aulas? 

 Essas são algumas perguntas que inevitavelmente me aparecem. Vejo de forma 

similar ao posto pela professora Vilma Abdalla (2004), que relata a “angústia de uma 

educadora” (p. 16) em perceber o que denomina “falta de sentido” e até mesmo “crise” da 

escola noturna. Para ela, é urgente ouvir o que os alunos desta escola têm a dizer, uma vez 

que “quando esses alunos falam, é como se pintassem um quadro do cotidiano” (p. 74).  

 Adiciono que, além dos alunos, os professores são colaboradores na pintura deste 

quadro. Lembro que a sala dos professores, ao final de um bimestre, era dos períodos de 

maior reunião dos docentes. Parece que apenas a corrida do preenchimento dos diários faz, 

muitas vezes, com que os professores sentem à mesa e conversem, em um primeiro 

momento de forma pragmática, conferindo datas, turmas, notas, para cumprirem suas 

obrigações. Mas inevitavelmente surgem as reclamações justamente da burocracia da 

organização escolar, desaguando em mar de lamentações pedagógicas. É o que Celso dos 

Santos Vasconcellos afirma: “o coletivo [dos professores] em muitas escolas fica reservado 

à ‘catarse’: momento de descarregar mágoas e frustrações”. Rapidamente, confesso que não 

percebi onde foi feita a “curva”, de perguntas como “o aluno nº 5 da turma x foi transferido 

para qual nº na turma y?” para: “o que estou fazendo aqui? Aliás, essa foi a primeira coisa 

que falei ao entrar na primeira escola: o que eu estou fazendo aqui?”, ao que a colega 

responde, tranquilamente “eu chorei no meu primeiro dia”. 

Volto ao trabalho de Abdalla, pois trouxe à tona minha preocupação acerca de uma 

lacuna que se apresentava nesta pesquisa: faltava[m] a[s] voz[es] dos alunos. Tenho, no 

entanto, ressalvas quanto a este método quando baseado em entrevistas e reproduções dos 

discursos, muitas vezes demasiadamente longas, deixando-se levar por acontecimentos 

singulares sob a interpretação de um único aluno. Ou, como encontrei em dissertações de 

mestrado9 na reprodução integral do caderno de campo utilizado na pesquisa, carente em 

análise, apresentando ao leitor verdadeira barafunda de dados “crus”, sob o pretexto teórico 

                                                 
9 Cf. TAVEIRA, Eleonora Barreto. Saberes de alunos e alunas do ensino noturno. Orientadora: Nilda Alves. 

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Educação. Niterói, 1998. 114 f  
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do “cotidiano escolar”. Ora, apenas reproduzir itens do cotidiano escolar não possui 

necessidade de pesquisa científica: que se vá à escola e veja por si! O lócus escolar como 

campo epistemologicamente profícuo não pode ser banalizado desta forma. Por isso, 

também não vejo sentido em se coletar falas e falas de jovens em processo de escolarização 

e se ater a isto. Apesar de trabalharem no campo da saúde, trago à educação a reflexão de 

Marcelo José de Souza e Silva, Lilia Blima Schraiber e André Mota (2019), partindo do 

marxismo (p. 2), que inferem: 

 

 

Devemos ressaltar que o estudo das percepções das pessoas sobre a saúde pode 

fornecer um material importante para descrever as condições de vida das mesmas, 

dando voz aos sujeitos. Entretanto, como disse Kosik (2011), muitas vezes essa 

percepção, essa aparência do que é um dado fenômeno (saúde, em nosso caso), é 

contraditória ou até mesmo oposta à sua essência. Dessa forma, a permanência da 

análise nessa dimensão é restar na aparência da realidade objetiva, nas descrições 

das características concreto-factuais, sendo que a aceitação naturalizada desse 

senso comum da percepção das pessoas acaba limitando o entendimento do que é 

a saúde na e para a sociedade em que essas mesmas pessoas estão inseridas. Sem 

alcançar um concreto pensado, relativamente à socialidade da qual as 

representações são parte, esse modo de definição se torna um discurso descritivo 

sobre características de um objeto. Permanece, portanto, como uma noção de 

saúde, elaboração que, segundo Vigotski (2009) e Ilyenkov (2008), constitui uma 

primeira esfera de reflexão (as representações sociais), mas que não completa seu 

movimento para chegar ao concreto pensado (as representações como parte do 

social). (p. 8) 

 

 

Recorro ainda, agora sim falando especificamente deste tema, a Eduardo Magrone 

Rodrigues (1995), com quem concordo que “a maioria dos trabalhos sobre o ensino noturno 

é bastante rica em dados e descrições do cotidiano da escola noturna. Porém, nem sempre, a 

interpretação dos dados levantados é realizada através de mediações estruturais e 

conjunturais mais amplas.” (p. 65)  

As análises que buscam ser mais amplas, como a minha, arriscam então extrapolar 

as representações, na investida de aproximar-se, o máximo possível, de uma concretude do 

objeto de análise, mais especificamente na investigação de forças determinantes, fora dos 

muros da escola, ainda que não as entendendo enquanto únicas. Ou, nos termos de 

Rodrigues, se “as razões da própria existência dos cursos noturnos devem ser buscadas fora 

do ambiente escolar, a investigação dos fatores que determinam a evasão à noite não deve 

se restringir às relações estabelecidas entre os atores dos cursos noturnos” (1995, p. 65).   

Ainda assim, de fato, tentativas como a de Rodrigues ou a minha estão expostas a 

severos dissensos. Reconheço como uma lacuna em minha pesquisa não trazer as 

representações dos alunos de forma aprofundada, justamente pelo modus operandi 

acelerado da escola, que não permite espaços para “ociosidades”, tais quais entrevistar os 
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alunos. Se não “vale ponto” ou “é matéria”, não há sentido. Por isso, ainda que com 

observações, admiro trabalhos como o de Abdalla, que se baseia nos discursos dos alunos 

em entrevistas aprofundadas, que consegue extrair desses jovens suas representações.  

Limitado, portanto, principalmente pelo tempo, recorri ao uso de questionários para 

tentar descobrir os pensamentos dos alunos do turno da noite do CEDAX. Entendo as 

limitações óbvias do uso de questionários frente ao uso de entrevistas, mas me permito 

mostrar vantagens do uso de formulários, como a possibilidade de parametrização e 

compilação estatística mais fácil. As perguntas mais abertas, como “por que você está na 

escola?” ou “como seria a escola dos seus sonhos?” permite o surgimento de categorias 

espontâneas. Claro que as entrevistas podem permitir uma aproximação maior com o aluno, 

para além da “frieza” do papel de um formulário. Mas o anonimato e a privacidade do 

papel também apresentam potencialidades de respostas que, por um eventual receio ou 

constrangimento ou mesmo temor por parte dos alunos – naturais, no uso de entrevistas – 

seriam suprimidas. 

Consegui encontrar, com a fundamental ajuda da Preceptora, duas turmas para 

aplicação dos questionários totalizando 40 respostas, dividindo-se em metade em uma 

turma da segunda série regular e vinte em uma turma do quarto (último) módulo da NEJA. 

As perguntas foram baseadas na obra de Abdalla e também na relação dos alunos 

com o trabalho, pensando, principalmente, na professora Célia Pezzolo de Carvalho, ao 

defender que “o cerne do problema do ensino noturno que é a relação escola-trabalho” 

(2001, p. 7). Irei apresentar agora o que foi perguntado e as respostas obtidas.  

Lembrando que é uma amostra parcial, sendo então uma compreensão limitada do 

turno, identifico os dados de idade e gênero das duas turmas respondentes dos formulários: 

 

Gráficos 2 a 5 – porcentagem por gênero e histogramas de idades das duas turmas analisadas 
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Fonte: elaboração própria, a partir dos questionários respondidos pelos alunos. 
 

Tabela 7 – Idade média, por turma, dos respondentes 

Turma Idade média 

2ª série (regular): 18 anos 

4º módulo (NEJA): 27 anos 

Fonte: elaboração própria, a partir dos questionários respondidos pelos alunos. 
 

Pressupondo que haveria grande pressa em responder, fiz perguntas objetivas 

bastante direcionadas, tentando extrair análises mais estáveis, e outras simples, de caráter 

aberto, para deixar emergir categorias da forma mais espontânea possível. Analisarei essas 

perguntas abertas mais adiante. 

 

Tabela 8 – Respostas à pergunta “você trabalha?” 

Turma Trabalha 
Não 

trabalha 

Trabalha e 

procura 

emprego 

Trabalha e 

não 

procura 

emprego 

Não 

trabalha e 

procura 

emprego 

Não 

trabalha e 

não 

procura 

emprego 

2ª série 

(regular) 

(20 alunos) 

55%  

(desta turma) 

45%  

(desta turma) 

30% 

(desta turma) 

20% 

(desta turma) 

45% 

(desta turma) 

0% 

(desta turma) 

4º módulo 

(NEJA)  

(20 alunos) 

55% 

(desta turma) 

45% 

(desta turma) 

15% 

(desta turma) 

40% 

(desta turma) 

30% 

(desta turma) 

10% 

(desta turma) 

TOTAL 

(duas 

turmas 

somadas – 

40 alunos) 

55%  

(das duas 

turmas 

somadas) 

45%  

(das duas 

turmas 

somadas) 

23%  

(das duas 

turmas 

somadas) 

30% 

(das duas 

turmas 

somadas) 

38%  

(das duas 

turmas 

somadas) 

5%  

(das duas 

turmas 

somadas) 

Fonte: elaboração própria, a partir dos questionários respondidos pelos alunos. 
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Sobre a questão do trabalho, para identificação do perfil do aluno trabalhador, a 

pergunta “você trabalha?” não seria suficiente, principalmente em um cenário de crise 

econômica. Deixei o termo “trabalha” justamente por ser mais amplo que “emprego”, dado 

o aumento da informalidade, que afeta em especial parcelas jovens e pobres dos centros 

urbanos, como os alunos da escola pública. 

Analisando o somatório das duas turmas, 53% dos alunos trabalham, sendo que 

60% procuram emprego. Na 2ª série, os alunos que procuram emprego chegam a 75%. 

Nenhum aluno dessa turma nem trabalha nem procura emprego. Diferentemente da turma 

da NEJA, na qual alunos, principalmente mais velhos, já encontram estabilidade ou outros 

objetivos. As únicas duas alunas que responderam que não trabalham nem procuram 

emprego são da turma da NEJA. Possuem 37 e 62 anos e assim explicaram, 

respectivamente: “porque meu foco no momento é o estudo” e “estou aposentada!”. Sobre o 

que as motivava vir à escola, dentre as opções fornecidas, optaram por “buscar 

conhecimento” como o mais importante. 

Todos os alunos que marcaram não estar procurando emprego, para além dos dois 

casos da NEJA, já trabalhavam e são alunos da 2ª série (20% da turma), e assim 

justificaram, por já terem emprego, o fato de não estarem procurando. Nota-se que nenhum 

aluno afirmou não trabalhar nem procurar emprego. Também merecem atenção os 23% dos 

alunos das duas turmas, sendo 30% dos alunos da 2ª série que procuram emprego mesmo 

trabalhando. Suas justificativas são: “melhor salário (sic)” (17ª, F, 2ª série), ou ainda “algo 

melhor sempre busco! (sic)” (19ª, M, 2ª série) e “mesmo ganhando dinheiro que me 

sustente procuro sempre o melhor para mim mesmo (sic)” (18ª, M, 2ª série). Um 

componente moral também foi encontrado no discurso da dignidade através do trabalho: 

“procuro trabalho não só porque preciso para viver, mas porque dignifica (sic)” (21ª, M, 2ª 

série). As dinâmicas do mercado de trabalho são sentidas na pele de um aluno de 49 anos, 

da NEJA: “evolução do mercado, minha área está ficando sem opções (sic)” foi sua 

explicação do porquê em estar procurando trabalho apesar de já estar empregado. Percebi, 

principalmente a partir dessas respostas, que seria bastante interessante ter incluído no 

questionário perguntas sobre a ocupação desses alunos, mas lembrei que no primeiro dia 

letivo, de forma informal na apresentação da disciplina, perguntamos a cada um sobre 

trabalho, ao que responderam que exerciam ocupações como assistentes em comércios, 

oficinas de automóveis, lojas, marcados pela informalidade, ou inscritos em programas 

“jovem-aprendiz (sic)”.  
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● “Por que você está na escola?” 

A ideia da escola como uma obrigação, uma etapa, uma imposição (da família? Da 

“sociedade”? do “sistema”?), de fato confirmou-se nas respostas obtidas. Sobre a imposição 

familiar, foi o fator escolhido como menos importante como motivação a ir à escola. O que 

faz sentido ao percebermos que se tratam, na esmagadora maioria, de alunos maiores de 

idade, buscando justamente sua autonomia, como mostrarei melhor. Nesta questão, pedi 

para que enumerassem, em grau decrescente de importância, como motivação para ir à 

escola. Eram quatro alternativas, sendo uma relacionada à imposição da família, uma sobre 

busca de conhecimento, uma sobre fazer amizades e outra sobre ter um emprego.  

Sobre as amizades na escola, quis “testar” se o fenômeno relatado por Vilma 

Abdalla (2004), denominado por ela como “clubalização” da escola, no qual “para o aluno 

trabalhador da escola noturna, divertimento e estudo são faces de uma mesma moeda” (p. 

57). A autora conclui que “suas falas [dos alunos] deixam claro que eles gostam de estar 

dentro da escola, mas não em sala de aula” (p. 75). Não é o que encontro no CEDAX. A 

opção “conhecer amigos” foi, logo após “imposição da família” a opção mais ignorada 

como motivo para ir à escola. Da mesma forma, nenhuma menção à socialização foi feita 

nas outras perguntas. Seu apressamento em ir para casa, querendo sempre que os 

professores “adiantem a aula” e a ausência do recreio não cria também espaços 

significativos para uma socialização. Uma certa anomia parece prevalecer, se 

assemelhando, muitas vezes, ao triste cenário relatado por Abdalla: “pairando acima de 

todas as falas, acena a sensação de não pertencimento” (p. 105). Vi em sala de aula, por 

vezes, conflitos verbais entre os alunos. Nos questionários, alguns alunos responderam que 

a escola de seus sonhos “não existe”, ou era “nenhuma”, quando havia sequer respostas 

para essas perguntas. Dezessete das quarenta respostas se esquivaram dessas perguntas. 

Uma hipótese é a da busca pela escolarização como o cumprimento de uma etapa 

obrigatória, objetivando justamente maior autonomia, no plano individual. Autonomia 

financeira, na busca do “futuro melhor” tão recorrentemente citado. Que “futuro” é esse? 

Caso estes alunos também não saibam a resposta – o que é, no mínimo, provável –, não 

espanta não haver, para eles, sentido na escola. Esta busca individual também explica não 

entenderem o espaço escolar objetivando a socialização.  

Há, evidentemente, exceções. A escola dos sonhos de uma aluna de 22 anos da 

NEJA “seria com todos meus amigos que convive [sic] no meu dia a dia”, e seu papel na 

construção dessa escola seria “ajudar todos”. Um colega de sua classe, de 49 anos, quer 
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“uma educação ao alcance de todas as classes”, sendo seu papel “conscientizar as pessoas” 

ao seu redor. 

Em um cálculo de média aritmética simples das respostas obtidas pela numeração, de 1 a 4, 

em grau de importância para a motivação em ir à escola, obtemos, entre as turmas da 2ª 

série e do NEJA: “Buscar conhecimento” = 1; “Ter um emprego” = 1,5; “Conhecer 

amigos” = 3,5 e “Imposição da família” = 3,5. Dispondo graficamente, temos: 

 

Figura 1: Composição gráfica das médias de resposta à motivação principal a ir à escola:   

 
Fonte: elaboração própria, a partir dos questionários respondidos pelos alunos. 

 

“Buscar conhecimento”, no entanto, me parece no sentido de atender às 

necessidades do capital. Isso porque nas perguntas seguintes (“por que você estuda à noite”, 

“qual a maior vantagem e a maior desvantagem do turno”), o trabalho é a palavra central. 

Em 24 das 40 respostas, trabalhar é uma justificativa pela opção ao turno noturno – 

lembrando que 63% marcaram que trabalham, e, na 2ª śerie, 75% estão a procura de 

emprego. Ou seja, são respostas dos que já trabalham ou os que têm “a esperança de 

arranjar o emprego durante o dia (sic)” (20ª, F, 2ª série).  

No entanto, há outros fatores a serem analisados. Uma aluna da 2ª série responde 

que a maior vantagem de estudar à noite é que “dá pra prestar mais atenção, e nos 

dedicamos mais”. Esta aluna optou pelo turno, no entanto, na expectativa das 

“oportunidades para jovem aprendiz (sic)”, que “são bem maiores no horário da manhã e da 

tarde (sic)”. Ela assim justifica sua procura por trabalho: “meus pais não me ajudam depois 

que fiquei maior de idade (sic)”. A aluna possui 18 anos. Este relato se assemelha ao de um 

colega de turma, da mesma idade: “[estudo à noite] porque sou apenas mais um jovem que 

saiu de casa cedo e que se sustenta com seu próprio trabalho e para que isso melhore 

consideravelmente eu decidi continuar meus estudos no turno da noite e trabalhar durante o 

dia (sic)”. A maior vantagem do turno, para ele, é “conhecer pessoas como eu e que me 

ajude a seguir o certo (sic)”. Antiteticamente, o maior problema em estudar à noite é “onde 

se encontra pessoas de má influencia e é um turno cansativo (sic)”.  
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Outra razão na escolha do turno noturno são alunas mães que cuidam de seus filhos. 

Uma delas, de 18 anos e da 2ª série, aponta que a maior vantagem de estudar à noite é que 

“tem gente mais madura, que leva mais a sério nos estudo (sic)”. Apesar de estar 

trabalhando, está à procura de emprego “para ter o meu e não depender de ninguém e da um 

futuro melhor para minha filha (sic)”. Uma colega de classe, de 19 anos, tem respostas 

similares: a vantagem em estudar à noite é “maior disponibilidade para trabalho e conviver 

com pessoas mais velhas e maduras (sic)”.   

Retomando a discussão sobre buscar conhecimento, as mesmas duas alunas optaram 

por “buscar conhecimento” como o fator motivador para ir à escola, antes de “ter um 

emprego”. Ao responder o porquê de frequentarem a escola, no entanto, uma responde 

“para obter conhecimentos, e arrumar um emprego bom (sic)”, escolhendo a noite “para 

conseguir um emprego durante o dia (sic)”, e sua colega está na escola “para ter uma base 

maior (sic)”.  

Parece que esta busca por conhecimento é sempre entendida apenas enquanto etapa 

de transição para se tornar um trabalhador. Há outras respostas mais explícitas neste 

caminho: “estou na escola para que possa ocupar um cargo alto faturamento que precise de 

bastante dedicação e estudo (sic)”. Posso conjecturar também, talvez, uma certa espécie de 

espera de uma recompensa pelo mérito de se dedicar aos estudos. “Acredito que só com 

estudo possa mudar a minha vida e a da minha família (sic)” é mais um dos exemplos que 

mereceriam uma entrevista para maior detalhamento. Como o aluno articula o ato de 

estudar com “melhorar a vida”? Não acredito que seja por um prazer em estudar, ou, 

enfim, qualquer explicação que tenha o estudo como fim em si mesmo, mas sim como 

etapa. Uma exceção é uma aluna de 51 anos da NEJA que escreveu, para além da 

alternativa dada “buscar conhecimento”, como o que mais a motivava a vir para escola: “o 

conhecimento nos melhora como pessoa”. Respostas como “estou na escola para terminar o 

ensino médio (sic)”, que apareceu sete vezes, de formas variadas como “para obter o 

diploma (sic)” ou “para me formar (sic)” caem na circularidade da falta de sentido na 

escola, também como uma etapa, mas aqui, me parece, como uma etapa que, acima de 

qualquer coisa, precisa ser concluída. A falta de sentido é explícita nesta resposta, o meu 

ver bastante irritada, de uma jovem de 17 anos, da 2ª série, que está na escola “porque é 

necessário frequentar a mesma por 18 anos antes de finalmente poder fazer o que realmente 

gosta”. Há ecos na pesquisa de Eloisa Guimarães (1992), realizada no Rio de Janeiro, nos 

anos de 1989-90: a autora, para além da juvenilização no ensino noturno, detecta que os 

alunos “parecem incorporar a escolaridade apenas como dado formal, como estratégia de 
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cumprimento de exigências específicas do mercado de trabalho e da sociedade atual [...]” 

(p. 611). Gostaria de poder perguntar aos alunos sobre as conexões entre os conteúdos 

vistos na escola e o mercado de trabalho. Porém, arrisco dizer que encontraria respostas 

similares às encontradas pela autora: “poucos eram os estudantes que viam nos conteúdos 

abordados pela escola uma relação com suas vidas e com o trabalho.” (p. 610). 

Há, por fim, como justificativas para estar na escola, “ter um futuro (sic)”, sendo 

que a categoria “futuro” é evocada oito vezes. Há os que, na NEJA, reconhecem o resgate 

ao direito à educação negada, como a aluna de 55 anos ao declarar que “nunca é tarde para 

aprender, estou muito feliz e poder voltar (sic)” ou seu colega de classe de 21 anos, que 

estuda à noite “desde 2017 para recuperar oque foi perdido no passado. (sic)”. 

 Retomando a pesquisa de Guimarães (1992), a autora encontra que a escola era tida 

como uma forma de “ter um futuro melhor”, nestes termos (p. 607), nos discursos dos 

alunos entrevistados, de forma bem semelhante ao que encontrei. É também o que 

encontram também Sandra Zákia Sousa e Romualdo Portela de Oliveira e entendem como 

uma valorização, por parte dos alunos, da escolarização (2008, p.56). 

Cabe lembrar, a partir de Nora Krawczyk, que “a escola de ensino médio contém, 

sobretudo, a promessa de um futuro melhor: integração, inclusão no mercado de trabalho, 

promessa de autonomia individual etc.” (2013, p. 764). O panorama, portanto, não se limita 

ao turno da noite. Na verdade,  

 

 

O Brasil está agora diante de uma geração de jovens de baixa renda, mais 

escolarizada que seus pais, mas com muitas dificuldades para encontrar sentido 

na vida escolar, para pensar no mundo do trabalho a partir da escola e para 

conseguir trabalho. (KRAWCZYK, 2013, p. 756). 

 

 

● “Qual a maior vantagem e o maior problema em estudar à noite?” 

Na continuação desta tentativa de compreender este espaço escolar a partir dos 

depoimentos escritos dos alunos, fui atrás de descobrir a especificidade dos turnos, ao 

perguntar o porquê de estudarem à noite e qual era a maior vantagem e a maior 

desvantagem que viam em estudar no turno. 

 O trabalho, seja como expectativa futura ou aos que já estavam empregados, 

aparece em 60% (24) das justificativas para escolha do turno, como já mostrei.  

 Ao responderem sobre a maior vantagem em se estudar à noite, as respostas se 

dividem em suas temáticas, grosso modo, entre questão temporal e qualidade de ensino. 
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A temática temporal aparece em formas como “ter mais tempo livre (sic)” (62ª, F, 

NEJA), ou “conciliar estudo e trabalho (sic)” (55ª, F, NEJA), ou ainda “ter o dia para 

trabalhar, cuidar de casa e cuidar do meu filho (sic)” (22ª, F, NEJA). Este “tempo livre” que 

se manifesta no dia, não é necessariamente dedicado apenas ao trabalho: há menções a 

fazer cursos (sem especificações) ou ao lazer, e ainda às tarefas domésticas, ou mesmo 

“resolver as coisas” e “fazer outras coisas”.  

Há, porém, uma questão temporal que se manifesta pela consciência desses alunos 

de ser um turno marcado pela aceleração, questão central a este trabalho. Mostro a partir de 

algumas respostas: “o tempo passa mais rápido (sic)” (54ª, F, NEJA); “termina mais rápido 

(sic)” (26ª, F, NEJA); “terminar mais rápido os estudos (sic)” (22, F, NEJA); “acabar mais 

rápido” (21ª, M, NEJA). Ressalto aqui que são respostas na turma da NEJA, que, sabe-se, 

ainda é procurado como um supletivo. Portanto, são alunos que entendem “turno noturno” 

como sinônimo da NEJA, o que eu encontro disseminado pela população. Porém, 

mantendo-me ao tópico da aceleração, trago as palavras de uma aluna da 2ª série: “as 

vantagens [de se estudar à noite] dependem do ponto de vista. Ex: quem não gosta de 

estudar pode ter o tempo de aula menor à noite (sic)”. Ela aponta justamente como maior 

desvantagem do turno, em seguida: “tempo reduzido (sic)”. Já mostrei em detalhes como de 

fato estas reduções de tempo ocorrem à noite. 

Sobre as respostas que agrupei sobre a temática qualidade de ensino, as respostas 

apresentam características opostas.  

Ao responderem sobre as vantagens de se estudar à noite, há quem aponte que há 

“menos alunos, menos bagunça e os professores conseguem dar mais atenção (sic)” (17ª, F, 

2ª série); “que os professores são o nossos maiores incentivadores (sic)” (35ª, F, NEJA); ou 

ainda “organização excelente, professores ótimos e ótimas pessoas estudam na nossa classe 

(sic)” (21ª, M, NEJA); “bons professores (sic)” (21ª, M, NEJA); “os professores ajudam 

mais (sic)” (20ª, F, 2ª série). A questão da “maturidade” foi bem recorrente. “Somos 

tratados como adultos (sic)” (18ª, M, 2ª série). Ter “pessoas mais velhas” foi apontado 

também como vantagem em ao menos quatro respostas.  

Por outro lado, há quem aponte como desvantagem do turno noturno “falta de 

atenção de professores e diretores para com os alunos (sic)” (18ª, F, 2ª série); “falta de 

importância (sic)” (19ª, F, 2ª série); “alguns professores não se interessam (sic)” (17ª, F, 2ª 

série); “falta de professor” (19ª, F, 2ª série); ou ainda “descaso de alguns alunos com a 

escola tirando a atenção (sic)” (49ª, M, NEJA).  
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Vejo então respostas antagônicas para as mesmas questões. Traço a hipótese de que 

provavelmente alguns alunos responderam pensando em problemas que veem na escola, na 

sala de aula, de uma forma geral, não especificamente em relação ao turno noturno como eu 

tentava descobrir. Este é mais um exemplo da limitação no uso de questionário, uma vez 

que em entrevistas haveria a possibilidade de se direcionar mais a pergunta para o turno, 

por exemplo. 

De forma sintética, o panorama que desenhei coincide com a análise de Nora Krawczyk 

(2013): 

 

 

Por exemplo, a escolha do turno noturno nem sempre se reduz aos alunos 

trabalhadores. Muitos jovens, ainda que não trabalhem, deixam em aberto a 

possibilidade de cursar esse turno, porque necessitam de certa independência ou 

precisam sentir-se úteis para a família, motivação bastante incentivada pela 

importância que adquire o consumo nas relações sociais. Mas também porque o 

clima escolar do noturno é mais atraente para o jovem. É um clima mais 

descontraído, menos rígido, “mais adulto”. (KRAWCZYK, 2013, p. 763, grifos 

meus). 

 

 

 No entanto, chama a atenção respostas sobre as desvantagens em se estudar à noite. 

A resposta “o único problema é o horário que saímos por estar bastante perigoso (sic)” (17ª, 

F, 2ª série) ilustra a centralidade que a violência urbana é apontada como a maior 

preocupação ao aluno do turno noturno. “[O maior problema] é a hora de chegar em casa, 

pois agora onde eu moro virou área de risco (sic)” (22ª, F, NEJA). A violência está presente 

em 16 dos 33 (48%) respondentes à pergunta e é o tópico mais citado. “Em estudar não tem 

problema nenhum, mas ir pra casa sim, corro algum risco (sic)” (17ª, M, 2ª série).  

O cansaço vem como o próximo tópico mais recorrente, em 10 (30%) respostas. 

Relembrando um ponto que iniciei anteriormente, sobre a carga horária reduzida do 

noturno, submeti à hipótese de falseabilidade o argumento de que menos horas-aula 

significaria necessariamente uma formação precarizada, ao trazer a possibilidade de que 

este tempo, apesar de quantitativamente reduzido, poderia ser melhor aproveitado. É difícil 

acreditar, no entanto, que para estes alunos, que relatam consistentemente seu cansaço, ou 

um aluno de 28 anos, da turma da NEJA, que diz que “o maior problema em estudar à noite 

é deixar minha filha sozinha à espera do pai chegar (sic)”.    

 

● “Como seria a escola dos seus sonhos? Qual o seu papel e o papel dos professores 

na construção desta escola dos sonhos?”  
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 Quis saber se estes alunos possuem propostas para a escola, anseios, insatisfações, 

sonhos, enfim, o que tinham a dizer sobre como a escola poderia ser diferente. 

“Maliciosamente” perguntei primeiro “como seria a escola dos seus sonhos” para em 

seguida perguntar qual seria o seu papel e o papel dos professores – aqui desejando saber 

mais sobre a visão dos alunos sobre os professores, de forma mais indireta, tentando driblar 

o provável receio que teriam em comentar sobre os professores, mesmo com o anonimato – 

na construção desta escola sonhada.  

 As respostas foram razoavelmente frustrantes, apesar de não ser surpreendente. Para 

além dos 27,5% que deixaram em branco, dois alunos ainda disseram “não ter” uma escola 

dos sonhos.  

 Os professores foram mencionados por 35% dos que responderam. “Professores 

com melhores salários (sic)” (17ª, F, 2ª série), “mas [mais] moderna com maiores 

investimentos, na formação dos alunos. Também melhorar as condições para os professores 

(sic)” (21ª, M, 2ª série), “professores mais valorizados (sic)” (49ª, M, NEJA) são exemplos 

de palavras de jovens que demandam maior atenção do Estado, em especial à categoria 

profissional docente. “Ter todos os professores (sic)” (17ª, M, 2ª série), “professores bons 

(sic)” (19ª, F, 2ªsérie e 26ª, M, NEJA), “que tivesse mais respeito pelos professores (sic)” 

(32ª, F, NEJA), “professores mais comprometidos e alunos mais interessados (sic)” (62ª, F, 

NEJA), “escola na qual os alunos respeitam os professores dentro e fora da sala de aula 

(sic)” (21ª, M, NEJA), são depoimentos que mostram a compreensão da necessidade de 

mudanças na relação professor-aluno. 

 

5.2 A comparação entre os turnos 

 Relatei que minha preocupação com o turno noturno do CEDAX se dava a partir da 

minha experiência como residente. Mais especificamente, para ser objeto de minha 

preocupação um turno específico, há, ainda que implicitamente ou de forma “inconsciente”, 

uma comparação entre turnos. Logicamente, seria difícil argumentar que para um turno 

escolar se tornar objeto, ganhando contornos próprios e, portanto, uma especificidade, não 

seria necessário um processo justamente de diferenciação, e, portanto, comparativo. Por 

exemplo: quando digo que o tempo de aula à noite é reduzido, necessariamente há uma 

comparação, ainda que implícita. Estou dizendo então, que o turno noturno possui menor 
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carga hoŕaria em relação aos turnos diurnos. Não desejo, no entanto, basear-me no método 

comparativo, afinal o antropólogo Franz Boas10 já nos alertou sobre as limitações. 

 Desejo, isto sim, mostrar uma situação de desigualdade escolar presente no interior 

da própria Escola, e, em parte, também construída pela própria escola. Além do eixo 

comparativo entre turnos, discorrerei sobre a desigualdade no interior até mesmo do próprio 

turno noturno, manifestado ao contrapor a NEJA e o Ensino Médio regular dentro do 

CEDAX, a partir de falas que coletei das diretoras. 

 Célia Pezzolo de Carvalho aponta (2001) que há, na escola que analisou, uma clara 

hierarquia entre os turnos de acordo com os funcionários administrativos, tendo os alunos 

da manhã como “mais selecionados” (p. 36), em termos de rendimento, seguidos pelos 

alunos da tarde, “restando” a noite para os “necessitados”.  

E no CEDAX? Já foi detalhada a questão da carga horária, que também apresenta 

uma hierarquia (rever Tabela 2) entre os turnos da manhã, tarde e noite. Como observei, 

seriam necessários outros dados para afirmar que haveria uma formação precarizada que 

correspondesse, em termos absolutos, à carga horária. Ponderei que, apesar de não se poder 

negar a forte influência, o tempo, em termos de sua quantidade, poderia apresentar-se de 

forma qualitativamente diferente, em termos do seu rendimento. Continuei esta 

investigação mostrando ser improvável afirmar um maior rendimento do turno noturno, 

tendo em vista os relatos comuns sobre o cansaço e sobre outras preocupações que afligem 

o estudante da noite, em virtude, justamente, de se estar na escola e não, basicamente, em 

casa – descansando após uma jornada de trabalho, junto de sua família (aos alunos pais e 

alunas mães), seguro da violência das ruas – durante este período do dia.  

Uma boa oportunidade de coleta de dados sobre o rendimento escolar, que permite 

uma investigação estatística comparativa entre turnos e turmas no CEDAX é o “Simulado”, 

um exame uniformemente aplicado a toda a escola durante uma semana, que compõe 

metade da nota de todas as disciplinas no terceiro bimestre. 

As planilhas de notas, que continham inclusive a relação de alunos por turmas, 

permitiu, também, a obtenção de dados precisos sobre o número de alunos matriculados. 

Como foram aplicadas quatro provas, cada aluno possui 4 notas. Neste 

levantamento, então, os dados correspondem a 6116 notas, de 1553 alunos em 42 turmas. 

Isto corresponde apenas ao Ensino Médio regular.  

                                                 
10 Cf. BOAS, Franz. As limitações do método comparativo da antropologia. Expresso Zahar, 2014. 
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Tive, a partir desses dados, um desenho da distribuição dos alunos por turmas, 

turnos e séries:  

Tabela 9 – Distribuição dos alunos e turmas no CEDAX, por série 

X 1ª série  2ª série  3ª série  Total 

Turno 
Nº de 

alunos 

Nº de 

turmas 

Nº de 

alunos 

Nº de 

turmas 

Nº de 

alunos 

Nº de 

turmas 
Alunos 

Manhã 272 7 236 6 228 6 736 

Tarde 286 7 205 6 187 6 678 

Noite 40 1 41 1 58 2 139 

Total 598 15 482 13 473 14 1553 

Fonte: elaboração própria, a partir das planilhas disponibilizadas pela escola. 
 

Tabela 10 – Composição de cada turno por série 

 Manhã Tarde Noite 

1ª série 37% 42% 17% 

2ª série 32% 30%  24% 

3ª série 31% 28% 58% 

Total 100% 100% 100% 

Fonte: elaboração própria, a partir das planilhas disponibilizadas pela escola. 
 

 Graficamente disposto, temos: 

Gráfico 6 – Composição de cada turno por série 

 
Fonte: elaboração própria, a partir das planilhas disponibilizadas pela escola. 

 

 É perceptível que o turno noturno tem predominância de alunos da 3ª série. É fato 

conhecido entre os professores que é comum a “migração”, ao longo do percurso escolar, 
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de alunos para o turno noturno, quando precisam trabalhar. Isso corrobora para a atribuição 

de uma “feição mais adulta” ao turno, como já foi discutido.  

 Apresento agora o teor mais importante da discussão que trago a partir do Simulado, 

sobre o desempenho. Calculei, a partir das mais de 6 mil notas, a média por turma, e, em 

seguida, obtive a média por turno, para cada série, assim resultando: 

 

Tabela 10 – Médias dos resultados do Simulado, por série e turno 

 Manhã Tarde Noite 

1ª série 1,6 1,4 0,4 

2ª série 2 1,5 1,2 

3ª série 1,9 1,7 1,3 

Média 1,8 1,5 1,0 

Fonte: elaboração própria, a partir das planilhas disponibilizadas pela escola. 
 

Gráfico 3 - Médias dos resultados do Simulado, por série e turno 

 
Fonte: elaboração própria, a partir das planilhas disponibilizadas pela escola. 

 

 Apesar de esperar uma superioridade das notas de turnos diurnos em relação ao 

noturno, confesso minha surpresa com tamanha concatenação, quase como uma 

“escadinha”, simbolicamente representando uma clara hierarquia entre os turnos, 

confirmando uma estratificação encontrada também por Carvalho (2001) e Valdemar 

Sguissardi e Bruno Pucci (1992, p. 54). 

 E, para além da análise entre os turnos, encontrei também uma estratificação no 

interior do próprio turno noturno no CEDAX, a partir das explicações que obtive tête à tête, 

com as diretoras, em uma conversa informal e afável, solícitas em responder à dúvida que 

eu e minha preceptora apresentamos sobre a idade mínima para ingresso. Elas nos 
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informaram que, para se matricular à noite, os alunos devem ser maiores de 18 anos11, 

excetuando-se casos submetidos à análise e assinatura de termo de concordância dos pais, 

caso queiram matricular um menor, que irá ao ensino regular. Ao maior de idade será 

facultado o ingresso na NEJA ou no médio regular. 

 Como visualizei algumas vezes, percebo uma tendência docente a discorrer bastante 

sobre seu ofício e cotidiano na escola, não raro em tom de desabafo12. Por isso a conversa 

se estendeu em duração e abrangência de assuntos, pelo entusiasmo das diretoras. Não 

havia uma sequência linear, afinal se tratava de discurso oralizado informal, e isso se 

refletirá nas falas que trarei agora.  

Uma das diretoras, que chamarei de A, assim discorre sobre o turno noturno: “a 

noite demanda uma atenção especial”, “os professores que dão aula à noite precisam descer 

do seu pedestal”, são os que “não partem da realidade do aluno”. Critica os que “enchem o 

peito, orgulhosos ainda por cima, de darem a mesma aula para todos os turnos”, práticas 

pedagógicas que pareciam entrar em desuso, ser ultrapassadas, ou ainda “retrógradas”, no 

dizer da diretora B. Os professores deveriam ter a consciência do público da escola noturna, 

que A caracteriza como “adultos cansados do trabalho, que chegam atrasados, que estão 

correndo atrás de uma escolarização perdida”. A prática pedagógica no turno noturno a seu 

ver não poderia almejar cumprimento do currículo mínimo. Baseando-se em sua 

experiência como professora, descreve que “no início do ano [de cada ano letivo] eu 

passava uma pequena avaliação para saber seus conteúdos prévios, e percebia que seria 

impossível seguir o currículo, uma vez que os alunos não sabiam coisas mais elementares. 

Logo, tomava para mim que era melhor que eles aprendessem qualquer coisa, ainda que 

simples, mas aprendessem”.  

Passando para os exemplos dos problemas com os quais  lidam no cotidiano da 

direção, em confronto com os professores “ultrapassados”, que trazem problemas que são 

“coisas pra se resolver em sala”, as diretoras acabam por afirmar a autonomia do aluno, 

principalmente noturno e maior de idade. A diretora A exemplifica a responsabilidade dos 

alunos, quando procuram matricular-se à noite e precisam optar entre o ensino regular e a 

NEJA: “se esse aluno quer prestar vestibular ele precisa do regular. E olha que o da noite já 

é precário, imagina a NEJA”. A NEJA, ressaltam as diretoras, ainda é procurado como 

supletivo, e muitos alunos se surpreendem negativamente quando dão continuidade aos 

                                                 
11 Não encontrei resolução oficial da SEEDUC a respeito, bem como não há diretriz nacional implementada 

que faça esta restrição, apesar de sugestão apresentada no CEENSI para tal (BRASIL, 2013). 
12 Interessantes comentários a respeito deste costume docente estão em Vasconcellos (1995). 
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estudos, concluídos os módulos da EJA do ensino fundamental, ministrados pelo 

município, e encontram a NEJA, o programa da EJA estadual de ensino médio, que possui 

quatro semestres e não três como pensavam. No decorrer do ano letivo, as diretoras dizem 

que há uma pequena migração, em geral dos alunos “problema”, do regular noturno para 

EJA. Lembrei-me então do caso de uma aluna, J, com bastante dificuldade em escrita e 

leitura, que fez esta migração, justificando, em reservado comigo: “fui pra NEJA porque é 

mais fácil, nem tem aula direito”.  

Por fim, assim analisa a procura pela aceleração dos estudos a diretora A, de acordo 

com objetivos: “os alunos pensam em termos de ‘papel’: ‘Preciso desse papel aqui de 

ensino médio [certificado] pra trabalhar etc’. Eles não pensam na escolaridade, nos 

conhecimentos”. Quando analisei os questionários, no entanto, relembro que “buscar 

conhecimento” foi o mais escolhido como motivação para ir à escola. Claro que esta “busca 

de conhecimento”, como discuti, parece relacionar-se apenas a uma etapa para o trabalho, 

sendo diferente da concepção que a diretora possui, provavelmente, sobre “conhecimento”. 

São, portanto, os objetivos dos alunos, após a escola, que são levados em consideração por 

A: “[...] daí dizer que quer prestar vestibular fazendo NEJA... não dá... Por isso na hora da 

matrícula eu pergunto: ‘quais são seus objetivos?’”.   
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6 CONSIDERAÇÕES (NEM TÃO) FINAIS 

“Nunca digam ‘isto é natural’” 

(Bertold Brecht) 

 Relembrando o ponto de partida, os avanços da Sociologia do Conhecimento me 

permitem dizer aqui, sem constrangimentos, que a análise feita é fragmentária, ainda que 

tenha buscado uma concepção holística, tentando entender configurações intra e 

extramuros do CEDAX ou mesmo da categoria escola noturna. Um fragmento por vez; 

assim caminha o trabalho científico, concordando com a perspectiva weberiana (COHN, 

1991, p. 87). 

 Meu ponto de partida para empreender esta pesquisa foi minha atuação como 

residente, quando me encontrei em uma condição de reflexão e ação compreendida por 

Favret-Saada como afetamento. Estar afetado não é um empecilho ao empreendimento 

científico: ao contrário, cria pertença epistemológica (FAVRET-SAADA, 2005). 

 O uso de uma manifestação histórica singular se aproxima a um estudo de caso 

(LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.21), mas acredito que esta análise extrapola os limites da 

singularidade, utilizando o caso como um dispositivo, e apresento uma reflexão para 

qualquer pessoa pesquisador preocupado com o ensino médio noturno no Brasil. Ainda que 

estejam presentes categorias que se aproximem de uma metodologia etnográfica, não recaio 

no erro conceitual alertado por Ingold (2016), portanto, me ative ao termo qualitativopara 

definir esta pesquisa. 

 Na prática da residência, as reduções dos tempos de aula no turno noturno saltaram 

aos meus olhos. Na análise aqui desenvolvida foi verificada uma hierarquia entre os tempos 

de duração de acordo com os turnos, resultando em decrescentes cargas horárias semanais: 

23h para manhã, 21h para tarde e 16h para noite. Considerando o disposto oficialmente, 

segundo a SEEDUC, as cargas horárias totalizariam 23h tanto para o matutino quanto para 

o vespertino e 21h para o noturno. Diferindo o oficial do praticado, o turno vespertino 

“perde” 2h de aula por semana e a noite 5h. 

 Os horários reduzidos no noturno são confirmados nos mais diversos trabalhos aqui 

discutidos (destacam-se CARVALHO, 2001 e ABDALLA, 2004). O turno reduzido para 

um mesmo currículo incorre na aceleração, que marca o espaço-tempo escolar noturno, 

bem como aponta as problemáticas no rendimento desses alunos. Autores como Parente 

(2010) mostram como o tempo escolar é um processo de construção social, o que nos 

facilita a compreender que as propostas de alteração de carga horária, nas formas diretas 

como no Relatório CEENSI (BRASIL, 2013), como indiretas, como Ramos (2015) ao 
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sugerir o EaD ao noturno, necessitam cuidadosa observação e debate, principalmente por 

não haver detalhamento nessas propostas, como observei. No CEDAX, para além da 

duração das aulas, há a mesma decrescente “escadinha” nas médias de avaliação, manhã-

tarde-noite, a partir das notas do simulado. A prática pedagógica de noite precisa incorrer 

aos “enxugos” para “cumprir” o currículo mínimo com menos tempo disponível. Nesta 

pesquisa, foi este apressamento que não me permitiu, por exemplo, realizar entrevistas com 

os alunos, tendo os questionários como alternativa. 

 O que também merece atenção é a falta de sentido na escola noturna, consonante 

com os trabalhos, dentre outros, de Guimarães (1992), atestada nas falas das diretoras a 

respeito da escolarização como uma etapa necessária a ser concluída, acima de tudo, como 

confirmei nos questionários. Por outro lado, ainda assim, a escola permanece como uma 

esperança de um “futuro”, termo tão recorrente e caro aos alunos, tanto nos questionários 

(oito vezes anotado), como em outras investigações, como as de Souza e Oliveira (2008). 

Quando “buscar conhecimento” é apontado como a maior motivação para ir à escola nos 

questionários que apliquei, interpreto a busca de conhecimento como etapa para integrar-se 

ao mercado de trabalho (cf KRAWCZYK, 2013, p. 764). Há, portanto, como se poderia 

inferir, características presentes no ensino noturno do CEDAX, tais quais, a falta de 

sentido, que, em última instância, refletem configurações em todo o ensino médio 

brasileiro. 

 A análise histórica permitiu entender que, tendo o escopo desde o Império, a 

principal mudança na escola noturna foi a principal transformação da escola básica de 

forma geral: a passagem de uma benesse das elites para um direito. Como permanência, o 

que nos permite perceber o espesso fio estrutural, há o turno noturno não como opção, mas 

como [única] alternativa aos trabalhadores, tanto jovens como adultos. 

Ao fim deste trabalho desejo que esteja claro um ponto: que não se restringe a um 

ponto a discussão sobre a escola noturna. De tudo que apresentei, no entanto, posso emitir a 

mensagem de que o que está em jogo é uma naturalização. Da mesma forma que era 

“normal” o turno noturno ser o “problema” das escolas, pouco a pouco se tenta normalizar 

seu fechamento. As matrículas decrescem, ainda que não se tenha provado, nem por um 

lado, nem por outro, que houve uma redução na “demanda” ou na “oferta”. Ou seja, pode-

se proceder ao fechamento de turmas, já que não há “procura” ou há menor “procura” 

justamente porque se fecham turmas, se “esquece”, se relega ao “canto” da escola o turno 

da noite? Como falar em “demanda” pelos serviços públicos aos pobres, no Brasil, como se 

houvesse um “livre mercado” de “ampla concorrência”, em vez dos mais diversos entraves 
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e descaminhos pelos quais permanecemos subcidadãos13 mesmo três décadas após a 

Constituição do cidadão? Aliás, a menor procura, se provada, não será um problema ao 

invés de uma justificativa? Não para aqueles que enxergam o papel do Estado com os olhos 

“de tesoura”.  Além disso, relembro o aumento de 72% nas matrículas no estado do Rio de 

Janeiro, entre 2007 e 201414. Fica claro que as concepções e valores, como Weber já 

explicou, são as linhas separatrizes das interpretações.   

 A palavra atual em voga parece ser o do ensino médio noturno como “exceção”, 

explicitamente tratado pelo Relatório da CEENSI (BRASIL, 2013, p. 81). Uma exceção, 

pergunto, não é o que esperamos, em geral, que desapareça? Tenho para mim que dizer que 

o noturno “é pior” sem propor uma mudança que tenha como objeto o próprio noturno é 

como um médico matar um paciente para eliminar uma enfermidade.  

 É fato, no entanto, que o diagnóstico sobre o ensino noturno, como índices de 

evasão e reprovações é preocupante e requer uma intervenção. Mas, novamente, defendo 

que se atenha ao noturno para o aluno que deseja estudar à noite. Essas questões, não 

obstante, ultrapassam os turnos e refletem, ao mesmo tempo, o sentido que os alunos não 

encontram na escola, mas a permanência de uma esperança, notadamente na palavra que 

transversalizou tempos: futuro. Célia Pezzolo de Carvalho e Vilma Abdalla, indo a campo 

na escola noturna e Nora Krawczyk depurando criticamente o ensino médio foram meus 

alicerces neste entendimento. 

 E nos últimos anos encontro, então, falando da escola noturna, o “Instituto Ayrton 

Senna”, ou “Instituto Unibanco”, representado pelo economista Ricardo Henriques. A 

Diretora-Executiva do “Movimento Todos pela Educação” denomina, em plenário, o ensino 

médio noturno de “entrave” (BRASIL, 2013, p.41). O jornal “Folha de S. Paulo” não 

apresenta nenhum acadêmico, senão representantes dos três movimentos para falar do 

ensino noturno (SALDAÑA, 2016). Parece haver a naturalização de que para falar de 

educação sejam chamados diversos segmentos empresariais, o que Krawczyk e outros já 

nos alertaram. A discussão do ensino médio noturno não está iluminada apenas pela luz do 

luar. A tomada de posição dos que discutem os projetos educacionais deve ser pré-condição 

para participar do debate; tornar claras as posições, interesse e projetos de sociedade dos 

atores nos ajuda a iluminar a[s] direção[ões]. Por fim, as reviravoltas sociais e políticas a 

que assistimos na atual conjuntura, mostram que estamos distantes de um consenso em 

                                                 
13

 Cf SOUZA, Jessé. Subcidadania brasileira: para entender o país além do jeitinho brasileiro. Leya, 2018. 
14 Rever Tabela 4. 
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relação ao projeto social educacional, brasileiro ou societário, para um início de conversa. E 

é um início de conversa que almejei provocar em cada uma dessas linhas. 
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APÊNDICE 

 Questionário aplicado aos alunos do CEDAX, em agosto de 2019, analisados na 

seção 5. 

 


