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RESUMO 

 

Discutimos neste trabalho o acesso à Educação Básica, modalidade EJA, circunscrita nas 

políticas de acesso à Educação de Jovens e Adultos (EJA), construídas ou executadas na 

Subcoordenadoria de Educação de Jovens e Adultos (SUEJA),  no período de 2000, quando 

instituída na Secretaria de Estado, Educação e Cultura (SEEC), a 2016, analisando suas pautas 

atuais de atendimento a esse público no Estado do Rio Grande do Norte. Objetivamos construir 

uma análise histórica e crítica das políticas articuladas na SUEJA, tendo como foco as políticas 

para o acesso à EJA no RN. Articulamos a pesquisa com os estudos realizados na Linha de 

Pesquisa Educação, Política e Práxis Educativa do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da UFRN, e com o grupo de pesquisa Sertania, Educação e Práticas Culturais, cuja abordagem 

teórica converge para problemáticas que movem o nosso pensamento no âmbito da diversidade. 

Assumimos o Materialismo Histórico e Dialético como método e a pesquisa qualitativa como 

referência nos procedimentos de construção e análise dos dados. Os instrumentos 

metodológicos se interpenetram a entrevistas de caráter livre conversacional, ao estudo em 

documentos garimpados nos arquivos da SUEJA de particulares e no Sistema Integrado de 

Gestão da Educação (SigEduc). Ademais, trabalhamos com fontes bibliográficas relevantes  a 

temática, entre as quais  teses de doutorado;  dissertações de mestrado e títulos autorais que são 

referenciais no estudo de EJA. Com os estudos da literatura e dos documentos, bem como os 

dados apresentados nas entrevistas, foi possível compreender que as políticas para o acesso a 

EJA, criadas ou executadas na SUEJA no período de 2000 a 2016 não respondem às 

especificidades de vida, trabalho e formação continuada da maioria dos jovens e adultos a quem 

elas se destinam. Isso se dá em razão de que são marcadas, essencialmente, por políticas 

escolarizadas descontínuas, em sua maioria atendidas por projetos e programas temporários. Os 

dados que se somam da pesquisa expressam resultados que representam fragilidades no acesso 

e na permanência dos educandos da EJA no processo escolar, distanciando cada vez mais a 

responsabilidade do Estado com a política de acesso, permanência e conclusão para EJA.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Básica. Educação de Jovens e Adultos. Política de acesso. 
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ABSTRACT 

 

We discuss in this Master’s thesis the access to Basic Education, EJA modality, limited in the 

policies for access to Youth and Adult Education (EJA), built or executed in the Youth and 

Adult Education Subcoordinary (SUEJA), in 2000, when instituted in Secretary of State, 

Education and Culture (SEEC), to 2016, analyzing its current guidelines for attending this 

public in the State of Rio Grande do Norte. The objective is to build a historical and critical 

analysis of the policies articulated in SUEJA, focusing on the policies for access to the EJA in 

the State of the RN. We articulate the research with the studies conducted in the Education, 

Policy and Educational Praxis Line of the Graduate Program in Education of UFRN, and with 

the research group Sertania, Education and Cultural Practices, whose theoretical approach 

converges to problems that move the our thinking in the field of diversity. We assume Historical 

and Dialectical Materialism as a method and qualitative research as a reference in the data 

construction and analysis procedures. The methodological tools interpenetrate to interviews of 

free conversational character, to study in documents collected in SUEJA files of individuals 

and in the Integrated System of Management of Education (SigEduc). In addition, we work 

with relevant bibliographic sources on the subject, among which we highlight the doctoral thesis 

of Jane Paiva (2005, UFRJ); the Master’s thesis of Giovana Albino Gomes (2010, UFRN); the 

Master’s thesis of Berenice Pinto Marques (2015, UFRN); and the doctoral thesis of Walter 

Pinheiro Barbosa Junior (2002, UFRN). With the studies of the literature, the documents and 

the interviews, it was possible to understand that the policies created or executed in SUEJA 

between 2000 and 2016 do not respond to the specificities of life, work and continued formation 

of the majority of the young people and adults to whom they are destined. This is because public 

policies are essentially marked by discontinuous schooling policies, mostly served by 

temporary projects and programs. The data that are added to the research express results that 

represent weaknesses in the access and permanence of the students of the EJA in the school 

process, showing that the access policy in SUEJA distances itself from the characteristics of the 

students of the EJA, regarding the responsibility of the State with the access policy. 

 

KEYWORDS: Basic Education. Youth and Adult Education. Access policy. 
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GLOSSÁRIO1 

 

ADESTRADO = que foi treinado ou ensinado. 

ANDANÇAS = ato de andar por caminhos longos ou sem alcance do fim. 

ANTOLHOS = peça usada nas laterais dos olhos dos burros e cavalos para que eles não tenham 

a visão dos lados, olhando apenas para a frente. 

ARREIOS = acessórios para fixar a sela nos burros e cavalos.  

ARRIEIRO = muleiros, tropeiros, que faziam o acesso às comunidades para facilitar a aquisição 

de mantimentos. 

BABUGEM = vegetação rasteira que serve de alimento para equinos. 

CAÇUÁ = cesto de cipó, usado para conduzir bagagens, que se coloca na cangalha do burro. 

CORCOVEAR = pular desordenadamente. 

DESAPEAR = descer, desmontar, desmanchar. 

EMPOCAR = emperrar, parar, recusar-se a se movimentar. 

ESPOREAR = picar a barriga de um animal com instrumento de metal armado de pontas, 

rosetar. 

ESTRIBO = aro de metal para apoiar o pé do cavaleiro com firmeza. 

FAROL = fontes luminosas destinadas a orientar o caminhante. 

FUXICAR = fazer fuxicos (também no sentido de intercambiar ideias). 

GALOPE = ritmo apressado representado pelo som do andar do cavalo. 

GARIMPAGEM = ato de explorar preciosidades, buscar. 

RABEJAR = movimento feito pelo rabo do burro ou cavalo para expressar algum sentimento. 

RÉDEAS = correias para frear, controlar. 

ROSETAR = esporar, agredir com esporas. 

RUMINAR = ação que faz o alimento voltar à boca para ser mastigado pela segunda vez. 

SABENÇAS = conhecimentos, erudição, o que nos permite discernir que caminho seguir. 

TROPEIRANDO = caminho feito como arrieiros. 

VASTIDÃO = amplitude, extensão, alargamento.  

VEREDAS = caminho alternativo, sedeiro. 

 

  

                                                           
1 Sinônimos extraídos de <www.dicio.com.br> e <www.dicionarioinformal.com.br>. 
 

http://www.dicio.com.br/
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1 INTRODUÇÃO 

 

Se não se espera não se encontra o inesperado, 

sendo sem caminhos de encontro nem vias de 

acesso. (Heráclito, frag. 18. Os pensadores) 

            

O inesperado requer busca paciente, pois não há vias de acesso ou estradas prontas 

para encontrar aquilo que não se espera. No entanto, quando assumimos o Materialismo 

Histórico e Dialético (MDH) como método de estudo e análise, permitindo que os dados 

empíricos se apresentem e nos revelem aspectos do objeto que estudamos, somos 

surpreendidos, porque emerge o que nem sempre esperávamos encontrar.  

Esse movimento nos exigiu uma entrega à observação e à escuta, provindo do 

sentimento de quem espera, visto que não existem caminhos e vias prontas para se chegar àquilo 

que ainda não conhecemos: o inesperado ou a surpresa. Aprendemos que pesquisar é buscar 

saber mais sobre algo. No nosso caso, buscamos saber sobre as políticas de acesso à EJA com 

disposição para encontrar o inesperado, e essa consciência nos moveu no curso da presente 

pesquisa.  

Talvez essa proposição heraclítica tenha se constituído uma das maiores referências 

na realização deste estudo, uma vez que despertou em nossa consciência a necessidade de 

realizar a pesquisa, oriunda da paciência de quem espera buscando. Essa atitude de quem busca 

pacientemente tornou possível pesquisar de modo cuidadoso, rigoroso e inventivo nos arquivos 

de particulares e da SUEJA; nas conversas com as pessoas que mediaram as políticas na SUEJA 

ao longo dos anos pesquisados; e o estudo da literatura que fundamentou este texto de 

dissertação. 

Assim, penso que as práticas e narrativas que fuxicaram neste trabalho me 

possibilitaram compreender que estar na condição de pesquisadora para tratar da política de 

acesso na SUEJA é empocar a partir da minha própria história, como parte integrante e 

protagonizada em um cenário de contradições, negações e conquistas.  

Com este trabalho, passei a saber o que não sabia, me surpreendi com o inesperado 

que, no caso específico desta dissertação, foi, entre outras coisas, descobrir que o objeto de 

estudo abraçado, bem como o florescer da EJA em minha vida pessoal e profissional, estão 

enraizados nos primeiros movimentos da minha mãe biológica e nos cuidados da minha mãe 

adotiva, conforme trato na narrativa em que apresento a construção do objeto.  

Nesse sentido, posso inferir que o texto que trago nesta dissertação se enraíza em uma 

compreensão de que existe uma relação entre minha história de vida e a história da EJA. Assim, 
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passei a ter consciência sobre o lugar de onde estou falando, o que abre um leque de 

oportunidades para que, juntamente com outros profissionais da EJA, se torne possível 

reinventar e sonhar com novas possibilidades para este campo educacional. 

Fuxicamos nas políticas construídas ou executadas na SUEJA, bem como com 

categorias que se arrematam na conjuntura política, social e educacional que representa o 

projeto e o poder de Estado, na qual a política para o acesso à EJA se insere em termos de tempo 

e espaço das épocas estudadas. Nessa perspectiva, vamos dialogando historicamente com as 

políticas e práticas sociais que vão se ressignificando na passagem de cada ano e exigindo novos 

pensamentos e novas formulações da pesquisadora para compreender os sentidos e valores que 

estão presentes nos  contextos desses projetos. 

O estudo das postulações de Antônio Gramsci, filósofo italiano marxista que nasceu 

em 1821, descreve como o Estado usa as instituições culturais para conservar o poder. Saber 

disso nos permitiu compreender tanto crítica e politicamente o projeto escolar que, ao longo de 

décadas, acumula fracassos no atendimento ao público de jovens e adultos. Nesse aspecto, 

coadunamos com seu pensamento quando afirma que “a crise dos programas e da organização 

escolar é um aspecto e uma complexificação da crise orgânica mais ampla e geral” (GRAMSCI, 

2001, p. 31). Assim, ao discutir a política no atendimento à escolarização, é necessário ir em 

todas as dimensões conjunturais de organização da sociedade, para desvelar a complexidade 

que se dá nas relações das políticas educacionais construídas ou executadas no processo de 

escolarização.  

Em outro momento, Gramsci discute o papel da escola no âmbito da crise conjuntural, 

como possibilidade de formação cultural do ser humano. 

 

[...] A escola elementar não deveria ultrapassar três ou quatro anos e, ao lado 

do ensino das primeiras noções (ler, escrever, fazer contas, geografia, 

história), deveria desenvolver, sobretudo, a parte relativa aos direitos e 

deveres, atualmente negligenciado. Isto é a primeira noção de Estado e da 

sociedade, enquanto elementos primordiais de uma nova concepção do mundo 

que entra em luta contra as concepções determinadas pelos diversos ambientes 

sociais tradicionais.[...] (GRAMSCI, 2001, p. 37) 

 

É importante referenciar que Gramsci, como marxista, assume uma postura dialética e 

crítica, seguindo a concepção de que a escola como instituição pública é parte que integra a 

formação para o direito e para o dever nas relações sociais. No entanto, seus conceitos pontuam 

uma sociedade civil que precisa ser estudada além de sua estrutura econômica, numa 
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abrangência ideológica e cultural, como fontes de formação para a real transformação da 

sociedade.                             

Nesse modelo educacional, o que se propõe é a mudança nas relações humanas e na 

maneira de ver e de agir sobre a realidade, em um envolvimento de formação intelectual e de 

formação para o trabalho. É nessa perspectiva que pensamos a possibilidade do processo de 

escolarização para jovens e adultos, emanado a partir da política de acesso a uma escola que 

reconheça no seu público a importância de uma identidade autônoma, humana, quando 

aprendem  e  ensinam ao mesmo tempo os conhecimentos e saberes. Encontro ainda respaldo 

na leitura de Cambi (1999, p. 562), ao tratar das ideias de Gramsci: “A experiência mais rica e 

mais alta do marxismo foi, talvez, a teorizada por Gramsci, o qual repensou os princípios 

metodológicos do marxismo, em sua visão histórica e crítica”. 

Pensar a educação e a escola como instrumentos de transformação da sociedade, a 

partir de reflexões feitas em torno do objeto de estudo desta pesquisa, me leva à desconstrução 

de pensamentos que se montavam em um cerne de exclusão, preconceitos e dogmas políticos 

ditatoriais. Em muitas caminhadas com as experiências profissionais na EJA, as inquietações 

foram aumentando em torno desses cernes e das respostas das instituições educacionais, que 

para mim eram insatisfatórias, quanto ao abandono dos alunos(as) no processo de escolarização, 

de forma que tais situações vieram motivar a construção do título nessa dissertação, a saber, 

Sertaniando a educação básica: um estudo das políticas de acesso à EJA, construídas ou 

executadas na SUEJA no período de 2000 a 2016. Sempre soube que as questões que provocam 

o abandono escolar estão muito mais ligadas à política de acesso do que às questões que se 

envolvem nas escolhas metodológicas ou o desinteresse dos próprios alunos. Precisava 

confirmar essa verdade com a pesquisa. 

Neste estudo, a SUEJA é o local de pesquisa porque ela é o setor que coordena e 

articula as políticas para EJA nas unidades de ensino no RN, através das orientações repassadas 

às dezesseis Diretorias Regionais de Ensino e Cultura (DIREC).  

Ademais, o quantitativo mapeado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) de 

jovens que estão fora da escola foi um fator que nos chamou a atenção, em especial quando, no 

curso da pesquisa, identificamos que o atendimento a este público, caracterizado pela 

vulnerabilidade social, não chega a 30% dos 13% dos jovens acima de 15 anos que estão fora 

do processo escolar no Estado do RN (BRASIL, Portal do MEC, 2015), considerando nesse 

indicador o analfabetismo funcional, o absoluto e o público constituído por itinerantes. 

Em março de 2017, o Portal G1 divulgou, através da imprensa vinculada, que a meta 

do RN no compromisso dos estados com a proposta Todos pela Educação era de atingir 96,3% 
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de escolarização para a população de 15 anos ou mais até 2015. Atualmente, 94,25% dessa 

população tiveram acesso ao processo educativo, e parte destes não deu continuidade à sua 

formação escolar. Basta ver que em 2005 foram matriculados, na rede estadual, um pouco acima 

de cinco milhões desse público; em 2015, já havia um milhão e quinhentos e quarenta e três mil 

fora da escola no RN, segundo o Portal G1, em dados referenciados no citado mês. 

Os dados dessa realidade com a qual se convive o Rio Grande do Norte nos mobilizam 

a defender uma política de acesso à educação escolarizada nas dimensões de entrada, 

permanência e conclusão dos jovens e adultos. Nessa política, na dimensão da permanência, há 

desvinculações nessas situações que se bipartem em processos nos quais os adultos e jovens 

com idade de 15 anos ou mais buscam a escola para alcançar a conclusão da educação básica; 

todavia, não encontram nela a preparação política e pedagógica para atender as suas 

especificidades, na condição de aluno(a) trabalhador(a), e, assim, dar continuidade aos estudos. 

Nesse sentido, é preciso pensar o acesso escolar na tríade entrada, permanência e 

saída, na iminência de que a escolaridade seja concluída com aprendizagens em permanente 

construção. Nós nos apropriamos dessa concepção como premissa da política de acesso à EJA 

na tentativa de ir além da perspectiva de apenas avançar na escolarização, no sentido de 

qualificar jovens e adultos para o mundo do trabalho. Para tanto, usaremos a lente da sertania 

para enxergar as fendas que levam à formação do público da EJA a fim de ressignificar suas 

vidas. 

Os sentidos e a concepção que conduzem essa pesquisa se articulam com o esforço do 

grupo Sertania, que busca construir na educação, a partir da essência humana, um entendimento 

educativo não como modelo, mas como gerador de ideias que florescem como a caatinga, 

sempre em sua diversidade e itinerância. Assim, sertania se afugenta na construção das ideias e 

pensamentos na percepção do Ser-tão, que nos faz ser uma invenção de nós mesmos e nos 

transporta para um outro mundo de pensamentos, o qual refuta as ideias impregnadas como 

crenças dogmáticas. 

Trouxemos para a narrativa acadêmica o uso de palavras e metáforas do sertão de todo 

lugar e das práxis culturais que dialogam com o cotidiano dos sujeitos, rabejando palavras, 

frases e vivências dos burros, mulas e cavalos andantes. Buscamos, ainda, inspiração na 

Pedagogia do Fuxico, uma proposição construída por Dr. Miguel Almir, professor baiano que 

atualmente está na Universidade Estadual de Feira de Santana, o qual trouxe para o presente 

texto a sensibilidade da vastidão humana no movimento de ver e identificar além dos fatos. 

Assim como a caatinga – caminho de andanças dos tropeiros, que se faz meio da 

relação entre diversos modos de vida humana, animal e vegetal –, propomos, em nossa 
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dissertação, um movimento teórico que articula pensamentos e pensadores que nutriram nossas 

buscas e o movimento de escrita deste texto, dentre os quais citamos: Karl Marx e F. Engels, 

em suas formulações acerca do Materialismo Histórico e Dialético, para pensar e compreender 

a partir do cotidiano a existência que dialoga com o objeto; em Heráclito, filósofo que viveu 

em 490 a.C., para a explicação da interpenetração dos contrários e o movimento; em Guimarães 

Rosa, o argumento que evoca o Ser-Tão de fora e o Ser-Tão de dentro; em Paulo Freire, a 

compreensão do ser humano cognoscitivo e a práxis humana; em Gramsci, o fundamento 

político de Estado e sociedade; além de outros acerca dos quais trato no capítulo que versa sobre 

os caminhos trilhados nesta pesquisa.  

Circunscrevemos o tempo a ser pesquisado num período que se estende de 2001, por 

ter sido o ano em que foi instituída na SEEC/RN a Subcoordenadoria de EJA, através do 

Decreto 15.035, ao ano de 2016, para uma análise mais recente dos fatos no objeto de estudo. 

No entanto, esse período precede um contexto histórico que se soma às análises do período 

proposto, tendo em vista a compreensão estrutural e conjuntural do objeto em perspectiva.  

Todo esse movimento, o qual tornou possível o conhecimento das políticas de acesso 

construídas ou executadas na SUEJA, é o que apresento nas páginas que seguem.  

No primeiro capítulo, encontra-se o movimento de construção do objeto e os caminhos 

que trilhamos na pesquisa. O segundo capítulo contempla subtemas que analisam a SUEJA 

como órgão da SEEC, na condição de arrieiro, com sua história e suas mediações na política de 

acesso à EJA; as pautas atuais da SUEJA, sob a égide da descolonização do pensamento 

colonizado e colonizador; a EJA, em um ambiente escolar contemporâneo do ideário neoliberal, 

em que o encabrestamento do sistema enquadra os saberes dos sujeitos em um planejamento 

estranho a suas especificidades. No terceiro capítulo, narramos a experiência com a EJA 

realizada em espaços não escolares sob a perspectiva da aplicação da Resolução 48/2012/MEC 

e o projeto Trabalhando e Aprendendo em Natal/RN. 

Ao analisar os dados nesse trabalho, concluímos que a política de acesso à EJA no 

âmbito da SEEC e articulada na SUEJA, em sua maioria tem se pautado concretamente nas 

matrículas iniciais dos educandos e no que é demandado pelo mercado para o atendimento 

escolar. O estudo desvelou que uma política nesse campo empírico é constituído de 

conhecimentos inacabados, o que permite que outras pesquisas sejam desenvolvidas na 

perspectiva de novas investigações. 
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2 A EJA EM MEU SER-TÃO 

 

2.1 A CONSTRUÇÃO DO OBJETO QUE SE FEZ EM MIM 

 

 
Eu me busco a mim mesmo.  

(Heráclito, Frag. 101) 

 

 

Eu nasci em Jardim de Piranhas, uma cidade do Sertão Potiguar, bem no início da 

década de 1960, quando já campeava na política social brasileira o golpe militar e suas agruras 

das fráguas incertezas e exclusão. Minha mãe, Terezinha Gomes, era solteira, pobre, analfabeta 

e trabalhava como empregada doméstica em bares e restaurantes do mercado público de Jardim 

de Piranhas. Para superar sua condição de não saber ler nem escrever, tornou-se aluna das aulas 

para alfabetizar jovens e adultos analfabetos na comunidade. As aulas funcionavam na casa da 

professora alfabetizadora, D. Severina Fernandes de Araújo, casada com o fazendeiro Clidônio 

Adones de Araújo, que, mais tarde, se tornariam meus pais adotivos. A professora era dedicada 

e costumava ser sensível às situações de dificuldades vividas pelos alunos e alunas. Foi o que 

aconteceu quando Terezinha (minha mãe biológica) confessou que estava grávida e, mediante 

suas condições de doméstica e órfã dos pais, não tinha condições de criar e educar uma criança. 

Os arreios da pobreza, dos preconceitos sociais e a disposição de Dona Severina em 

ajudar as pessoas desfavorecidas fizeram com que minha mãe me entregasse para doação, ainda 

recém-nascida, à professora alfabetizadora. Conforme tomei conhecimento já adulta, minha 

mãe biológica, além de viver em condições econômicas desfavoráveis, acreditava que uma 

professora teria mais condições de me criar e de me educar do que ela, que era muito pobre e 

não tinha se educado na escola. 

Dona Severina, a professora alfabetizadora que me adotou, morava no sítio Cachoeira 

do Anta, um distrito do município de Caicó. Seu esposo, nascido no final do século XIX (1889), 

era o dono do sítio e já tinha sido casado com Banga de Araújo; ao ficar viúvo, casou pela 

segunda vez com minha mãe adotiva. Não tendo filhos em nenhum dos casamentos, me acolheu 

como filha, dando-me amor, carinho e muito afeto. 

Hoje, para efeito de construção deste texto dissertativo e refletindo sobre minha 

jornada com o mundo, percebi que muito cedo experimentei duas condições que se entranharam 

em mim: a distância daquela que me gerou e a sensação de quem muda de lugar, de cultura e 

até das relações que configuravam e desconfiguravam em mim como ser-tão que gera (carga 
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genética) e um ser-tão que adota (carga cultural). A realidade social da família que me adotou 

era bem diferente da família biológica, e a identidade que ia se reconstruindo em mim ia se 

misturando às crenças e sabenças dessa família adotiva, formando os produtos da minha 

história.  

Refletindo sobre esses processos, posso sugerir que ser criada por uma professora tem 

suas vantagens, pois, aos cinco anos de idade, em 1965, fui alfabetizada em casa, pelas 

orientações da minha mãe adotiva que utilizava como material didático a Carta do ABC. Um 

material que relacionava letras a figuras. Ainda lembro que A era de avião, B de bola, C de 

casa, D de dado, E de escola, I de Igreja. Também me recordo que todo o movimento de 

alfabetização acontecia na mesa da cozinha e que, além da Carta do ABC, existia um chicote 

pronto para ser usado, caso não memorizasse as tais letrinhas. Hoje sei que se tratava de uma 

época em que se acreditava que as letras que formavam o conhecimento entravam pela dor e 

não pela formação. 

Naquele momento histórico, uma mulher tinha dificuldades de combinar a vida 

profissional com o cuidado da vida familiar. Talvez por isso, o fato de ter me adotado tenha 

conduzido minha mãe a desistir de ser professora e voltar todo o seu cuidado, que era rígido e 

tradicional, para a minha formação. Ela me ensinou os caminhos da leitura, do amor à pátria e 

da obediência. 

No galope de uma ditadura civil e militar em que vivia o país nessa época (1965), os 

processos educativos e as demais manifestações simbólicas que se davam nas relações humanas 

traziam a severidade do que se materializava no contexto político, econômico e social. 

Esse esquema pronto e acabado que fazia aprender a Ler, a Amar a Pátria e a Obedecer 

encontrava-se nos ditames militaristas do ano de 1965. O artigo de Germano (2008, p. 67), 

quando relata que “o conteúdo era de uma pedagogia da inculcação de princípios da disciplina, 

da obediência, da ordem das instituições, das hierarquias e o amor pela pátria”, revela que o 

processo educacional concretamente cumpria as normas disciplinares dos militares. 

Uma vez tendo sido alfabetizada, estava cumprida a tarefa que cabia à minha mãe, e 

ela, juntamente com meu pai, percebeu que eu precisava estudar na cidade, pois lá havia as 

escolas mais preparadas, dizia meu pai, demonstrando seu compromisso com minha formação. 

Assim, ele comprou uma casa em Caicó e nós nos mudamos do sítio para a cidade, para que eu 

pudesse estudar.  

Já alfabetizada e “orientada para a obediência”, entro na Escola de Aplicação de Caicó 

(1967) aos sete anos de idade, no primeiro ano forte. Iniciei, a partir daí, a minha formação 

escolar levando-a a cabo até o 2º grau na mesma escola, a qual se tornaria mais tarde o Colégio 
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Estadual de Caicó (1970), passando, nos anos 1980, à denominação de Centro Educacional José 

Augusto (CEJA). Foi, portanto, nessa unidade de ensino que cursei o primeiro e o segundo 

graus. Essa era a nomenclatura contida na Lei de Educação Nº 5.692/71. Sem reprovações e 

sem recuperações, atravessei esses dois graus de ensino e me submeti ao vestibular. Não obtive 

êxito no primeiro vestibular, mas fui aprovada na segunda seleção do vestibular para o Curso 

de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus de Caicó.   

Meu pai, que tanto sonhou com minha formação escolar, não chegou a ver as veredas 

dessa formação, pois, antes que eu concluísse o segundo grau, ele faleceu, ficando eu e minha 

mãe para seguirmos nas andanças dessa conquista acadêmica.  

Durante minha formação acadêmica, nos anos de 1980, por meio de um convite feito 

pela equipe do Movimento de Educação e Base (MEB) e pelo bispo diocesano de Caicó, D. 

Heitor de Araújo Sales, assumi meu primeiro emprego como supervisora pedagógica junto à 

instituição.  

O MEB foi criado pela igreja católica em 1961 e propunha-se a desenvolver programas 

de alfabetização e educação de base para jovens e adultos, através de escolas radiofônicas, a 

partir das emissoras católicas. Em Caicó, estava sob a coordenação da Igreja Diocesana de 

Caicó e, em nível nacional, era coordenado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB).  

Minha entrada no MEB nos anos de 1980 imprimia mais uma marca da Educação de 

Jovens e Adultos em meu corpo e em minha mente. Nesse momento histórico, o MEB 

alfabetizava trabalhadores e trabalhadoras rurais da Região do Seridó, sem contar com o apoio 

das aulas de alfabetização radiofônicas, uma vez que as escolas radiofônicas foram 

interrompidas pela ditadura militar de 1964. As aulas do rádio foram substituídas pelos 

encontros presenciais com os agentes comunitários. 

Todavia, o rádio continuou como um instrumento educativo, assumindo a tarefa de 

valorização cultural dos alfabetizandos. Nesse percurso, a alfabetização preservou sua lógica 

de ser uma prática para além do mundo das letras e das simbologias alfabéticas: dedicava-se 

parte dos ensinamentos à formação política e à organização comunitária, ou seja, estava mantida 

a alfabetização como um movimento que incorporava a educação política. Vale ressaltar que 

os trabalhadores faziam parte de uma estatística rosetada pelo alto índice de adultos analfabetos 

no Nordeste, principalmente na zona rural do Sertão do Seridó. 

Em Caicó existiam cinco supervisores no MEB: além de mim, atuavam Expedito 

Cardoso, Diógenes Dantas, Lucinete Maria da Costa e Soraia Brilhante. Assumíamos o papel 

de formadores da proposta política educacional do MEB, repassada aos agentes comunitários 
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que exerciam a tarefa de alfabetizar nas comunidades rurais do Seridó. Tropeirando pelas 

estradas do sertão, os cinco mebianos de Caicó saíam semanalmente com seus materiais de 

orientações políticas e pedagógicas, para instrumentalizar os agentes comunitários, bem como 

visitar casas, roçados e lugares onde estavam os trabalhadores/alfabetizandos. 

A formação não se dava apenas do MEB para os agentes comunitários que 

alfabetizavam os trabalhadores e trabalhadoras rurais, mas também entre os cinco mebianos, 

que, uma vez por semana, se reuniam na sede, para estudar diversos temas durante 8h ou até 10 

horas diárias. 

Nesses encontros para estudo, quase nada se estudava sobre processos de 

alfabetização; antes, fazia-se muito mais a formação política, que no estribo ainda da ditadura, 

procurava construir uma concepção de educação mais politizada, evidenciando que a resistência 

à ditadura civil e militar acontecia em muitos lugares do Brasil, não se restringindo a grandes 

eventos, como a passeata dos 100 mil no Rio de janeiro2, mas também em âmbito educativo, 

como na cidade de Caicó. O MEB buscava desenvolver uma práxis educativa que possibilitasse 

o processo de conscientização dos alfabetizandos, para que, dessa forma, eles fossem se 

libertando do analfabetismo e, ao mesmo tempo, das rédeas do regime ditatorial impregnado 

em suas mentes. 

Entre os autores estudados nos processos formativos do MEB estavam Álvaro Pinto, 

Paulo Freire, Willington Germano, D. Paulo Evaristo, Vanilda Paiva, Ciavatta, Leonardo Boff 

e Frei Betto. Líamos e problematizávamos com base no pensamento desses autores, ao mesmo 

tempo em que situávamos seus escritos no momento histórico que estávamos vivendo e atuando 

como educadores. Isso me possibilitou compreender aspectos da conjuntura então vivenciada e 

suas influências na construção social e educacional.  

Entretanto, nenhuma obra modificou tanto minha compreensão de mundo como os 

livros Batismo de Sangue: é preferível morrer que perder a vida, de autoria de Frei Betto (1982) 

e Brasil nunca mais, de D. Paulo Evaristo Arns (1986). As narrativas contidas nessas duas obras 

e a práxis no MEB se tornaram o farol que politicamente me orientam até hoje. Chamo de farol 

porque foram essas obras e a práxis do MEB que me possibilitaram compreender aspectos 

importantes da sociedade, como os elementos que levam à exclusão, à espoliação humana pelo 

sistema capitalista, às desigualdades sociais e educacionais e à cultura de imposição e 

massificação. 

                                                           
2 Passeata organizada pelo movimento estudantil do Rio de Janeiro com a participação de intelectuais e 

artistas em 26/06/1968, em protesto contra a Ditadura Militar do Brasil. 
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É bem certo que, na época (1984), como estudante universitária do Curso de 

Pedagogia/UFRN/Caicó, as discussões que se davam através dos componentes curriculares no 

ensino superior ainda estavam submetidas ao controle da ditadura civil e militar. Talvez por 

essa razão, não nos dávamos conta das discussões políticas sobre temas como exploração no 

trabalho, discriminação, conjuntura social, luta de classes, direitos da classe trabalhadora no 

contexto capitalista, cujos fatos corcoveavam os povos menos favorecidos do nosso país. 

A vastidão dos Sertões de Euclides da Cunha (1984) revela o ser humano abstrato que 

vem a surgir de um entrelaçamento acima de tudo complexo. Portanto, empocam no que o 

próprio Euclides diz: “A nossa evolução biológica reclama da evolução social. Estamos 

condenados à civilização” (CUNHA, 1984, p. 32-33). 

Nessa vastidão, a conjuntura social e as evoluções vão sendo adestradas nesse contexto 

civilizatório, tanto nas existências humanas como nas políticas institucionais. Porém, ainda 

obscura de pertencimento e percepção, essa condição política civilizatória suprime a capacidade 

crítica de enxergar as fendas no mundo.  

Nos anos de 1980 a 1988, um dos meios de comunicação no MEB ainda era o rádio. 

Naquele momento histórico (início do processo de abertura política no país, porém, marcado 

por intensas mobilizações e greves, principalmente por se manterem alguns mecanismos de 

repressão do regime civil e militar e pela ausência de projetos novos para educação brasileira)3, 

tínhamos um programa que se chamava Programa de Cultura Popular no sertão de Caicó. Esse 

programa, que acontecia todas as noites durante uma hora, era veiculado pela Rádio Rural de 

Caicó e tanto o script quanto a locução eram produzidos por nós, supervisores do MEB.  

Os conteúdos desses programas radiofônicos tinham como fontes cartas e bilhetes que 

vinham de trabalhadores e trabalhadoras rurais, com relatos de fatos ocorridos na comunidade, 

nas suas vidas. Entre as histórias narradas, na maioria das vezes criadas por eles, os escreventes 

expressavam sentimentos, emoções, criações e invenções, gerando momentos estimulantes e 

motivadores do diálogo que se dava com esse público. Esses momentos me inquietavam porque 

a política de acesso à educação escolar não era igualitária e deixava fora da escola pessoas com 

uma rica produção cultural e de saberes populares. No entanto, eram popularmente chamados 

de analfabetos, explorados em decorrência de sua ignorância. Como bem nomeia Ciavatta 

(2008): 

 

[...] O dualismo estrutural da sociedade de classes se manifesta na apropriação 

da renda, no padrão de vida e nos projetos educativos. Ele opera como 

                                                           
3 RIBEIRO, Paulo Silvino. Disponível em: <http.brasilescola.uol.com.br>. Acesso em: 25 ago. 2017. 
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poderoso reforço das visões reducionistas da cultura aristocrática e do 

ufanismo ingênuo da cultura popular e suas formas alienadas em função dos 

modelos dominantes, vistos como única opção, em detrimento do 

conhecimento historicamente acumulado pela humanidade [...]. (CIAVATTA, 

2008, p. 8) 

 

Os adultos, denominados de analfabetos, não eram revelados como consequência 

desse dualismo social, ou como pessoas marginais da sociedade aristocrática, branca e letrada, 

mas como pessoas que nunca tinham ido à escola aprender a ler e a escrever. 

O rádio e as histórias de vida conectavam o modo de vida dos trabalhadores com a 

população sertaneja. Por isso o programa resultava em um aumento da audiência do rádio, 

porque todos os trabalhadores envolvidos com o trabalho do MEB sintonizavam seus rádios na 

Rádio Rural, para ouvir suas histórias, seus contos e sugerir a seleção musical que se 

relacionava com suas histórias. Recordo-me que naquele momento as músicas de Luiz Gonzaga 

e as de Dominguinhos eram as mais solicitadas. 

Para a equipe do MEB, esse momento se materializava pela valoração da cultura do 

povo, daqueles sujeitos que, ao construir tanto a sua identidade quanto a dos que queriam 

expressivamente ensinar e aprender no mundo. Nessa perspectiva, nos inspiramos em Freire 

(1996), quando este afirma: 

 

[...] Mulheres e homens são os únicos em quem aprender é uma aventura 

criadora, algo muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. 

Aprender é construir, reconstruir, constatar, algo que não se faz sem a aventura 

do espírito [...]. (FREIRE, 1996, p. 28) 
 

 

Foi vivenciando a aventura do espírito que continuei aprendendo. Pois as minhas mães 

e o MEB semearam e cultivaram em mim a vontade de ser docente na Educação de Jovens e 

Adultos. Tomada por essa sensação, me submeti à seleção para docência e fui aprovada no 

concurso para seleção de professores, promovida pela                                                                                                                                             

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC) em 1984. 

Tendo concluído o curso de Pedagogia (1985), casada, mãe de dois filhos e com 24 

anos, deixei o MEB e ingressei na rede estadual de ensino para lecionar no Magistério em Caicó, 

na mesma escola onde estudei, o Centro Educacional José Augusto (CEJA). Agora, eu me 

encontrava na condição de ser a professora que formava outros professores. As turmas eram 

constituídas de pessoas jovens e adultas (magistério) que pretendiam ser professores e 

professoras do primeiro grau menor. Permaneci até o ano de 1995 nessa função em Caicó, 
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depois fui transferida para Natal devido a ter sido aprovada em concurso da prefeitura para atuar 

na rede municipal de ensino em Natal. 

Passei a exercer a atividade docente no campo da EJA; algumas vezes, como 

coordenadora do turno noturno; outras, como professora (de 1995 a 2003), chegando a ser  

subcoordenadora estadual da Subcoordenadoria de Jovens e Adultos (de 2008 a 2010), período 

em que convivi mais de perto com as manobras excludentes da política de acesso à EJA. 

Para mim esses momentos foram ruminantes, visto que tive que retornar muitas vezes 

ao farol que trouxe como guia de outra atividade profissional, seguindo a luz do que era 

essencial para alcançar a nova realidade. Entendo que, do ponto de vista humano, a escola é 

reconhecidamente um local de formação social e política. Ela legitima o conhecimento e os 

saberes, de acordo com os condicionantes sócio econômicos, políticos, culturais. Ruminando 

as sabenças da experiência com o MEB, me fazia enxergar pelas fendas o caminho para uma 

nova de visão de mundo, além do que é hegemônico na escola. É um óbvio real que, como diz 

Freire (1967),  toda vez que se apropriar da realidade fará cada vez melhor.  

 

[...] A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com 

ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele 

dinamizando o seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. 

Vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o fazedor. Vai 

temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura. (FREIRE, 1967, p. 50) 

 

Nos galopes daqui e de lá, fui caminhando em várias momentos na minha experiência 

com a EJA, o que me levou a demarcar cada vez mais o espaço de luta na política de acesso à 

educação de jovens e adultos. Na SUEJA, a batalha era contra as concepções fechadas, 

colonizadas, dos que estavam na ponta dos planejamentos, matrículas e organizações 

avaliativas dos setores educacionais da Secretaria de Educação e das escolas. Não queriam 

enxergar as especificidades do público dessa modalidade, nem compreender o que se define 

legalmente como a educação para todos. Esses aspectos sempre eram motivadores para um 

processo camuflado de políticas excludentes com propostas inadequadas, que tinha como 

consequência  a evasão. 

Mesmo assumindo um caráter messiânico de corrigir as imperfeições da sociedade, a 

escola, além de servir de antolho para as agruras do poder capitalista, ainda é entendida como 

ascensão social e inserção no mundo do trabalho. Assim, sempre haverá os alunos resistentes 

que, apesar do processo marginal das formas de atendimento à EJA, permanecem em número 

reduzido a fim de concluir pelo menos a educação básica nas redes escolares. 
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Foi vivendo essa dualidade de pensamentos e práticas que me tornei membro do Fórum 

Potiguar da EJA, espaço não governamental de discussão e denúncias das insatisfações com a 

política de atendimento à modalidade EJA na rede escolar. Esse movimento é ligado ao Fórum 

Nacional da EJA (Brasília), que tem a função de articular os demais fóruns estaduais para 

pressionar o cumprimento da legislação, entre estas, a Constituição Federal do Brasil de 1988, 

que se tornou referência ao princípio de participação popular como representação direta da 

gestão pública;  a  (LDB Nº9.394/96, as Diretrizes Nacionais da EJA, 2000 ; PNE, 2014 pelos 

sistemas de ensino, bem como as políticas construídas e sugeridas pelos educandos e 

educadores que atuam na EJA.  

A integração ao contexto da EJA pela via do que resulta de suas necessidades e desejos 

implica, como resultado, não apenas estar nele, mas com ele, configurado como simples 

adaptações, acomodações ou ajustamentos, comportamentos próprios da esfera dos contatos, 

ou sintoma de desumanização. Portanto, isso implica que, tanto a visão de si mesmo como a do 

mundo não pode absolutizar-se, fazendo o sujeito sentir-se um ser desgarrado e suspenso, ou 

levando-o a julgar o seu mundo como algo sobre o que apenas se considera ser. Desse modo, 

podemos afirmar que a integração dos sujeitos ao contexto o enraíza no seu ajustamento 

(FREIRE, 1967). O conceito de integrado leva-os a serem históricos e sujeitos, ao passo que o 

sujeito adaptado significa ser passivo, massificado ou midiatizado. 

Lutar pelo acesso à EJA ou pela modificação dessa política de acesso à EJA é  tornar-

se tropeiro, ser integrado, ou seja, humanizado, sujeito histórico e reflexivo, mesmo sabendo 

que um sistema formado por mentes colonizadas e servis tenta refutar essa perspectiva. 

Na articulação para garantir o direito de todos à educação, a mobilização não só é de 

competência de quem está na gestão dos sistemas, mas de todos os que estão envolvidos dentro 

ou fora das instâncias educacionais. As arguições que estão no campo da educação de jovens e 

adultos não são suficientes para o compromisso de garantir esse direito, porém, desapear na 

militância que outorga os princípios da justiça, da história e da diversidade são ações que 

definem a conquista. 

Assim sendo, como membro do Fórum intensifiquei a discussão nas reuniões do 

Fórum Potiguar de EJA, como também com a equipe da SUEJA, destacando as pautas de 

reivindicações do público da EJA em todo o país, principalmente no que se referia ao acesso à 

educação com a garantia das especificidades da modalidade de ensino nos regimentos escolares 

e nos procedimentos didáticos.  

Ao sair da SUEJA em 2011 para assumir a docência de ensino superior no Instituto de 

Educação Superior Presidente Kennedy (IFESP/RN) no curso de Pedagogia e no curso de 
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Especialização em EJA, continuo na discussão política sobre a educação no Brasil e 

especificamente na EJA como modalidade e como política de acesso. 

Em 2016, participei de um encontro denominado CONFINTEA BRASIL + 6, 

realizado em Brasília. Nesse encontro se avaliou o que havia sido praticado do documento 

Marco de Ação de Belém, plano definido na Conferência Internacional de Educação de Adultos 

(CONFINTEA 2009), trazendo para a pauta o Plano Nacional de Educação 2014, com destaque 

nas metas 8, 9 e 10. As discussões referenciaram a educação ao longo da vida como usufruto 

de uma política atrelada a economias capitalistas, que torna marginal a política pública da EJA, 

como diz o fragmento do documento final do encontro 2016.  

 

[...] Nas últimas décadas, tem sido predominante uma concepção de educação 

ao longo da vida,  amplamente subordinada ao ajustamento à economia no 

novo capitalismo, à produtividade e ao crescimento econômico, 

empregabilidade e à competitividade. Não apenas as ressonâncias 

democráticas e autonômicas de uma educação permanente comprometida com 

a transformação da economia e da sociedade foram sendo enfraquecidas, 

como, também, o próprio conceito de educação ao longo da vida, sujeito a um 

forte desgaste nas suas dimensões libertárias e críticas, passando mesmo a ser 

objeto de profundas modificações. Nos últimos anos, o conceito de 

“aprendizagem ao longo da vida” foi assumido pelos discursos políticos, no 

contexto de grandes organizações internacionais, da União Europeia e dos 

governos dos respectivos estados membros como categoria dominante. [...] 

(BRASIL, 2016) 

 

 

A necessidade de luta para o enfrentamento ao caráter cartesiano e marginal na EJA é 

predominante, considerando as duas situações evidenciadas no texto: uma diz respeito à política 

de escolarização ajustada ao plano econômico mercadológico; a outra se refere ao discurso 

neoliberal que materializa políticas contra a diversidade e as especificidades, usando clichês 

dos fóruns de debates em prol da aprendizagem ao longo da vida. Nesse sentido, a prática 

escolar, ao invés de incluir, acaba mascarando a exclusão e a discriminação social a que são 

submetidos os alunos e alunas da EJA. 

Nessa perspectiva, os diálogos que sempre tive na minha formação e na experiência 

profissional despontaram em problematizações que justificam a pesquisa ora realizada. 

Mesmo o objeto de estudo desta pesquisa não sendo o fracasso nem o abandono dos 

educandos da EJA no processo escolar, os estudos que demandam as políticas de acesso à EJA 

no RN partem de investigações do que se tem proposto e praticado através de seus projetos e 

programas para os educandos da EJA no processo de escolarização. Nesse sentido, não se pode 

desconsiderar a progressão e a permanência desses educandos nas redes escolares de ensino 

básico.  
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Sendo o estudo, portanto, configurado no método que contorna o Materialismo 

Histórico e Dialético, figuram-se, nesse contexto, a história e a existência da pesquisadora, e 

também as políticas que se caracterizam nas relações humanas e de mercado. Em uma pesquisa 

na qual se busca compreender como objeto de estudo o acesso à formação escolar, são 

pertinentes duas etapas singulares: a primeira delas é a base social onde se ambienta a pesquisa; 

a outra diz respeito à existência do ser que pesquisa o objeto.  

Nessa vertente, procuramos, na existência do ser que dialoga com o fenômeno da 

pesquisa, ir além do estudo oriundo puramente da formação escolar, para alcançar os sujeitos 

como construtores de histórias e identidades numa realidade social marcada por tensões que 

torna os seres humanos adaptados ou revoltados, podendo imergir em vidas que os levem a 

perder-se ou a ganhar-se para se realizar. 

Em diálogo com alguns fragmentos de Heráclito4, já citados no texto, me sinto em um 

movimento intermitente de buscas infinitas, visto que “os homens acordados têm um mundo só 

que é comum (enquanto cada um dos que dormem se voltam para seu mundo particular).” No 

fragmento 89, Heráclito pensa uma realidade em movimento. O filósofo contesta o pensamento 

apenas em projetos pessoais ou institucionais por acreditar no ser humano que vive em projetos 

sociais, nos quais não lhes convêm ser estanques ou compartimentados.  

O momento de pensar essa realidade é a partir do que é cotidiano e familiar, ou seja, é 

fazer o extraordinário no ordinário, desfazendo-nos de nossas expectativas imediatas. Dessa 

forma, o relato de vida rabeja de maneira originária nas contradições, nas diferenças e na 

produção de ideias que estão no intercâmbio espiritual dos seres humanos, para uma construção 

empírica e de práxis que vai além das questões puramente escolásticas e de identidade. 

Foram essas dimensões apresentadas, como história de vida, formação, experiência 

profissional e militância, que fizeram sair da minha própria existência o objeto de estudo dessa 

dissertação: as políticas de acesso à EJA construídas ou executadas na SUEJA/RN. A 

concretude posta em mim ou na minha história me faz partir de um mundo que está dentro e 

não fora de mim, pois, nele, sou um produto histórico, dialético e social. 

Daí porque esta pesquisa resguarda em si modos e formas de abordagem que se 

reconfiguram ao sugerir que trilhemos caminhos de busca advindos da paciência de quem 

espera. Foi tomada por esse movimento paciente, rigoroso e inventivo que realizamos a presente 

busca. Agora, está aberto o convite para conhecer as trilhas e veredas que percorremos.  

                                                           
4 Heráclito (540 a.C. a 470 a.C.) nasceu em Éfeso e foi considerado o filósofo do fogo ou do obscuro. 

Nomeou o princípio organizador do mundo de “logos”. 
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2.2 OS CAMINHOS TRILHADOS NA PESQUISA 

 

O sol não excederá as medidas; se o fizer; as 

Erínias, servas da justiça, hão de encontrar. 

(Heráclito, Frag. 90)   

 

 

As Erínias são deusas justas e implacáveis. Para os antigos, elas personificavam a 

vingança. Inspirados pelo pensador grego Heráclito, conhecido como O Obscuro, e pelas deusas 

da justiça, descrevemos como realizamos e exploramos esta pesquisa, sempre atentos à 

exposição do que foi feito, na justa medida.  

Segundo os dicionários da Língua Portuguesa, caminho significa espaço a percorrer, 

mas pode ser também o meio de alcançar um resultado ou uma norma de proceder5. Tomando 

como base essa asserção neste tópico, procuro descrever os caminhos que percorri nessa 

construção: as questões inquietadoras que serviram de norte na pesquisa, o método que assumi 

para fundamento e tratamento dos dados, os instrumentos metodológicos, as estratégias e as 

fontes literárias que subsidiaram o tema elucidado. 

A epígrafe acima nos sugere que observar diferenças é objetivar-se e ter ciência com 

justiça. Assim como está dito em outra afirmação: “se a medida é uma coisa e se uma coisa 

ultrapassa ou está aquém de suas medidas, deixa de ser essa coisa para ser outra coisa” (COSTA, 

2012, p. 192). Assim, eu me movo histórica e criticamente em algo que me faz pensar a partir 

das questões suleadoras que trouxeram as problematizações como questões da  pesquisa: Quais 

as políticas na SUEJA para o acesso à EJA no RN?  A SUEJA constrói políticas para o acesso 

à EJA, ou só executa políticas formuladas fora de seu âmbito?  

Andante e vagante como os tropeiros, fui me envolvendo nas minhas incertezas para 

encontrar os caminhos que dessem conta de responder as questões suleadoras que me 

inquietaram em todo o percurso de vivência e convivência profissional no campo da EJA.  É 

fato que o caminho que faço academicamente e, mais especificamente, na pesquisa científica, 

se alia à construção da história dos sujeitos da EJA, que em muitos percalços estiveram 

compartilhando comigo as produções, os estudos e com os quais fui fuxicando ideias e saberes 

inventivos e inimagináveis que se mediavam entre nós. 

Para alcançar o que busco, devo necessariamente delimitar o espaço temporal para as 

investigações e fazer sua conexão com a temporalidade histórica dos fatos. Nessa perspectiva, 

                                                           
5 Conceito extraído de: <www.dicio.com.br>. 
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delimitamos de 2000 a 2016, ou seja, a partir do decreto da SEEC/RN 15.035 de 1º de agosto 

de 2000, com publicação em 2001, que cria as subcoordenadorias na SEEC, entre elas, a 

SUEJA. Fazendo a conexão histórica, partimos do ano de 1970 para analisar as formas de 

atendimento que possibilitavam o acesso à EJA no RN, e como elas eram articuladas no setor 

que, naquele momento, ainda não se denominava SUEJA. 

O estudo vai caracterizando as décadas na construção da pesquisa como um fuxicado 

consolidado no contexto histórico, demarcado pelo regime político e pela política educacional 

de cada década. Na primazia conceitual sobre definição das políticas, é importante compreender 

a hegemonia do aparelho de Estado, nas intervenções e decisões que estão nas práticas de um 

setor da educação. Por isso, tomei o pensamento de Antônio Gramsci (2001 e 2004) para 

compreender política e poder de Estado, além das definições de política educacional com base 

no pensamento de Jamil Cury (1985).  

Destaco aqui uma característica na ênfase de Gramsci, que revela em minhas buscas o 

caráter hegemônico do Estado: 

 

Todo Estado é uma ditadura. Enquanto houver a necessidade de um Estado, 

enquanto for historicamente necessário governar os homens, surgirá o 

problema – qualquer que seja a classe dominante – de ter líderes, de ter um 

“líder”. (GRAMSCI, 2004, p. 235) 

 

Essa definição nos faz refletir que, historicamente, os “líderes”, em suas orientações  

políticas, nem sempre estão de acordo com a realidade e os interesses do público para o qual 

convergem suas decisões, mas estas são conduzidas a serviço de interesses individuais com 

projetos que emanam de uma determinada classe social, formada notadamente pela elite. 

O pensamento gramsciano nos conduz a leituras críticas sobre poder de Estado e a 

política, o que nos leva a construir uma concepção de mundo desagregada da concretude de 

interesses individualizados e impostas pelo mundo exterior dominante. A crítica inferida nesse 

pensamento se pauta numa concepção de mundo que rompe com essa concretude subordinada 

e toma os fatos como elementos culturais, políticos e sociais. 

Na EJA, ao se tratar das políticas de acesso, é comum a disseminação, seja nas redes 

escolares, seja em outros setores educacionais, de ideias que concretamente estão pautadas pelo 

ocasional ou na massificação do poder do mundo subordinado, reforçando as  exclusões e o 

contraste entre o agir, o pensar e o praticar. 

Essas relações contrastantes são, de certa forma, responsáveis por uma formação 

política coletiva, que, mesmo complexa, precisa ser desvelada por meio de ações concretas. 
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Nesse sentido, a pesquisa deve ser orientada pelo rigor e pela precisão para poder revelar a 

realidade, especialmente quando os dados e os fatos são construídos no campo das políticas 

educacionais. 

As dimensões do discurso e da prática no âmbito da educação são sempre reproduções 

contraditórias, como bem relata o pensamento de Jamil Cury em seu livro Educação e 

Contradição (1985). Nessa obra, é possível vislumbrar uma perspectiva para se pensar 

criticamente as relações que se dão na política de educação, na sociedade e no direito de 

aprender a partir das contradições.  

Os conhecimentos teóricos e os práticos, que me acompanham nessa caminhada 

tropeirante, são postulantes importantes no encontro com o objeto de estudo desta pesquisa: a 

política na SUEJA para o acesso à EJA no RN. Ademais, o pensamento de Cury e de outros 

autores nos permite configurar o estudo no pensamento marxista e gramsciano para a 

compreensão conceitual e política do campo que estou pesquisando. 

Tomo o pensamento de Cury a fim de compreender a partir do contexto da educação 

e fazer o encontro com o objeto de estudo da presente pesquisa:   

 

A educação, como um saber sempre referido a um fazer, se alimenta dessa 

tensão entre a melhoria da força de trabalho e o modo de realizar essa 

melhoria, inerente ao capitalismo. Ela deverá fazer, crescer e aumentar a 

competência técnica instrumental do trabalhador, procurando tornar o saber 

parte do capital como força produtiva. (CURY, 1985, p. 75) 

 
            

Nesse sentido, não há como discutir política de acesso à EJA fora do âmbito da 

educação geral, que se insere no mundo capitalista. Uma vez que o saber é coletivo, isso 

proporciona pluralidade de ideias, possibilitando construções conflitantes, pois, ao mesmo 

tempo em que a educação está como força produtiva, ela também nega essas forças nas relações 

sociais, fomentando as contradições.       

Aventuro-me a dissipar no espírito o saber aprendido com os trançados desses 

pensadores e na EJA, que, nos sentires, vão além da experiência profissional e da dimensão 

física que fazem em mim um saber produtivo e coletivo. Tal saber se apoia no Materialismo 

Histórico e Dialético de Marx e Engels para referendar  as ideias e as narrativas que compõem 

este trabalho. Devo lembrar que esta pesquisa está na base científica da linha de pesquisa de 

Educação, Política e Práxis Educativa, cuja premissa se orienta por esse método, sobre o qual 

me debrucei para estudar e entendê-lo como fundamento na análise que faço e na compreensão 

dos resultados obtidos nos dados construídos na pesquisa. 
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Para estudar e compreender a aplicação do método, entre outras leituras, fui buscar na 

tese de doutorado de Barbosa Jr. (2002) dados e informações acerca desse método, por ele 

utilizado como fundamento e argumento em seu trabalho. Nas palavras do próprio autor:  

“Tento compreendê-lo a partir de seu sentido, concebendo em mim o que ele representa na 

minha existência de pessoa humana, naquilo que me habita e manifesta-se no movimento da 

pesquisa”. 

Quando pesquiso sobre as políticas construídas ou executadas na SUEJA para o acesso 

à EJA, me aproprio dessa argumentação para que se manifeste em mim a possibilidade de um 

método que inspire o ideal e o real. Nesse sentido, não faço uso do método apenas como aquilo 

que se adota em uma pesquisa, mas como caminhos de concretudes. Assim, assumimos o objeto 

em sua concretude que articula dois momentos: o concreto posto e o concreto pensado.  

O primeiro momento é o da concretude posta. Aquele que se apresenta, que está posto 

ou que encontramos tal qual está materializado no acervo da SUEJA, relatórios, atas de 

reuniões, avaliações, memorandos, ofícios, fotos e pastas com outros documentos; acervo da 

Assessoria Técnica e Planejamento (ATP), relatórios com dados estatísticos das matrículas 

iniciais e finais dos educandos da EJA nas escolas da rede pública de ensino no Estado nos anos 

pesquisados; no arquivo do Sistema Integrado de Gestão da Educação (SigEduc), para 

visualização de matrículas e programas por Diretorias Regionais de Ensino e Cultura (Direc), 

que atenderam a EJA no triênio 2014-2016, dados que serviram de subsídio na elaboração de 

tabelas comparativas na sequência dos anos.  

Sobre esse aspecto, afirma Marx (1989, p. 4): “É mais fácil estudar o organismo como 

um todo do que suas células”, pois a cada detalhe visto e investigado no sentido etnográfico, 

mais complexo vai se tornando o processo, devido ao fato de que as novas formulações e 

aquelas já existentes vão-se transformando em uma riqueza de informações e conhecimentos. 

Por isso é que inspirada nos debates de Sertania, que se desvelam nas subjetividades 

ermas que nutre o ser-tão de cada vivência histórica, decidimos, na perspectiva do concreto 

posto, ouvir por meio de entrevista livre conversacional6, algumas pessoas que estiveram na 

SUEJA, construindo as histórias que tínhamos encontrado nos acervos. Os registros escritos 

apontaram para a pessoa do Sr. José Cândido (Deda) (figura 1). 

 

                                                           
6 Instrumento metodológico de pesquisa que, a partir de um único questionamento, provoca debate livre. 

Criado por Barbosa Jr. (2002). 
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Figura 1 – Sr. José Cândido (Deda) 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

José Cândido nasceu em 1939. Formado em Pedagogia e atualmente aposentado, foi o 

primeiro chefe de departamento da Secretaria de Estado, Educação e Cultura do RN. Na sua 

função, coordenava os processos de formação escolar para os jovens e adultos no Estado (1970-

1982), trazendo para a presente discussão importantes informações como: o analfabetismo das 

pessoas de 15 anos ou mais no RN nos anos de 1970 e 1980; o papel do Movimento Brasileiro 

de Alfabetização (MOBRAL) no RN; as parcerias com universidades e com os meios de 

comunicação para aulas radiofônicas, e sobre o Parecer 699/1972/CFE  do Conselheiro de 

Educação, Valnir Chagas. 

Os registros dos acervos apontaram para mais duas pessoas que precisávamos 

entrevistar, uma vez que elas estavam implicadas diretamente com as políticas de acesso dos 

jovens e adultos à EJA. Uma delas: a técnica e coordenadora da Comissão Permanente de 

Exames na SUEJA.  
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Figura 2 – Telma Celena. 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

Telma Celena nasceu em 1958, é formada em Pedagogia, técnica na SUEJA e entrou 

profissionalmente na rede estadual de ensino no ano de 1981, quando passou a assumir a 

coordenação dos Exames Supletivos para EJA, permanecendo na mesma função até os dias de 

hoje. Telma possibilitou a aproximação com essa forma de atendimento aos educandos da 

Educação de Jovens e Adultos, durante todo o processo em que esteve envolvida com a SUEJA. 

Foi enfática ao afirmar que, por mais de uma década, os exames supletivos eram a única forma 

de atendimento pensada para esse público na faixa etária de 15 anos ou mais, que se encontrava 

fora da idade considerada regular para a escolarização. 

A terceira pessoa que os documentos indicaram como alguém relevante nos processos 

de criação ou de execução das políticas de acesso à EJA na SUEJA foi a professora Maria de 

Fátima Felipe, que esteve como subcoordenadora desse setor no período de 2006 a 2008 (figura 

3). 
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 Figura 3 – Maria de Fátima Felipe. 

 Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

A professora Maria de Fátima Felipe nasceu em 1952, se alfabetizou aos 13 anos de 

idade, em escola rural e é formada em Pedagogia pela UFRN. Fez curso de especialização em 

EJA na Universidade de Havana, em Cuba. Foi educadora e coordenadora no setor educacional 

do SESI, professora em Centro de Educação de Jovens e Adultos, subcoordenadora da SUEJA 

e atualmente está aposentada. Suas contribuições com a política de EJA no RN têm sido 

reconhecidas pelos inúmeros convites que recebe para coordenar setores, programas e projetos 

que se destinam à EJA. 

Neste trabalho, a referida docente trouxe informações sobre as políticas mais recentes 

mediadas na SUEJA, em um período de organização governamental mais democrática e 

diversificada (2006 a 2008), em que o setor se articulava com o Fórum Potiguar de EJA, para 

ouvir, decidir e participar. Implantou na SUEJA a proposta Aprendendo e Trabalhando como 

política de acesso à EJA, com salas de aulas funcionando em locais de trabalho dos educandos. 

No entanto, algumas afirmações críticas feitas pela professora revelam que não 

existem políticas próprias da SUEJA para o acesso à EJA destinadas aos jovens e adultos do 

RN; elas estão sempre vinculadas às políticas financeiras do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e às decisões do MEC. Fora dessas vinculações, tais 

políticas se tornam mais frágeis de continuidade, por não se sustentarem sem recursos materiais, 

financeiros e humanos.  
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A segunda vereda que percorremos, ou seja, o da concretude pensada, caracterizou-se 

como aquele momento em que, como pesquisadores, realizamos inferências por meio do 

tratamento dos dados construídos. Pouco a pouco, os dados possibilitavam a sua articulação aos 

conhecimentos produzidos e aos estudos realizados, resultando em informações que iam 

revestindo o objeto de críticas e reflexões.  

A produção do concreto pensado é resultado do movimento de reflexão, seguindo uma 

determinada lógica de organização dos documentos e dos depoimentos que possibilitaram 

produzir informações em torno do concreto que se apresentava. Assim, posso inferir que ao me 

apropriar das leituras nos registros encontrados na SUEJA percebi que existe no setor uma 

organização técnica que se destina, em sua maioria, a  resolução de situações imediatas na 

perspectiva do atendimento a EJA no RN. Dessa forma, se suplanta  as características de 

análises mais críticas na política pública de acesso a EJA.  

Portanto, nessa concretude pensada, com base no Materialismo Histórico e Dialético,  

desconstruímos uma lógica que estava dada e formulamos uma epistemologia que se traduz em 

novos conhecimentos sobre as políticas de acesso na SUEJA para a EJA. 

Articulado com o método, assumimos Sertania como abordagem. Para nós, a 

abordagem se constitui como lente quanto ao modo de ver e de sentir as concretudes do objeto 

em sua diversidade e no movimento de transformação permanente. Sertania também foi a 

inspiração para uma construção de metáforas que adotamos na narrativa, na perspectiva de 

explicar as dimensões complexas que estruturam o fenômeno pesquisado, em uma combinação 

de leituras, observações e reflexões.  

As dimensões do método, a abordagem e a complexidade do objeto de estudo nos 

fizeram trabalhar com três categorias nessa pesquisa: a) Política de Educação, entendida como 

a que resguarda em si relação, participação e contradição; b)  Política de Acesso à EJA, sendo 

o termo acesso assumido no curso da pesquisa como o que resguarda em si três dimensões: 

entrada, permanência e conclusão de escolarização;  c) a Educação de Jovens e Adultos, como 

campo caracterizado por possuir especificidades que objetivam atender a um público com 

marcas culturais e de trabalho singulares.  

Como campo empírico da pesquisa, escolhi a SUEJA, uma Subcoordenadoria que 

compõe a SEEC/RN, onde garimpei, por cinco meses (de março a julho de 2017), documentos 

e conversas com pessoas que fazem parte ou que foram membros integrantes da SUEJA. Uma 

das entrevistas (notadamente com a servidora Telma Celene) foi realizada na sede da SUEJA, 

ao passo que as outras duas entrevistas (com Deda e Fátima) foram realizadas na residência dos 

entrevistados. Na SEEC, também estão a Assessoria Técnica e Planejamento (ATP) e o 
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SigEduc, setores que visitei para estudo e construção de dados estatísticos que represento 

através de tabelas e gráficos no corpo do trabalho. 

Quando escolhemos um setor da Secretaria de Educação como campo empírico de 

pesquisa – no nosso caso, a SUEJA – enfrentamos determinadas dificuldades, entre as quais 

destaco: ausência de recursos necessários à ampliação das leituras devido à escassez e à 

desorganização de documentos disponibilizados no acervo dos setores, além da desestruturação 

de arquivos, que se dá pela falta de uma cultura de organização de registros e memórias. A 

naturalização  dessa cultura nas instituições educativas  torna a memória das políticas 

educacionais do nosso Estado um objeto apagado ou secundarizado. 

Essas reflexões sobre o lugar onde realizamos a pesquisa e as categorias de análise nos 

convidam a fazer incursões em Marx e Engels, que, em seus estudos, me fizeram ser andante 

em um trajeto que conduziria aos aportes para a compreensão das questões formuladas como 

suleadoras da pesquisa. Isto, sem me distanciar, como pesquisadora, da relação que envolve 

sujeitos humanos e como ser social que condiciona a consciência social, formulando e 

reformulando pensamentos.  

Nessa perspectiva, em Barbosa Jr. (2002, p. 58) encontramos uma referência valorosa 

sobre a consciência pensada por Marx, na concepção do método para a pesquisa de um 

fenômeno: “Só a consciência complexa é capaz de um movimento que abstrai e apreende 

diversos aspectos da lógica interna de um objeto, enquanto um estar-aí, para em um momento 

posterior produzir uma leitura desse mesmo objeto”.  

As investigações e as análises dos dados foram estruturando esta dissertação de 

mestrado; todavia, foi necessário ir além da garimpagem nos documentos e das entrevistas com 

os sujeitos, para chegar à fundamentação estruturante da pesquisa. Nesse sentido, os estudos e 

as discussões nas disciplinas da linha de pesquisa, bem como no Ateliê de produção de 

conhecimentos científicos com aulas semanais ocorridas durante o mestrado, proporcionaram 

o aperfeiçoamento na construção teórica e escrita desta dissertação. Os estudos nos clássicos e 

outros, que tratam da política educacional e dos fundamentos do método, como também a 

apresentação no ateliê das construções escritas em dissertações e teses dos mestrandos e 

doutorandos, foram fundamentais ao embasamento desta escrita. Ademais, outros estudos e 

pesquisas se deram nos repositórios da Biblioteca Zila Mamede e da Biblioteca Setorial do 

NEPSA, ambas na UFRN. 

Ao trabalhar com as categorias eleitas, nos deparamos com fendas que se encontram 

em seu interior, as quais, muitas vezes, separam o método do logos. Diante disso, refletimos 

que a ciência nos leva a descobertas e premissas contraditórias que apontam possibilidades na 
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ampliação de leituras e lentes argumentativas, que vão se entrançando nas contradições e se 

enriquecendo. Assim, a compreensão sobre o processo de investigação, em segmentos 

educacionais, se torna tão rico quanto contraditório.  

Para que o conhecimento não se amorteça face à linhagem do pensamento colonizador 

que atinge o fazer histórico, procuramos a voragem da descolonização, com base em Frantz 

Fnon(1968, p. 26), na premência de “ transformar espectadores sobrecarregados em atores 

privilegiados, colhidos de modo quase grandioso pela roda viva da história.” Essa forma de 

pensar no caminho metodológico da pesquisa associa-se à criação de uma desordem que pode 

estar na dimensão de ideias, epistemologias, posturas, análises e interpretações, sobrepondo 

uma nova ordem de construções descolonizadas. Nessa perspectiva, foram se aprofundando os 

limites na compreensão do objeto em seu âmbito conceitual e político, que, mediante as 

análises, começavam a se desorganizar. 

O diálogo com as teorias que ultrapassam a compreensão na aplicabilidade de projetos 

e políticas nos leva a superar esses limites pelos fuxicados, que vão se teciturando nas 

dimensões complexas das práticas com a EJA, nos contextos socioculturais em que se 

desenvolvem as políticas de acesso e nas concepções que representam o modelo padrão de 

atendimento à EJA no RN. 

Produzir e formular conhecimentos fuxicados, sertanejados e dialogicizados, é fazer o 

movimento histórico-dialético a partir da produção do sujeito em interação com o mundo e com 

o outro. Esse desafio me move para o juízo crítico e reflexivo nesta pesquisa, no qual procuro 

costurar a dialética histórica em um tecido de ideias e diálogos com as fontes documentais, com 

a legislação em vigência nas épocas históricas circunscritas ao objeto desta pesquisa. 

A caminhada com as fontes teóricas, permeadas pelo método MDH, me fez 

compreender a complexidade do fenômeno estudado e me transportar para uma concepção 

política de resistência e na saga militante, para conduzir a pesquisa  envolvida no espírito da 

saga e nas tensões dos contrários. 

Assim, me deponho nos estudos sobre os pensamentos dos seguintes autores: 

 Heráclito (1970) desperta em mim o desejo de construir um conhecimento científico 

que referencie a teoria trazendo contribuições sobre a criação do real e do existencial do ser 

humano complexo e inacabado. Traz, ainda, o sentido do logos como a justa medida, o valor, o 

fundamento ou a razão que dão sentido às expressões escritas ou faladas dos seres humanos. 

 Em Guimarães Rosa (2001), sobretudo em Grande Sertão: Veredas, encontro a 

capacidade da reinvenção nas características do sertanejo que se movimenta nas curvas de sua 

história pelos sentimentos vivos de amor, ódio, morte, sofrimento e alegria.   
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 Miguel Almir Lima de Araújo (2013), com a Pedagogia do Fuxico, me leva a 

caminhar pela metáfora do fuxico como expressão de diversidade, interculturalidade e 

pluralidade na singularidade cultural de vidas humanas sertaniadas. Como bem analisa o 

próprio autor em artigo publicado sob o título A interculturalidade no educar: por uma 

Pedagogia do Fuxico: “[...] podemos nos enriquecer mutuamente na medida em que tecemos 

relações dialógicas de acolhimento e de entrecruzamento com as expressões da alteridade de 

diferentes tradições culturais, mediante os desafios do ser-sendo-com” (ARAÚJO, 2012, p. 2). 

  Freire (1987, p. 13) inspira o sentido e a ideia dialética ao se tratar de EJA: 

 
[...] a sectarização, porque mítica e irracional, transforma a realidade numa 

falsa realidade que não pode ser mudada. Por outro lado, jamais será um 

radical um subjetivista. É que para ele o aspecto subjetivo toma corpo numa 

unidade dialética com a dimensão objetiva da própria ideia, isto é, com os 

conteúdos concretos da realidade sobre a qual exerce o ato consciente.  

 

Com esses pensadores, me degusto de um banquete teórico que enriquece o diálogo 

para compreender o dialético como movimento que se faz na história e no pensamento 

existencial dos sujeitos, de modo que se conduzam no exercício prático em suas vidas. Portanto, 

a subjetividade traz as estruturas que estão nos desvelamentos do mundo dos sujeitos de EJA, 

sem se distanciarem das tarefas propostas nas pesquisas desse campo, cujos caminhos não 

devem ser os dos sectários, mas os dos dialéticos que dialogam com os diferentes. 

Nessa mesma linhagem de dialética e política, fomos buscar fundamentos em Gramsci 

(2000, p. 116), para uma explicação sobre o Estado que se enraíza na natureza humana: 

 

O Estado não se apresenta apenas como um aparato político-militar pelo qual 

a classe dominante organiza a coerção sobre o conjunto dos indivíduos, mas 

como o instrumento ampliado da dominação de classe que, além de deter o 

monopólio da repressão e da violência, é capaz de fazer valermos interesses 

dominantes através do convencimento da persuasão, da conquista e do 

consentimento por parte dos dominados para o que muito contribuem os 

organismos privados da sociedade civil, como as escolas, as igrejas, os 

sindicatos, os meios de comunicação de massa etc.  
 

A compreensão sobre a hegemonia política necessária às complexas práticas e teorias 

se concentram nos estudos de Gramsci, por pressupor os sujeitos como políticos coletivos com 

capacidades de envolver grandes massas na solução de seus problemas, mesmo tendo que 

enfrentar obstáculos de ordem cultural, bem como o poder político-ideológico do Estado.  

Paiva (2005), na tese intitulada Educação de Jovens e Adultos: direito, concepções e 

sentidos (UFRJ), indica em seus estudos a dimensão entre a práticas pedagógicas com a EJA e 

as definições na legislação educacional. 
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Embora não tendo lidado, nesta pesquisa, prioritariamente com a premissa do direito 

à educação para todos, os caminhos que venho trilhando me conduzem pela mobilização da 

educação como direito e me direcionam a uma reflexão sobre a política de acesso à EJA no RN. 

Por essa razão, fomos buscar embasamentos nos conceitos de Paiva (2005, p. 40), quando 

afirma a perspectiva de escolarização para a EJA como projeto social, mais amplo, de educação 

permanente, em que a escolarização é a etapa fundamental como direito de aprender durante a 

vida inteira.  

Concluímos este capítulo buscando materializar o fuxico teórico-conceitual que figura 

nos caminhos trilhados na construção da pesquisa, costurado a fio pelos movimentos de coisas, 

pessoas e teorias próprios da dialética histórica das políticas de acesso à EJA, conforme 

representa a imagem que segue: 

 

 
 Figura 4 – As políticas para o acesso à EJA construídas ou executadas na SUEJA/RN. 

 Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

A pesquisa que desenvolvemos neste trabalho enfrenta o desafio de estar sob o prisma 

do método Materialismo Histórico e Dialético, que faz abordagens fundamentais no movimento 

histórico e nos processos de coisas complexas. Portanto, intermediamos entre a realidade e o 

método com aquilo que se materializa nos conflitos, nas contradições, nas transformações, nas 

ideias e nos pensamentos como concretude do real. 

A figuração que representa o capítulo faz o costurado com os fuxicos para demonstrar 

a dialética então construída a partir da realidade que está além das aparências do fenômeno da 
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pesquisa. Ou seja, aquilo que traz o caráter conflitivo, dinâmico, social e histórico na política 

de acesso à EJA. Nessa perspectiva, a configuração desenhada demonstra que este estudo vai 

além das conceituações gerais e das análises redundantes sobre a EJA, para superar as 

generalizações que condicionam uma pesquisa apenas aos fundamentos teóricos específicos do 

tema.    
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3 SERTÃO, SUEJA E O PODER QUE A ENCABRESTA 

 

3.1 A SUEJA E SEUS ARRIEIROS:  HISTÓRIA, POLÍTICAS E A EJA NO RN 

 

Do Logos com que lidam se afastam, e por isso as 

coisas que encontram lhes parecem estranhas. 

(Heráclito, Frag. 72) 

 

Os arrieiros, como eram conhecidos os tropeiros que conduziam os burros de cargas, 

faziam o comércio de mulas, burros, cavalos e alimentos, entre as regiões sertanejas na época 

do Brasil colônia, cuja prática perdurou até o início da República. Eles se tornaram muito 

importantes para a convivência e a comunicação coletiva, como também na abertura de estradas 

que possibilitaram o acesso a mantimentos tão necessários à sobrevivência e à mobilidade 

humana. 

Neste texto, a narrativa vai como os tropeiros, fazendo o movimento de “leva e traz” 

de informações que revelam a materialização de ações desenvolvidas na SUEJA, nas andanças 

por sua história e por suas concretudes. Dessa forma, fomos construindo este capítulo que 

objetiva identificar nas políticas que estão na SUEJA, como práticas de atendimento à EJA no 

RN, os seus trançados com a história e com a sua interação como modalidade na formação 

educacional de jovens e adultos do RN. 

A SUEJA, em sua tríplice função – gestão, formação e acesso –, torna-se arrieiro no 

rumo de perspectivas que vão circulando com as políticas de acesso para a educação de jovens 

e adultos em espaços escolares e não escolares. Nessa condição, deve-se configurar em um 

espiral de ações pedagógicas e de construções políticas que estejam além das decisões apenas 

hierárquicas dos setores nos quais se faz sua composição. 

Por isso, a figuração de um desenho que representa a articulação e as funções acima 

citadas está para a presente narrativa como um espiral que representa a política de acesso em 

uma ligação única de entrada-permanência-saída do educando da EJA no processo escolar. 

Para figurar, nessa perspectiva  de interligação das dimensões que compõem o acesso 

à EJA, conforme defendemos aqui, produzi um desenho em espiral (figura 5) que representa o 

papel da SUEJA em forma de organograma, referenciando uma prática contextualizada dessa 

defesa.  
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Figura 5 – Organograma SUEJA: articulação da EJA no RN. 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

 

As demandas que caracterizam as necessidades do público de EJA, tanto para o acesso 

quanto para o retorno ao processo escolar, se aliam às necessidades vigentes das vidas e 

condições sociais desse público, com expectativas de que a escola seja uma possibilidade de 

superar tais necessidades. 

Dessa forma, essas demandas algumas vezes se bipartem em sua articulação espiral, 

por razões que estão fora do campo das políticas de acesso à EJA, como se deseja no contexto 

da educação, garantida na legislação em voga. As interrupções nas articulações em círculo vão 

acontecendo por questões que intercorrem às decisões governamentais e intersetoriais, além da 

hierarquização, que contrariam a proposta da função tríplice inicial da SUEJA. 

Nessa perspectiva, um outro desenho demonstra sua constituição nesse estudo 

histórico e crítico, como um modelo que representa a hierarquização e a coordenação de setores 

que organizam o atendimento educacional na rede escolar do Estado, SEEC e da Coordenaria 

de Desenvolvimento Escolar (CODESE).   
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 Figura 6 – Hierarquia SEEC/CODESE/SUEJA. 

 Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

Essa estrutura hierárquica estava sintonizada com a política de atendimento escolar à 

EJA, conforme a coordenadora da Comissão Permanente de Exames informou durante sua 

entrevista: 

  

A origem do atendimento formal escolar a EJA no RN, nos anos de 

1970 e 1980,  era de uma escola organizada em prédios públicos para 

os alunos(as) que estavam na faixa etária escolar e para os alunos(as) 

que estivessem fora desse padrão escolar, de 15 anos ou mais, os 

exames supletivos que num contexto histórico determinado sob a égide 

da ditadura militar  normatizada pela Lei de Educação 5.692/71, 

mediando para pessoas de diversas culturas, diversas criações e 

diversos pensamentos. (Depoimento da coordenadora, 2017). 

 

Aproprio-me dos enunciados e conceitos da Pedagogia do Fuxico (ARAÚJO, 2013) 

para dialogar e refletir acerca das complexas e, muitas vezes, paradoxais políticas mediadas na 

SUEJA para os jovens e adultos do RN, quando procuro entender quais eram as políticas de 

acesso à EJA em nosso Estado. Para construir a narrativa deste capítulo a partir da origem 

histórica da SUEJA, o fiz como quem estampa as equitações de uma história que envolve 

política, cultura e saberes; é como fuxicar um tecido policromático mesclado pela diversidade 

de sabenças e de resistência tecidual. 

Coadunando com a feitura do fuxico, como arte trançada com retalhos coloridos, que 

revelam os sertões que se vagueiam na alma e nos pensamentos das pessoas arteiras, teimosas 

e imaginativas, vou me desvelando em pensamentos e leituras para chegar às feituras das 

análises deste trabalho. Nesta dissertação, o fuxico entra como as expressões dos sentires, dos 

saberes e das políticas para os diferentes. 

SEEC

CODESE

SUEJA

•SALA DA SUBCOODERNADORIA 

•EQUIPE PEDAGÓGICA

•COMISSÃO PERMANENTE DE 
EXAMES

•EQUIPE FINANCEIRA

•EQUIPE COORDENAÇÃO DE 
PROJETOS
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[...] As imagens do Fuxico tomam contornos míticos, mitopoéticos ao 

penetrarem intensamente no inconsciente coletivo, nos imaginários dessa 

gente sertaneja traduzindo o entreamado de seus sentires e crenças, de sua 

sensibilidade poética. Essas imagens fuxiqueiras que configuram a metáfora 

do Fuxico plasmam e revelam o estado de sertania na tecedura de seus 

entrelaces, na textura de seus relevos e na policromia de suas estampas [...]. 

(ARAÚJO, 2013, p. 162) 
 

  

Essas expressões simbólicas vão dar vazão à compreensão de como se faz e para quem 

se faz a política de acesso à EJA, sem necessariamente usar a verseja poética que esconde a 

ideologia de fracassos e negações como responsabilidade individualizada do aluno ou do 

professor. 

Ao garimpar dados da história da SUEJA entre os anos de 1970 e 1980, encontramos 

em documentos da SEEC (certificados de conclusão de curso), outras denominações que 

nominavam o setor antes de ser SUEJA, como: Departamento de Ensino Supletivo (DESU) e 

Subcoordenadoria do Ensino Supletivo (SESU). As políticas para a formação e a certificação 

eram a do Projeto Minerva7 e o curso preparatório para os exames de madureza8 de 1º grau com 

duração de 12 meses.  

Fuxicar dados e compreender o tempo e o espaço nas ações políticas de acesso à EJA 

mostram a necessidade de dialogar com quem fez história nas andanças desse atendimento 

suplente. É preciso não só saber sobre a realidade das ações na forma quantitativa, mas procurar 

se aproximar dela, dialogando com os que representam a concretização dessas ações em uma 

realidade passada e eminentemente atual. 

A via de análise quantitativa nesse diálogo é preponderante na forma sensível e 

reflexiva, como um substrato necessário à análise dos dados investigados. Por isso, os arremates 

que se seguem são pontos e agulhas da sinergia que saem dos enlaces no trançado desse fuxico, 

revelados nas falas de pessoas que construíram essa história. 

Segundo o depoimento de Telma Celena, coordenadora da Comissão Permanente de 

Exames, ainda conhecidos como exames supletivos ou banca permanente, o RN, através desse 

setor que antecedeu a SUEJA, passa uma década inteira tendo como política de acesso à EJA 

apenas os exames supletivos de 1º grau, depois expandidos com o 2º grau na Escola Estadual 

Lia Campos (1984). Conforme nos relatou Telma: 

 

                                                           
7 Programa radiofônico criado pelo governo militar que preparava alunos para os exames supletivos. 
8 Curso de Educação de Jovens e Adultos em nível de ginasial e colegial com conclusão em três anos. 
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Dos anos 1970 aos anos de 1990, o setor funcionava na Rua São José, 

numa casa alugada com instalações bastante precárias. Em 2000, a 

SEEC lança o Decreto nº 15.035, criando as subcoordenadorias de 

ensino, entre as quais a Subcoordenadoria de Jovens e Adultos 

(SUEJA).  
 

 

A partir desse decreto, o setor, que antes era SESU, transformou-se em SUEJA, 

passando a funcionar no prédio da SEEC no Centro Administrativo do Estado, em Natal. 

Em meados de 1988, os Exames supletivos passam a ter a modalidade 

profissionalizante, para profissionais com experiências nas áreas de Transações Imobiliárias, 

(corretor de imóveis), Auxiliar de Computador, Segurança no Trabalho e Técnico de 

Enfermagem, sendo essas as certificações mais frequentes. 

Ainda de acordo com a entrevistada, os exames supletivos eram destinados àqueles 

que comprovassem dois anos ou mais de experiências com a área solicitada, devendo então 

proceder com os exames para a comprovação de escolaridade na empresa em que trabalhavam. 

Esse processo não permaneceu por mais anos de atendimento porque o mercado é quem conduz 

a demanda e, naquele momento, as exigências eram nessas qualificações para atender ao que, 

por sua vez, era mais lucrativo e concorrido. Em 1995, encerra-se essa modalidade de 

atendimento profissionalizante e, em 1996, a EJA passou a seguir as normas dos artigos 37 e 

38 da LDB nº 9.394/96. 

Atualmente, permanece o atendimento por meio de provas que certificam a conclusão 

do ensino fundamental e do ensino médio na Comissão Permanente de Exames, com idade 

regulamentada pelos referidos artigos da LDB, que é de 15 anos para o ensino fundamental e 

18 anos para o ensino médio. De forma  peculiar, como política de acesso, a SUEJA passa a ser 

certificadora do ENEM a partir de 2009, de acordo com  o proficiência atribuída pelo MEC. 

Até o ano de 2016, mais de quinhentos estudantes no RN já haviam sido certificados pela 

SUEJA pela condição da nota alcançada no ENEM. 

A Comissão Permanente de Exames regulamentada pelo parecer 02/2016  tem como 

objetivo certificar os jovens e adultos que, pelas condições de vida e de trabalho, não 

conseguem frequentar a escola. No entanto, segundo a coordenadora Telma, alguns fatores 

sociais externos chegam a mudar as atividades afins desse objetivo, pois algumas famílias que 

desejam acelerar a certificação de seus filhos na etapa do ensino médio, para que estes possam 

ingressar prematuramente no ensino superior, encaminha-os aos exames, mesmo que eles não 

tenham 18 anos, conforme ditam as normas legais, recorrendo, para tanto, a uma liminar judicial 

a fim de ter esse desejo atendido. 
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Dessa forma, podemos inferir que o acesso à EJA, com o advento do ENEM, assumiu 

outro perfil, por ter que certificar no ensino médio, através de parecer da justiça, jovens de 16 

e 17 anos de idade que frequentam regularmente a escola, e não aqueles que estão na condição 

de vida e de trabalho preconizada pela lei.  

Nesse aspecto, a EJA, como modalidade de ensino, é submetida aos desejos e vontades 

de algumas famílias que se encontram alinhadas com os interesses do mercado, em detrimento 

da função da citada Comissão, que é a de atender ao aluno(a) trabalhador(a) que não tem como 

participar das aulas presenciais, conforme vemos no depoimento da coordenadora da Comissão 

Permanente de Exames. 

Esse depoimento é revelador de uma realidade que nos desperta para a necessidade de 

desconstruir modos de pensar e de agir dos que se encontram na gestão dos processos de 

educação escolar voltados para a EJA. 

Considerando a expressão popular de fardo de cangalha, ilustramos com ela a sofrida 

condução de fardos nas políticas de acesso à EJA, que se materializam na obediência e no 

cumprimento de prerrogativas que estão fora da realidade e dos interesses do público dessa 

modalidade de ensino.  

Nessa configuração, não basta ter um documento com a função tríplice da SUEJA, que 

estabelece suas obrigações na condição de articuladora. Assim, pensamos que a SUEJA deve 

se pautar na política de acesso e na diversidade das formas de atendimentos à modalidade a que 

se destina. Fora disso, os fatos podem se tornar um fardo para um setor que tem obrigações, 

algumas vezes impostas pela justiça, outras vezes, por setores sociais que atuam orientados 

única e exclusivamente por seus interesses imediatos, sem se importar com a função e com os 

objetivos que deram origem à SUEJA. 

As questões mercadológicas que conduzem as motivações na procura da escola para 

se qualificar estão na agenda do Banco Mundial e de outros organismos 

internacionais/multilaterais, como explico no item 3.3 deste mesmo capítulo. 

Vale ressaltar que até a promulgação da nova LDB, 9.394/1996, os processos 

educacionais formais eram regidos pela lei ordinária de Educação nº 5.692/71, já citado, com a 

nomenclatura de ensino denominada 1º e 2º graus e, para os jovens e adultos que não 

frequentaram a escola na infância e nem na adolescência, os estudos semipresenciais com 

módulos e os exames supletivos. 

Segundo Haddad (2000), foi criado nessa Lei de 1971 o capítulo IV   para as questões 

de exames supletivos X  Educação de Jovens e Adultos, capitaneando as ideias das campanhas 

freirianas dos anos 1960. Intencionalmente, os governos da época, nas esferas estadual e 
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federal, queriam demonstrar que o projeto dos ensinamentos de Paulo Freire para Jovens e 

Adultos não havia sido desprezado ou destituído no contexto da lei ou da política militarista. 

No entanto, a referida lei foi pensada e inicialmente elaborada no auge da repressão, 

cujo lema era “obedecer e servir”, ao mesmo tempo que se confabulavam mais medidas para 

reprimir e ascender o capital (GERMANO, 1994). 

Em 1972, o governo estadual do Rio Grande do Norte, seguindo as normas dessa lei, 

firmou um convênio com a UFRN e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) destinado à formação dos professores que pretendessem progredir da 

condição de leigos para titulados no 1º grau. O setor coordenava, como política, promover a 

formação de professores, preparando-os para o atendimento aos alunos. Foi implementada, 

então, por meio do rádio e da TV, o  Projeto Saci, como possibilidade de consolidar essa 

formação. O processo formativo se manteve até o final dos anos 1980, quando teve início outro 

programa conveniado com o MEC, o Logos II, que tinha como formadores técnicos e 

professores que atuavam no SESU e na Secretaria de Estado, Educação e Cultura do RN 

(SEEC). 

Ainda no ano de 1972, o Rio Grande do Norte firmou convênio com o MOBRAL9, 

visando à alfabetização de adultos, dando prosseguimento ao programa de educação integrada, 

cujo curso correspondia às quatro primeiras séries do ensino de 1º grau, para alunos 

alfabetizados no MOBRAL. Nessa perspectiva, tomamos o pensamento de Haddad & Pierro 

(2000), ao caracterizarem o MOBRAL como a centralização de um processo educativo 

gerenciado pela organização pedagógica central da executiva política da época, que treinava 

para convergir para um caráter doutrinário, com características gerenciais de organização. 

Em 1974, conforme encontramos no relatório da SUEJA 2000, o MEC f ez convênio 

com a Secretaria de Educação do Estado, com a criação dos Centros de Ensino Supletivo, para 

atendimento de 5ª a 8ª série do ensino de 1º grau, com três semestres de duração, 

correspondendo às três etapas de duas disciplinas cada uma (Relatório da SUEJA, 2000). 

Em 1976, o decreto de nº 6.845 criou o Centro de Ensino Supletivo Felipe Guerra, no 

município de Natal, vinculado à Subcoordenadoria de Ensino Supletivo, para atender a jovens 

e adultos no ensino de 1º grau (Diário Oficial, 14/01/76). Em 1988, o parecer 003 de 24/02/88 

institui a ampliação do atendimento no Centro de Ensino Supletivo Felipe Guerra, para atender 

a jovens e adultos que desejassem se certificar no ensino de 2º grau, atendendo  reivindicações 

especialmente dos que moravam nas zonas Leste e Norte de Natal, que alegavam problemas 

                                                           
9 Movimento Brasileiro de Alfabetização para jovens e adultos, organizado no Governo Militar. 
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com a locomoção para o Centro de Ensino Supletivo Lia Campos que, na época, era o único a 

atender o ensino de 2º grau de EJA desde 1980. 

Naquele momento, foi demarcada uma política própria do Setor que coordenava e 

articulava a EJA no Estado, antecedendo a denominação de SUEJA, para a ampliação do acesso 

de pessoas que desejavam estudar, fato que, até então, não era permitido pelas difíceis 

condições de acesso e de locomoção, e que se tornou viável com a realização dos exames 

supletivos de 2º grau no Centro de Ensino Supletivo Felipe Guerra. As normas que 

regulamentavam esse atendimento era o já referido parecer de 1988, e o material instrucional 

vinha do Centro Estudos Supletivo Lia Campos, que, desde 1980, fazia a certificação dos alunos 

do ensino do 2º grau através dos módulos e dos exames supletivos.  

A metodologia em ambos  consistia do atendimento em “cabines”, configurando-se 

como educação a distância (Câmara de Ensino Supletivo, CEE 02/1988), com atendimentos 

semipresenciais. Nessa modalidade, em alguns dias o aluno ia ao Felipe Guerra para 

complementar atividades do estudo e, em outros, fazia atividades vivenciais em espaços fora 

da escola. Na sequência, foram ampliados os Centros de Ensino Supletivo no interior do Estado 

do RN, nas cidades de Mossoró, Caicó e Currais Novos. Todos esses atendiam à população 

constituída por adultos e jovens acima de 15 anos, prioritariamente na forma de exames 

supletivos. 

Como no costurado do fuxico, que, apesar da feitura simples, reúne vários elementos 

para construir o produto final, entre eles, a agulha, a linha, o tecido, os coloridos e pensamentos 

inventivos, as políticas de acesso à EJA, através dos exames supletivos, são articuladas pela 

SUEJA como a única oportunidade, num costurado de vários elementos, para uma demanda 

que estava em busca de retornar à escolarização, na maioria das vezes, para superar as 

exigências mercadológicas vigentes no contexto da sociedade capitalista. 

Na complexidade das contradições está a dinâmica do mercado capitalista, que, ao 

mesmo tempo que se utiliza da mão de obra barata dos desqualificados e desescolarizados, 

exige deles a conclusão da formação escolar para “avançar” profissionalmente e conquistar uma 

melhor função no trabalho e posição social. 

Essa contradição do capitalismo se torna motivação para a procura do saber escolar 

pelos jovens e adultos, mesmo que a escola não esteja nas prerrogativas essenciais de suas 

realidades, nem de suas vivências. De igual modo, podemos sugerir que as escolas não estão 

preparadas para atender, com base intelectual e profissional, a um público com especificidades 

e diversidades sociais, políticas, culturais e econômicas como são as dos jovens e adultos.  
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Nesse percurso, a pesquisa nos possibilitou perceber que os desdobramentos práticos 

da Lei 5.692/71 contribuíram para a precarização da escola pública, resultando na ascensão do 

atendimento nas redes privadas, como bem relata Francisco Filho (2013, p. 101-102): 

 

 

As escolas públicas não tinham as condições mínimas para promover a tal 

profissionalização, faltava pessoal especializado, condições materiais e 

físicas. As escolas particulares, acostumadas na preparação da elite para as 

grandes universidades, criaram um sistema para burlar a lei; constava nos seus 

currículos e programas a base profissional exigida, mas, na prática, 

trabalhavam os conteúdos à maneira antiga, atendendo as exigências dos 

grandes vestibulares. [...] Os vestibulares continuaram a cobrar os 

conhecimentos memorizados como nos séculos anteriores, não fazendo 

adequações no sentido de acompanhar as mudanças.  

 

 

Corroborando  o pensamento de Francisco Filho (2013), consideramos que as 

condições de acesso do público de EJA no processo escolar são difíceis e desafiadoras. Não 

seriam atendidos na escola privada, nem no processo de profissionalização preconizada pela 

lei, restando-lhes apenas a oferta de exames supletivos, na busca da certificação de conclusão 

da educação escolar. 

Sertaniando o pensamento de Araújo (2013, p. 8) na Pedagogia do Fuxico, que 

expressa o sentido singular da formação educacional, “o educar, em sua acepção vasta e funda, 

precisa ser adubado e nutrido pelos indivíduos, nas fontes do ethos (sentires, valores, crenças...) 

de seus grupos e comunidades”. Esse senso de pertencimento e de multiculturalidade é 

suplantado pelos débeis interesses mercadológicos do poder capitalista, conforme caracteriza 

Gamboa (2001), quando afirma que a escola é o elemento motivador para a ascensão social e 

para o trabalho, porém, historicamente vai se descaracterizando e se distanciando da valorização 

do conhecimento acumulado, bem como das sabenças culturais do sertão de cada público. 

Na busca do quantitativo nessa política de acesso construída ou executada na SUEJA, 

fomos fuxicando pelos censos escolares disponíveis na ATP/SEEC, que nos apresentaram 

dados do recenseamento geral do Brasil em 1980, destacando o censo geral do estado do RN, 

apresentando um público contingenciado para o atendimento de jovens e adultos no Rio Grande 

do Norte, conforme figura no gráfico a seguir. 
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Gráfico 1 – População de 15 anos ou mais fora da escola em 1980. 

Fonte: IBGE. 

 

Nessa configuração, pode-se ver que 90% da população de 15 anos ou mais se 

constituem como demanda para a EJA, daí a necessidade de ampliar as formas de atendimento 

para suprir a demanda desse público no processo de formação escolar. Tomando as 

possibilidades de atendimento escolar ofertas pelo Governo do Estado nesse período, 

capitaneamos que foram implantadas políticas como: ampliação de programas para atender por 

meio dos exames supletivos o ensino de 1º grau, via rádio; intensificou o programa de 

alfabetização para jovens e adultos (Mobral); e, por fim, implementou algumas aulas 

presenciais para jovens e adultos na rede de ensino estadual. Pela totalidade apresentada no 

gráfico acima, o atendimento, em termos de políticas de acesso implementada pelo governo, é 

páfio por não incluir todo potencial demandado no Estado conforme apresentava a necessidade.   

No RN, a partir de 1980, pelos dados do Conselho Estadual de Educação e pela tabela 

da SESU (gráfico 2), existiam 75 rádios postos (núcleos onde eram instalados o rádio ou a TV 

para as aulas) com 4.378 alunos matriculados no Ensino Supletivo do 1º grau, 449 matriculados 

no 1º grau presencial e, mais tarde, 38 se matriculariam no 2º grau. 

Em virtude da má qualidade da recepção do sinal de rádio, a SESU ampliou o 

atendimento presencial, com organização da estrutura curricular por blocos de disciplinas, com 

duração de um ano cada bloco, para o atendimento da 5ª a 8ª série. Para o ensino de 2º grau, os 

discentes faziam os exames de suplência profissionalizante certificados pela SESU/SEC, 
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conforme já informado pela coordenadora Telma Celene. Outros cursos que chegaram a ser 

certificados pelo setor foram: Agropecuária, Administração, Contabilidade, Enfermagem, 

Saneamento, Secretário Escolar, Eletrotécnica, dentre outros.  

Pode-se perceber que as políticas de acesso para EJA no RN, pelo atendimento de 

exames supletivos para os ensinos de 1º e 2º graus, foram políticas assistenciais e com 

aceleramento de estudos, caracterizando-se, nesses termos, como regime de suplência. 

Essa forma de atendimento articulada  com o acesso escolar para EJA, tinha o mercado 

de trabalho como o principal demandador do público matriculado, pois interessado em concluir 

seus estudos em um tempo menor de carga horária. O gráfico a seguir demonstra os vários 

programas que convergiam para a mesma forma de atendimento no RN: 

 

 
Gráfico 2 – Formas de atendimento do 1º grau. 

Fonte: Setor de Estatística da SESU. 

 

Conforme  revelam os dados do gráfico 2, o acesso à escolarização para o público da 

EJA através desses programas apresentava situações bem diferenciadas não só na metodologia, 

mas no número de atendimento de um programa em relação ao outro. Em hipótese, supomos 

que o acesso era mais demandado pelo local e a metodologia do atendimento, bem como as 

condições de vida dos educandos. O aspecto comum em termos de necessidades era a 

aceleração da conclusão de estudos e a menor carga horária de atendimento, o que, 

evidentemente, estava demandado pela oportunidade de mercado de trabalho. Mesmo assim, o 

acesso e a permanência desses discentes não estavam assegurados, devido à oscilação do 

próprio mercado, como se vê nos dados do gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Abandono no 1º grau. 

Fonte: Setor de Estatística da SESU. 

 

O abandono nos anos 1980 chega em média a 30% em algumas formas de atendimento, 

evidenciando que tais formas, caracterizadas como suplência, não era proativas para as políticas 

de acesso, permanência e saída. Essa mesma condição esteve presente também na oferta dos 

exames supletivos para o segundo grau, conforme demonstram os gráficos a seguir: 

 

 
 Gráfico 4 – Formas de atendimento do 2º grau.  

 Fonte: Setor de Estatística da SESU.  
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 Gráfico 5 – Abandono do 2º grau. 

 Fonte: Setor de Estatística da SESU. 

 

Nos dados apresentados nos gráficos que representam o atendimento ao ensino do 

segundo grau nos anos 1980, interpela-se um abandono um tanto diferenciado em termos 

percentuais, na relação com o primeiro grau, destacando-se uma média de 10 a 15% no geral 

desses atendimentos. 

Conforme se lê no gráfico 2, o abandono é também bastante diferenciado, 

considerando o percentual na relação de um programa com outro: no CES, em média 80%; nos 

subnúcleos, em média 50%; nos Exames de Educação Geral, 15%; nos exames profissionais, 

menos de 15%; e no Logos II, menos de 13%. É possível observar que o menor número de 

abandono ocorre nos programas em que se concentra o maior número de pessoas que já estavam 

no mercado de trabalho e queriam concluir os estudos para se qualificar ou para permanecer no 

emprego. O que diferencia da busca para o primeiro grau é o fato de que a maioria daqueles 

que ingressavam nesses atendimentos estava pleiteando não só a oportunidade de trabalho, mas, 

muito mais, a permanência nele. 

Para o Senhor José Cândido Cavalcante (Deda), sob cuja gerência esteve a SESU, a 

Educação de Jovens e Adultos no RN não era sequer falada até surgir o Parecer de nº699/1972 

do relator  do CNE Valnir Chagas. Valnir era cearense, membro do Conselho Nacional de 

Educação e do Ministério da Educação e Cultura entre 1962 e 1976, a quem Saviani (2013) 

denomina de “ideólogo educacional do regime militar”, também considerado um pensador 

importante no período da ditadura militar. Ainda segundo Saviani (2013), “Valnir exerceu em 

plenitude a função intelectual de expressar, em termos universais, numa linguagem asséptica, 
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objetiva e neutra, a visão para fins pedagógicos do grupo que ascendeu ao poder com o golpe 

militar de 1964” (SAVIANI, 2013, p. 379). 

Nesse sentido, tanto a população quanto o governo ignoravam o público não 

escolarizado, que, apesar de constituir-se uma parcela significativa aqui no RN, chegando a um 

percentual de mais de 40% de analfabetos à época, não recebia a devida atenção dos 

governantes. A partir das experiências que tiveram repercussão positiva em todo o Brasil, como 

a campanha de Paulo Freire contra o analfabetismo em Angicos, no interior do RN, 

aglutinaram-se ideias em torno da necessidade de o Estado assumir, na rede de ensino, escolas 

para atender a jovens e adultos. 

Segundo Cavalcante (2017) em depoimento na entrevista livre conversacional, com as 

demandas assistidas pelo MOBRAL no Estado, surgem alguns questionamentos, tais como: 

Para onde vão os egressos do MOBRAL? Qual o interesse do governo quanto à continuidade 

na formação escolar dos jovens e adultos que se alfabetizam? 

Em meio a indagações dessa natureza, manifestava-se no seio do governo a educação 

como redentora das situações sociais, e é nesse contexto que o Estado vai emergir com o dever 

de mobilizar a educação escolar para o atendimento a todos os segmentos sociais. Cabe à EJA, 

nesse cenário, implantar as políticas de suplência que atendem ao ensino de 1º grau, através dos 

exames supletivos. Inicialmente, havia a oferta de 5ª a 8ª série e, após o Parecer nº699/72 do 

relator Valnir Chagas, a educação integrada, que abrangia de 1ª a 4ª série. 

Para esse conselheiro e relator , a educação que nesse momento se denominava como 

integrada, constitui-se uma nova concepção de escola, numa nova linha de escolarização não 

formal, ou a modernização do ensino regular, pois os objetivos propostos eram suprir a 

escolarização regular recuperando o atraso de quem não pôde completar sua escolarização e 

promover a oferta da educação continuada. A partir daí foram criadas as primeiras salas de aulas 

de 1ª a 4ª série na forma de atendimento presencial para o público de 15 anos ou mais no RN. 

A oferta era restrita, pois não tinha salas de aula suficientes no Estado para dar conta 

da demanda que deveria ser atendida nessa etapa de ensino. Sem a divulgação nem a devida  

repercussão, pois, o destaque era atender jovens e adultos com exames ofertado nos Centros de 

Ensino Supletivo. Talvez por esse motivo não se encontrem registros de dados estatísticos sobre 

o atendimento nas salas de aula na chamada educação integrada. Os registros correspondem 

apenas às aulas transmitidas via rádio.  
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O nosso estado foi repleto de experiências reconhecidas nacionalmente 

como exitosas na Educação de Jovens e Adultos, porém se distancia 

politicamente e socialmente de um investimento exitoso na educação 

básica da EJA, compatível com o reconhecimento destacado ainda 

hoje, das experiências do passado. (Depoimento de José Cândido, em 

entrevista livre conversacional, 2017) 

 

Esse movimento me possibilitou perceber que o Rio Grande do Norte caracteriza-se 

como um lugar repleto de experiências reconhecidas nacionalmente como exitosas na Educação 

de Jovens e Adultos, porém, carrega a contradição de se distanciar política e socialmente de um 

investimento que represente êxito na educação básica da EJA.  

Para Haddad & Pierro (2000, p. 127), o exitoso praticamente não existe, pois a 

contradição foi a marca do período de redemocratização: 

 

A história da educação de jovens e adultos do período da redemocratização, 

entretanto, é marcada pela contradição entre a afirmação no plano jurídico do 

direito formal da população jovem e adulta à educação básica, que são negadas 

pelas políticas públicas concretas.  
 

  

As políticas educacionais a partir dos anos de 1990 vão delineando uma direção, como 

bem afirma Haddad (2000), “do esvaziamento do direito social à educação básica em qualquer 

idade”, o que suscita um movimento que determina as responsabilidades do Estado e da 

sociedade nas ações educacionais para a EJA. As reformas realizadas sob o dogma neoliberal 

tentam superar o baixo nível de desempenho educacional, através de programas temporários. 

A despeito dessa tendência, a Conferência Mundial de Educação para Todos em 

Jomtien (Tailândia, 1990) propõe metas que possibilitem melhorar as condições de vida de 

crianças, jovens e adultos, pelo atendimento às necessidades básicas de educação em uma 

década. Nos dez anos que se passaram as metas não foram cumpridas, e, no encontro de 

Dakar/Senegal10, o enfoque foi a educação primária para as crianças e as habilidades e a 

paridade de gênero para a EJA. Essas provisões permanecem e se ampliam, enlaçadas pelos 

recônditos dos programas temporários que, em sua maioria, se estenderam para além dos anos 

1990, com a dualidade entre a LDB nº9394/96 e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 

Ainda que os Artigos 37 e 38 da referida LDB definam a expansão do atendimento à 

EJA nas redes escolares de acordo com as especificidades de vida e de trabalho dos educandos 

dessa modalidade, as políticas para o acesso à EJA se pautaram muito mais em programas 

                                                           
10 Conferência de amplo debate, realizada no ano 2000,  que representou marco importante na luta pela 

universalização da educação básica como elemento central na construção da cidadania. 
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temporários do que na permanência e na continuidade da formação educacional, como mostram 

os dados apresentados, com destaque para os anos 2000. O caráter de suplência que vinha suprir 

a escolaridade regular prioritariamente pela certificação e pelo aceleramento dos estudos, 

acompanha a Educação destinada aos jovens e adultos, desde 1971. Com a  LDB nº 9.394/96 

se mantém o caráter de suplência compensatória, já que a certificação para as etapas de ensino 

fundamental e médio, na forma de exames, se constitui em suprimento para compensar a 

escolaridade não concluída na “idade própria”. 

É pertinente salientar que nos anos 2000 houve mudanças importantes na educação 

básica no que diz respeito ao ensino fundamental. A LDB nº 9.394/1996 definiu que o ensino 

fundamental teria a duração mínima de oito anos e incluía as crianças de 7 a 14 anos de idade. 

Porém, no ano de 2001, a Lei nº 10.172 que criou o Plano Nacional de Educação (PNE) (2001-

2010) trouxe o ensino fundamental com duração de nove anos, destacado na meta número 2 

para a educação nacional. O objetivo era universalizar o ensino fundamental, incluindo a etapa 

de alfabetização. 

Na rede de ensino estadual do RN a modalidade EJA passa a se constituir de nove 

anos, distribuídas em cinco períodos. No entanto, há aspectos que contrariam as medidas 

adotadas pelo governo para a obrigatoriedade e a universalização do ensino, como ressalta 

Dourado (2011, p. 6): 

 

[...] há sérios problemas relativos à qualidade e, dessa forma, os desafios para 

a referida universalização da educação obrigatória são muitos e complexos, 

requerendo, por parte do Estado brasileiro, a construção de políticas orgânicas 

e também um efetivo regime de colaboração entre os entes federados, que 

possibilitem a priorização e o investimento necessários, incluindo 

financiamento, padrão nacional de qualidade no ensino [...]. 

 

 

              O autor não se refere especificamente a modalidade EJA na citação, porém as  políticas 

públicas orgânicas para a educação básica inclui a modalidade no destino dessas políticas. 

Nesse sentido, embora o governo brasileiro tenha definido novas diretrizes para a educação e a 

descentralização de ações, atendendo as reivindicações da sociedade, os resultados no 

rendimento da aprendizagem não contemplam os avanços esperados conforme tem sido os 

resultados publicados pelos sistemas de avaliação nacional. A EJA passa então a ser vista, pelas 

escolas, como um motivo do baixo índice de desenvolvimento da aprendizagem,  e isso passa 

a restringir o acesso dos educandos de EJA à escola. Dessa forma, as possibilidades para 

atendimento escolar ao público de jovens e adultos  ficam cada vez mais sob a responsabilidades 

de programas temporários, não submetidos a avaliações nacionais. 
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No período de 2001 a 2004, programas como Alvorada – Escola Jovem Cidadã (2001 

a 2003) foram desenvolvidos em parceria com a SUEJA e a Subcoordenadoria de Ensino Médio 

(SUEM), objetivando expandir e melhorar o ensino médio da EJA na rede escolar. Atendeu a 

36 escolas estaduais com 16.963 matrículas, e teve um índice de abandono de 24% no 1º ano, 

18% no 2º ano e 8% no 3º ano. O Programa Brasil Alfabetizado (PBA), lançado em 2003 pelo 

MEC, oferecia, na parceria firmada com o Estado, alfabetização fora da rede de ensino estadual 

para 34 mil jovens, adultos e idosos (2003 a 2004), com o objetivo de reduzir o índice de 

analfabetismo no RN, e teve aproximadamente 35% de abandono ao longo de 8 meses. Os dois 

programas que foram gerenciados com um montante significativo de recursos financeiros no 

estado  pelos dados de abandono apresentados, não alcançaram o objetivo proposto. 

Nos referidos anos foram desenvolvidos programas de formação continuada para 

educadores que atuavam na EJA, com o propósito de enriquecer a prática pedagógica para 

melhorar a permanência do educando no processo escolar. Essas formações foram coordenadas 

pela SUEJA com recursos do programa Fazendo Escola (FNDE/MEC),  movimentando 

recursos até 2008. 

Nos relatórios da SUEJA foi possível mapear os últimos anos dessas formações no 

RN. De acordo com a investigação, em 2006, de 1.200 educadores que atuavam na EJA, foram 

atendidos 955 do 1º e do 2º segmento de EJA, em uma formação de 96 horas distribuídas em 6 

polos que se concentravam em alguns municípios do Estado, no período de abril a novembro 

daquele ano. Em 2008, a formação esteve voltada ao 1º segmento, atendendo a 910 educadores 

dos  1.290 educadores que estavam na EJA, no período de janeiro a dezembro, com as horas 

igualmente distribuídas em 6 polos de formação. Com a inclusão da EJA no FUNDEB, o 

programa Fazendo Escola foi extinto, porque os recursos destinados à formação de professores 

estava incluído nos 60% da parte capital do FUNDEB. 

A partir desse momento, as atividades de formação continuada e a expansão de 

educadores tornaram-se fragilizadas em seu atendimento porque, segundo um dos secretários 

de Educação do Estado (2010), os recursos do FUNDEB se destina a 98% da folha de 

pagamento para professores, não sobrando recursos para as demais atividades, inclusive a de 

formação continuada para os educadores. Isso deixa obscuro a aplicação obrigatória dos 25/% 

que os estados e municípios tem que aplicar na educação e o que dessa obrigação é destinado a 

EJA, já que são recolhidos nas matriculas dessa modalidade também.  

Mesmo que os critérios regimentais do FUNDEB destinassem oficialmente recursos 

para a formação continuada docente, o RN não se mobiliza para empregar esses recursos, 

conforme regimentado, e os educadores que atuam na EJA são deveras os mais prejudicados. 
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Outra formação continuada que teve o mesmo objetivo era para alfabetizadores e 

alfabetizadores-coordenadores das turmas do PBA. Nesse caso, os recursos eram alocados no 

próprio programa e tinham a duração de 8 meses, o período de execução do programa. 

É fato que o governo federal, a partir de 2003,  promoveu  políticas sociais destinadas 

aos setores mais vulneráveis da população brasileira, como afirmam Marques e Mendes (2007). 

No segmento da educação, inúmeros programas foram implementados em parceria com estados 

e municípios, alguns diretamente com a escola, no intuito de suprir a necessidade de acesso à 

educação básica pelo público que se encontrava em condições desfavorecidas quanto ao 

ingresso e à permanência no processo escolar.  

Entretanto, foi mantido o caráter de políticas de suplência compensatórias pelo advento  

LDB nº9.394/96 e FUNDEB, já que não existe consonância na obrigatoriedade de políticas 

públicas para EJA entre os dois marcos reguladores. O movimento que se deu pós-LDB trouxe 

como consequências, para as políticas de acesso à EJA, a regulação e a acomodação àqueles 

programas vigentes e temporárias, que não se configuram em políticas permanentes 

devidamente regulamentada. As políticas permanentes, que devem atender a função reparadora 

orientada pelas Diretrizes Nacionais de EJA (2001), indo do caráter de suprimento para o de 

reparação, dentro de perspectiva de igualdades ontológicas e do direito de todo ser humano ter 

acesso ao bem real, social e simbolicamente importante como a educação escolar, não se 

materializou em sua totalidade.  

Assim, as políticas, pensadas para os que não tiveram acesso à escola na idade 

“própria”, pautam-se pela ampliação do acesso à EJA, diversificando o ambiente de salas de 

aula e autorizando o regime de cotas, quando necessário. Porém, continuam resistentes à 

formação integral e permanente, bem como ao desenvolvimento para potencializar o educando 

da EJA no tocante às suas condições materiais e culturais com vista à convivência social. 

Nessa perspectiva, os anos 2000, caracterizados como anos de expansão dos 

programas sociais e do acesso à escola nos níveis básico e superior, favoreceu a ampliação das 

formas de atendimento à EJA, que não só atendia através dos exames supletivos, mas 

permanecia com ele e com outras formas de atendimento presencial para o acesso à EJA, como 

está figurado no gráfico 6.  
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 Gráfico 6 – Expansão dos programas com atendimento na EJA nos anos 2000. 

 Fonte: Arquivos SUEJA e Educação do Campo, 2016. 

 

 

Apesar da ampliação do acesso à EJA no RN pelos programas, ainda não foi possível 

estabelecer um modelo de educação escolar que capaz de dar as condições pedagógicas 

satisfatórias para atender as necessidades de aprendizagens específicas dos educandos jovens e 

adultos que estão inseridos na modalidade. Além do mais, está definido em mais outras duas 

funções para EJA: a equalizadora, que representa a possibilidade dos educandos atualizarem 

seus conhecimentos e participar igualmente dos bens sociais considerando suas especificidades; 

e a qualificadora, que retrata o caráter incompleto do ser humano, cujo potencial de 

desenvolvimento pode e deve se atualizar nos sistemas regulares de espaços escolar e não 

escolar.  

No que tange à representação desses programas, suas formas são temporárias e 

compensatórias, distanciando-se da política de acesso que se deseja para EJA. No gráfico a 

seguir consta uma demonstração de abandono com características acentuadas de não 

compensação das necessidades do público da EJA.   
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 Gráfico 7 – Abandono nos anos 2003-2015.  

 Fontes: Arquivos da SUEJA e Educação do Campo, 2016. 

 

Os programas apresentados no gráfico 7 tinham as seguintes finalidades: minimizar o 

analfabetismo no Estado através do programa RN Caminhando; fortalecer o acesso e a melhoria 

na ação docente do ensino médio de EJA com o Projeto Alvorada; atender de modo  específico, 

com material didático e acompanhamento, a jovens e adultos que trabalham na saúde e que 

estejam nas salas de aula de EJA, com o Profae; oferecer ensino fundamental aos jovens que 

tenham entre 15 e 29 anos no campo ou na cidade, através do ProJovem; oferecer educação 

básica aos privados de liberdade, com o programa Educando para a Liberdade; expandir a 

educação básica da EJA no Rio Grande do Norte com a ampliação de novas turmas pela 

Resolução nºº48/2012.  

Faço aqui uma observação para a educação dos privados de liberdade que se apresenta 

demandada no gráfico 7. A educação no meio prisional tem várias fases no RN e depende da 

política de acesso estabelecida pela SUEJA/SEEC, como também do financiamento que 

mantém programas para esse atendimento, o que faz a oferta ser fragmentada e  sem 

continuidade. 

Em 2010, a comissão de Direitos Humanos representada em Natal pelo então 

advogado Marcos Dionísio (falecido em 2017) fez a articulação entre SEJUC e SUEJA para a 

materialização, no Estado, do programa Educando para a Liberdade. A comissão entendeu que 

a proposta educacional para atender os presídios era propositiva, no sentido de desenvolver 
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ações educativas que resultassem em melhorias na qualidade de vida, reinserção social e 

valorização plena da capacidade humana. 

Ressaltamos que, antes de 2010,  já existiam no RN algumas experiências educacionais 

para o acesso à EJA nos presídios. O projeto Fênix foi desenvolvido em parceria com a UFRN 

no presídio Pereirão, em Caicó; em Mossoró, havia outra experiência em parceria com o Centro 

de Educação de Jovens e Adultos atuando no presídio estadual. No presídio federal de 

segurança máxima, que fica em Mossoró, uma parceria entre SUEJA, UERN e IFRN implantou 

salas de aulas da alfabetização ao ensino médio com professores estagiários e alfabetizadores 

do programa RN Alfabetizado. 

Anteriormente a essas experiências (2007 e 2008), a política da SUEJA para atender a 

esse público consistia em realizar, pela Comissão Permanente de Exames, a aplicação de provas 

em alguns presídios, nos quais seus diretores tivessem tomado a iniciativa de solicitar, através 

de ofício, a aplicação de provas de ensino fundamental e médio para os jovens privados de 

liberdade. Essa ação era realizada pelos técnicos da SUEJA no próprio presídio. 

O programa Educando para a Liberdade/2010/MEC/MJ teve, especificamente, quatro 

ações: criar salas de aulas em presídios do Estado em parceria com a SUEJA e o SEJUC; realizar 

três seminários de sensibilização e mobilização da comunidade na questão do direito à educação 

para todos; montar bibliotecas com acervos literários que vinham do programa Biblioteca para 

Todos,  e formar, em nível de especialização, educadores e agentes que atuavam na EJA em 

meio à privação de liberdade. 

O programa foi expandido em todo o Estado nos presídios estaduais e em alguns 

Centro de Detenção Provisória (CDP), como foi o caso de Parelhas, em cujo município foi 

aberta uma única sala de aula multisseriada, do 5º ao 9º ano para 53 alunos internos. Nessa sala 

estavam alunos com idade entre 18 e 23 anos, exceto um deles, que tinha 40 anos, e uma mãe 

de 43 anos, que, na época, se encontrava detida no mesmo ambiente juntamente com seus três 

filhos. A experiência de Parelhas foi marcante por dois motivos: a constatação da quantidade 

de jovens pobres, na maioria negros, privados de liberdade e a ausência de salas de aula de EJA 

na rede municipal de ensino para efetivar as matrículas dos alunos naquele momento.  

Por alguns anos, funcionaram salas de aula da EJA nas escolas municipais de Parelhas, 

porém, essa modalidade foi extinta pela então Secretaria Municipal de Educação, conforme nos 

informou a própria titular da pasta à época, alegando falta de demanda. Esse fato se configurou 

como uma dificuldade, porque os alunos privados de liberdade eram matriculados 

preferencialmente nos CEJA e, quando este não existia, procuravam-se as escolas da rede 

municipal de ensino onde estava localizado o CDP para efetivar as matrículas. A partir daí, a 



66 
 

 

escola receptora procedia com todo o encaminhamento burocrático das matrículas e 

acompanhamento pedagógico na medida do possível, já que as aulas ocorriam no próprio 

espaço de privação de liberdade. Para esse fim, eram deslocados professores estagiários de 

cursos de licenciaturas, remunerados pelo Estado, para atender no local de vivência dos 

educandos. Essa dinâmica era feita em todos os outros presídios, porém, onde havia Centros 

Educacionais de EJA (CEJA), as matrículas eram realizadas nesse atendimento.  

A duração desse programa nos presídios se estendeu até 2012, quando se esgotaram 

os recursos advindos do MEC do programa Educando para a Liberdade, mas, mesmo assim, 

alguns educandos e educadores ficaram até o início de 2014 para concluir a educação básica, já 

que se manteve a bolsa com estagiários-professores pelo programa do Estado.  

A outra ação que teve continuidade até a sua conclusão, em 2014, foi o curso de 

especialização de EJA em espaços prisionais, destinado a professores, agentes policiais, 

diretores de presídios e gestores de escolas. O curso realizou-se no Instituto de Ensino Superior 

Presidente Kennedy, com recursos do programa como ação formativa, e sua culminância se deu 

com o lançamento de um livro com artigos produzidos pelos cursistas. 

Durante o biênio 2013-2014, segundo depoimento de técnicos atuais da SUEJA, o 

Estado não ofereceu a modalidade EJA nos presídios. Houve uma desvinculação da SEJUC 

com a SUEJA para essas ações, e o governo do RN não mobilizou novas ações nesse sentido, 

apenas a expansão das novas turmas de EJA, a partir da Resolução nº48/2012, e a oferta do 

ProJovem Urbano, que ao final de 2014, expandiu novas salas de aula nos presídios do Estado. 

No momento atual de escrita desta dissertação, a SUEJA não tem mais perspectiva de 

continuidade dessas turmas, pois os recursos dos dois programas já se esgotaram e a maioria 

das turmas foi concluída, minimizando a projeção de algum programa ou política no Rio Grande 

do Norte para o acesso à EJA no meio prisional. 

O descaso das instâncias educacionais estadual e municipal para com a política pública 

de Educação para Todos é perceptível com as interrupções observadas nos processos de 

atendimento educacional, o que nos leva a pensar nas ideias conjugadas na obra Pedagogia do 

Oprimido, quando Freire (1984) faz uma analogia do processo de exclusão social, naturalmente 

refletido nos processos educacionais: 

 

[...] somos levados a compreender o quanto um modelo tradicional de 

educação para os excluídos promove a exclusão e a seletividade do sistema de 

ensino. Somos assim colocados diante da necessidade de propor e criar um 

novo caminho que proporcione aos educadores e educandos uma relação 

pedagógica baseada no respeito ao conhecimento trazido pelo aluno, na sua 

valorização como pessoa, na ascensão da sua dignidade, baseada em um 
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processo amorosamente construído, no qual o professor é mediador. 

(FREIRE, 1984, p. 74) 
 

 

Os documentos oficiais, como as leis e diretrizes, entre eles  a LDB nº9394/96 e o mais 

recente PNE/2014, traz concepções e conceitos, que sinalizam políticas de inclusão e 

diversidade que devem ser cumpridas pelos entes federados, pela sociedade civil e pelos 

sistemas de ensino, já que são todos signatários dos que buscam garantir  o direito da “Educação 

para Todos”, mostrando que não é possível ignorar normas, principalmente, quando envolvem 

pessoas excluídas. 

Por vezes, as agendas do  Banco Mundial para países periféricos como o Brasil, nos 

anos de 1990 a 2002 influenciam as reformas educacionais num alinhamento estratégico que 

trouxe a ênfase a educação básica, a centralização dos sistemas de avaliação nas redes de ensino 

e a descentralização da gestão escolar. Esse último, significou a responsabilidade da escola com 

o rendimento e aprendizagem dos educandos, constatados a partir de fortes controle de 

resultados e fixação de padrões de desempenho, segundo afirma Carlos Roberto Jamil Cury 

(1996).  

As reformas que iam além dos interesses econômicos, contribuiria para a estabilidade 

política. Para tanto  era preciso garantir um projeto de inclusão que oportunizasse condições 

sociais de forma igualitária a todos os cidadãos. A questão mais importante dessa concepção 

que estava nos propósitos do banco era a de que o instrumento mais privilegiado desse projeto 

seria a educação, já que ela representa um alívio para a pobreza se mantendo assim a 

estabilidade política.  

Nesse sentido, a educação que tende a configurar-se com esse modelo neoliberal 

continua na “normalidade” com a exclusão camuflada, campeada nos planejamentos 

sistematizados por grupos setoriais, sem conexão com as normas legais e, muito menos, com 

as necessidades reais dos educandos.  

Mesmo havendo avanços nos indicadores referentes a política de acesso escolar é 

preciso problematizar as questões de qualidade desses avanços, já que continua elevado os 

índice de analfabetismo funcional e absoluto e os baixos rendimentos de aprendizagens 

demonstrado pelas estatísticas dos processos avaliativos. 

As políticas para o acesso à EJA no nível de alfabetização de jovens, adultos e idosos 

são articuladas na SUEJA, em parceria com o programa RN Alfabetizado, que está sob as 

diretrizes e orientações do PBA do MEC. O programa foi elaborado pelo MEC e tem como 

objetivo promover a superação do analfabetismo entre jovens com idade acima de 15 anos, 
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adultos e idosos, contribuindo com a universalização do ensino fundamental no Brasil. Em sua 

concepção, reconhece a educação como oferta pública de alfabetização, e como porta de entrada 

para a educação e a escolarização11. 

Ao realizar buscas e pesquisas no Sistema Brasileiro de Educação sobre a realidade 

desse atendimento no RN, em especial a partir dos primeiros anos da parceria com a educação 

no Estado, foi possível encontrar o quantitativo de acessos dos educandos, conforme é 

apresentado na tabela 1. 

Vale salientar que, nos anos de 2015 e 2016, ainda são aguardados novos recursos do 

MEC para atender cerca de 34 mil alunos analfabetos, consoante a demanda no Rio Grande do 

Norte para o cadastro em novas turmas do programa. 

 

 

 

PROGRAMA 

 

OBJETIVO 

 

PERÍODOS 

 

DEMANDA 

NÃO CONCLUIU 

O PROCESSO 

 

 

PBA/RN 

Alfabetizado 

Alfabetizar 

jovens, adultos 

e idosos para 

minimizar o 

analfabetismo 

do RN. 

2008-2009 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

2013-2014 

2014-2015 

29.517 

67.998 

55.450 

53.880 

33.035 

27.470 

12.842 

40.147 

41.703 

27.314 

16,503 

13.417 

Tabela 1 – Programa RN Alfabetizado de 2008 a 2015. 

Fonte: Sistema Brasileiro de Alfabetização (SBA). Disponível em: <brasilalfabetizado.fnde.gov.br>. 

 

 

Toda essa configuração da política de acesso à EJA remete a lembranças de uma 

conversa livre que aconteceu em 2016, com uma fuxiqueira de 77 anos que mora na cidade de 

Acari/RN. Naquele momento, indaguei sobre seus sentimentos nos momentos em que ela 

realiza os seus fuxicos. Ela respondeu que esse trabalho ocupa sua mente, faz esquecer o 

estresse e faz sentir-se útil. A vastidão da imaginação de quem faz o fuxico depõe ali os 

fervilhados do seu pensamento, a ociosidade, a docilidade, a amargura e os apetrechos de quem 

não pode quase mais nada e precisa se superar para se dar e construir significados. 

As políticas para o acesso à EJA precisam ser emanadas da voragem das suas 

necessidades e especificidades como demanda o fuxicado, tecendo os elementos do costurado 

que, no percurso, se torna prazeroso e útil e que no fim dá certo, assim como acolhe a todos, 

sem  exclusão. Ou seja, essas políticas precisam estar no estado d’alma, como diz a Pedagogia 

do Fuxico ao definir sertania: “A sertania nos precipita na densidade da voragem de seus torrões 

                                                           
11 Dados disponíveis em: <portal.mec.gov.br>. Acesso em: 17 jul. 2017. 
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íngremes, de sua vegetação espinhenta, nas asperezas de suas securas, na aridez do sol, das 

sagas de seu povo“ (ARAÚJO, 2013, p. 188). É nessa compreensão que se traçam linhas com 

agulhas que vão compor a feitura significativa de políticas reais para o público da EJA, 

ressignificando a vida e os saberes dos sujeitos da EJA nos conteúdos curriculares dessas 

políticas. 

No entanto, o processo em que as especificidades da vida dos jovens e adultos 

poderiam se fazer presentes nas políticas de acesso à EJA não foi um aspecto encontrado no 

curso da nossa pesquisa, sobretudo como fonte das políticas executadas ou criadas na SUEJA. 

Isto porque as sabenças não são valorizadas, mas substituídas por programas estabelecidos e 

prontos para serem executados; o público não é atendido em sua totalidade e, dentre os que 

foram, um número significativo optou pelo abandono. 

Ao anunciar as políticas vigentes de acesso articuladas na SUEJA pelas formas de 

atendimento na formação escolar, a equipe de técnicos que contribuiu para a construção nas 

investigações desse trabalho, expressa pelos seus sentires, que os atuais desafios de diálogo 

sobre a política de acesso a EJA no âmbito da SEEC ´é fazer os  coordenadores e chefes de 

setores a compreenderem que à EJA é política pública de educação básica obrigatória e com 

isso formar nova concepção para impedir que tantas salas de aula de EJA sejam fechadas, como 

tem ocorrido de forma crescente e vertiginosa no RN. 

Os alunos e alunas da EJA recebem atendimento para a formação escolar na rede 

estadual de ensino no RN nas seguintes formas: 

1. Nas redes escolares públicas estaduais, geralmente no turno noturno e na forma 

presencial. 

2. Nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), nas formas presencial e 

semipresencial. 

3. Na Comissão Permanente de Exames, mediante  provas agendadas, sem regulação 

de frequências, com matrículas nos CEJA e nos espaços definidos pelas Diretorias Regionais 

de Ensino e Cultura (DIREC).  

4. Em espaços de privação de liberdade, cujos alunos(as) são matriculados(as) nos 

CEJAS e assistem aulas nos espaços privados onde cumprem pena. Convém frisar que algumas 

turmas se encerraram em 2017, sem previsão de novas turmas serem abertas. 

Essas  formas de atendimento preponderam em duas situações de arreios, que já se 

tornaram corriqueiras nas escolas: a primeira situação é a de que a política de acesso se faz 

apenas com a divulgação do período de matrículas, sem mobilização ou chamada pública para 

o atendimento diversificado; a outra é a de que o abandono de alunos(as) não é de 
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responsabilidade social e das políticas destinadas ao público da EJA quanto a seu acesso e 

permanência, mas sim de responsabilidade individualizada, sendo os próprios alunos(as) 

considerados os responsáveis ou os culpados pela tão famosa evasão escolar.  

Na SUEJA, as reflexões nesse sentido são realizadas e  discutidas, mas não se tomam 

atitudes que possam divergir do comando dos setores aos quais a SUEJA é submetida. Estes às 

vezes impedem a ampliação e posterior melhoria da política de acesso à EJA em nosso Estado.  

Os dados quantitativos de matrículas na Educação Básica de EJA, na forma de 

atendimento presencial no RN entre os anos 2015 e 2017, representando 50% das DIREC no 

RN na sequência da 1ª a 8ª DIREC, mostram a interpelação ao acesso à EJA pela política de 

educação nesta unidade federativa. 

Foi considerada, em nossa análise, a Portaria nº 1576/2015, que se originou na SEEC. 

Ela dispõe sobre os critérios para implantação de novas turmas da modalidade EJA nas unidades 

escolares da rede estadual de ensino. Destacamos como importantes e significativas as ações 

mediadas na SUEJA para o cumprimento da referida Portaria, por ampliar as possibilidades de 

inclusão no processo de formação na educação básica. Vejamos a seguir alguns fragmentos 

dessa Portaria:  

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DA CULTURA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, e considerando que 

cabe ao poder público proporcionar os meios para o acesso do jovem, adulto 

e idoso que não conseguiu concluir sua educação básica na idade prevista para 

o início de sua escolarização, cumprindo as prerrogativas da educação para 

todos conforme disposto na Lei no 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação. 

RESOLVE: 

Art. 1º Orientar a implantação de novas turmas da EJA, no Ensino 

Fundamental e Médio, nas escolas da rede estadual de ensino, nos turnos 

diurno e noturno, com vistas a garantir a possibilidade de o estudante avançar 

segundo suas especificidades de tempo e espaços e suas condições de vida e 

de trabalho. (Portaria nº 1576/2015-SEEC/GS) 

 

 

Essa portaria não se encontra em vigor, na sua efetividade, por decisão da atual equipe 

de gestão que assumiu o comando da SEEC em meados de 2016. Logo, para efeito comparativo 

nesta pesquisa, fez-se um levantamento via SIGEduc da atual situação de matrículas de 

discentes na EJA em 2017. Foi considerada, na análise comparativa, a Portaria nº 

1576/2015/SEEC, que definia a expansão de novas turmas de EJA no Estado.  
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DIREC 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 

2015 12.592 4.059 3.181 1.144 1.204 1.002 402 522 

2016 15.756 4.198 3.246 1.405 2.170 2.624 522 454 

2017 4.431 1.693 1.128 687 614 690 151 32 

Tabela 2 – Matrículas na Educação Básica de EJA na rede escolar por DIREC de 2015 a 2017. 

Fonte: SIGEduc. Acessos em: 6 fev. 2017 (8h55) e 26 abr. 2017 (9h47). 

 

 

Os dados mostram uma oscilação nas matrículas entre os anos de 2015 e 2017, sendo 

apresentado um crescimento em 2016. Presumimos que tal fato se deve à aplicação da Portaria 

n. 1576, publicada no segundo semestre de 2015. 

Observa-se, na Tabela, que existe uma queda expressiva de matrículas no ano de 2017, 

fato que, em nossa análise, representa não só uma refutação à Portaria, como também á ausência 

de investimentos nos campos pedagógico e administrativo para a ampliação da política de 

acesso à EJA pela SEEC, uma vez que é grande o público de jovens de 15 anos ou mais que 

seguem em processo de desescolarização, sem participar da escola nesses períodos. 

Ainda analisando os dados do SIGEduc, com acesso no dia 5 de outubro de 2017, ás 

9:55h, identificamos que, em 2017 dos 167 municípios do Estado, 76  que já haviam ofertado 

EJA anteriormente, deixaram de fazê-lo no atendimento a modalidade na rede estadual de 

ensino. Ou seja, em 2017, os jovens e adultos do Estado do Rio Grande do Norte não estão 

sendo mais atendidos na modalidade EJA em 76 municípios, o que fere os marcos legais 

nacionais(CF 1988) e do próprio Estado (Resolução 02/2016) impactando diretamente na vida 

e na formação dos jovens e adultos potiguares.  

Nessa mesma fonte, podemos fazer um comparativo dessa oferta, considerando os 

seguintes anos:  2015, 64 municípios não tinham mais EJA nas escolas estaduais; em 2016, esse 

número baixou um pouco para 60 municípios e, no ano de 2017, ampliou esse número para 76 

municípios do Rio Grande do Norte12 sem a modalidade EJA. 

Ao estudar os marcos legais desse processo, fomos buscar na própria legislação do 

Estado o que se propõe como política de acesso à EJA. Analisamos, pois, a Resolução nº 

02/2016 – CEB/CEE/RN, de 19 de outubro de 2016, que estabelece diretrizes operacionais para 

a oferta de Educação de Jovens e Adultos, mediante a realização de cursos e exames de 

certificação de estudos.  

No seu artigo 1º, a citada Resolução reafirma as disposições da LDB nº 9.394/96 em 

seu parágrafo único, quando define a oferta da modalidade EJA como ensino em conformidade 

                                                           
12 Ver relação dos municípios não ofertantes da modalidade EJA nos anexos desta dissertação.  
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com suas diretrizes, acrescida do respectivo ordenamento normativo regulamentar, em cuja 

abrangência se incluem as disposições dessa Resolução. 

Ao seguir as diretrizes da LDB, conforme afirma o caput da Resolução nº 02/2016 do 

CEE, deveria conter o que prescreve o parágrafo 2º do artigo 37: “O poder público viabilizará 

e estimulará o acesso do trabalhador à escola e a permanência nela, mediante a oferta de cursos 

e exames” (RN, 2016/CEE/CEB). 

Ainda no inciso I do artigo 3º da referida Resolução, afirma-se que é rompida a simetria 

com o ensino regular, de modo a permitir percursos individualizados e conteúdos significativos 

para os jovens e adultos. Assim, as normas legais do Estado para a EJA não estão em 

conformidade com as políticas representadas nas práticas da SEEC, tanto em relação à política 

de acesso à EJA quanto à permanência do educando para a finalização do processo escolar na 

educação básica. Tendo em vista que as demandas para a EJA em 76 municípios não têm como 

ser atendidas na rede escolar do Estado por falta de oferta, o que se verifica é a redução de 

matrículas desses alunos nas escolas, como mostra o levantamento das DIREC na tabela 2. 

Analisando os dados que constituem a Tabela, percebem-se inúmeras contradições, 

marcadas por referenciais legais editados, mas que não são cumpridos, reafirmando, assim, uma 

falsa realidade, além de evidenciar que as decisões são tomadas muito mais por interesses 

políticos e administrativos por parte dos gestores que estão no poder público, do que 

necessariamente pelas leis que estão postas.  

Sobre esse aspecto, o pensamento de Jamil Cury (1985) reforça as consequências do 

poder capitalista, quando diz:     

 

[...] na sociedade capitalista, o movimento se dá em consequência do 

desenvolvimento das contradições que existem em seu seio. [...] É através 

desse jogo purgativo que a sociedade avança. (CURY, 1985, p. 18) 

 

Diante de um movimento tenso, feito por contrários, como diz o próprio Cury (1985), 

não é possível fazer um se converter ao outro na conjuntura capitalista, porém, suas tensões são 

plenas e se rabejam mutualmente. 

Campeando nesses caminhos de busca por conquistas, ofertas e direitos, encontramos 

informações sobre o atendimento à EJA na rede privada de ensino em Natal. Mesmo não sendo 

objeto desta pesquisa, seus dados são computados anualmente pela Assessoria Técnica de 

Planejamento (ATP/SEEC) e encaminhados à SUEJA. No campo empírico da pesquisa, 

resolvemos conhecer esses dados. Segundo as informações coletadas, há cerca de 20 escolas, 

com porte variável entre médio e grande, atuando com EJA na cidade de Natal, atendendo, 
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anualmente, 1.144 estudantes no ensino fundamental e 2.014 no ensino médio nessa 

modalidade.  

Em conversação livre com duas pessoas dessas escolas no tocante ao acesso à EJA e 

ao nível de abandono da demanda, elas informaram que, de acordo com seus coordenadores 

pedagógicos, o abandono é zero e a matrícula final tem queda de menos de 1%, geralmente 

motivada por transferências para outras cidades ou estados. Quanto ao público de 15 anos ou 

mais que procura as unidades de ensino privadas, nos foi informado que essa procura 

normalmente é feita pelas famílias, geralmente de classes mais favorecidas economicamente, 

que expressam  interesses de acelerarem o processo de conclusão dos estudos de seus filhos, ou 

por já virem com sucessivas reprovações de outras unidades educacionais, sob o risco de se 

atrasarem na relação idade versus ano escolar. Esse tem sido o “uso” da EJA na rede privada, 

fruto do descaso com o acesso à educação básica que a escola pública deixa escapar. 

A contrariedade na dinâmica da política de acesso à EJA, construída ou executada na 

SUEJA ou fora dela, torna-se o mediador de uma política hegemônica que camufla as reais 

contradições e os conflitos desencadeados entre o que se espera das políticas para EJA e os 

sujeitos que vivenciam essa realidade educacional. Como reforça Cury (1985, p. 46), “as ideias 

pedagógicas dominantes são as ideias pedagógicas da classe dominante”. Nesse sentido, o 

contraditório estruturalmente que pode ser o contraditório ideologicamente vem sendo a 

condição necessária ás políticas de acesso à EJA de interesses particulares. 

A SUEJA de políticas andantes, tropeirantes e vagantes tem andanças pelo acesso à 

EJA, em meios que foram mostrados com a investigação, permissíveis a: 

 Programas temporários que impossibilitam a permanência na formação escolar. 

 Formação continuada para educadores que atuam com a EJA interrompida pela 

ausência de recursos. 

 Diminuição crescente, anualmente, das matrículas dos educandos na rede de ensino 

estadual. 

 Redimensionamento de escolas no Estado que atinge, na maioria, o acesso à EJA, 

por ter o maior número de salas de aulas e escolas fechadas nessa modalidade, tendo 

como resultado os dados informados pelo SigEduc. 

As pautas para discutir políticas de acesso e abandono na EJA estão na SUEJA como 

eminências de questões estatísticas e quantitativas. A SUEJA sendo, majoritariamente, a 

executora das políticas que se originam no MEC, não chega a discutir a acuidade das riquezas 
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que estão nos saberes dos educandos, cujo arcabouço, se explorado, poderia favorecer o acesso 

e a permanência desse público nas redes escolares. 

A investigação realizada por exigência da pesquisa me possibilitou compreender, por 

um lado, que a formatação de uma visão burocrática criou a falsa ideia de uma educação para 

todos, sem, contudo, considerar que o termo “todos” não é uma abstração, mas uma palavra que 

se refere a indivíduos providos de singularidades. Por outro lado, percebemos que se atua no 

campo da EJA, sem repensar o papel da educação para a diversidade. 

Como vínhamos afirmando na narrativa deste texto, que as políticas para o acesso à 

EJA estão, na sua maioria, pautadas em políticas de governo, que acabam estrangulando as 

políticas públicas de permanência e continuidade formativa, resolvemos tomar para análise os 

projetos mais amplos pensados para a educação brasileira nos governos federais democráticos 

entre os anos de 2003 até 2017, observando o que se concretiza nas políticas desses governos 

para a modalidade EJA. 

Nessa perspectiva, tomamos os seguintes planos: Uma escola do Tamanho do Brasil 

(governo Lula, 2003), Pátria Educadora (governo Dilma Rousseff, 2015) e Travessia Social 

(Michel Temer, 2016). As composições políticas e constitutivas nos projetos deixam à margem 

alguns recuos que dificultam o acesso à EJA, em termos de construção ou de execução, por um 

setor como a SUEJA.  

Com o intuito de compreender a  coerência  desses planos, faremos aqui umas trilhas 

para compilar enunciados nos programas gerais de educação desses últimos três governos em 

nosso país. 

 

3.3.1 Uma Escola do Tamanho do Brasil: pós 2003 

 

Conforme o que pauta esse documento, a predominância ao acesso favorece a EJA 

quando define que:  

 
Democratizar o acesso e a permanência na escola significa superar a dicotomia 

estabelecida entre qualidade e quantidade. Qualidade para poucos é privilégio, 

e educação é direito! Qualidade é fator fundamental para o resgate de uma 

dívida social histórica, que exige a inclusão, na escola, dos 60 milhões de 

brasileiros com 15 anos ou mais que não tiveram possibilidade de concluir 

sequer a escolaridade fundamental.  
 

 

No período desse plano, discussões com representatividade do público de EJA foram 

trazidas ao MEC pelos fóruns estaduais de EJA, representando participação democrática e 
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conjunta em algumas ações relevantes para o atendimento dessa modalidade, assim como a 

expansão de novas turmas de EJA nas redes escolares estaduais e municipais. Porém, a 

ampliação das políticas de acesso ainda estavam, em sua maioria, sob a tutela das políticas 

compensatórias. Destaco, entre estas, alguns programas que foram executados na SUEJA e 

encaminhados com recursos do MEC/FNDE, a saber: Profae, Programa Brasil Alfabetizado, 

ProJovem Urbano e Expansão de novas turmas de EJA, Educando para Liberdade, Educação 

do Campo etc. 

A todas essas políticas, os profissionais da SUEJA dedicaram tempo e espaço para seu  

acompanhamento, com resultados positivos em termos de ampliação do acesso a várias 

populações, antes totalmente excluídas do processo escolar. Entretanto, houve restrições das 

políticas públicas permanentes, como o não fortalecimento da política de acesso com 

permanência e conclusão com sucesso dos educandos do processo de escolarização. Visto que, 

a contrapartida dos governos estaduais e municipais nos aspectos financeiros e operacionais 

não foram empreendidas com a responsabilidade previstas nas normas legais para a execução e 

continuidade dos programas ou a de transformação dos mesmos em políticas públicas para o 

acesso a EJA. 

 

3.3.2 Pátria Educadora: a partir de 2015 

 

Esse projeto permitiu a continuidade do que foi referendado no plano geral de Uma 

Escola do Tamanho do Brasil, com a prerrogativa de estabelecer diretrizes com ênfase na 

educação básica para o acesso a diversidade extensivo a todos os níveis de ensino. Dessa forma, 

seu principal objetivo foi:  

 
Estabelecer as Diretrizes Nacionais para qualificação do ensino básico como 

obra de construção nacional. O objetivo é universalizar o acesso à educação 

em todos os níveis de ensino e ampliar a qualidade da educação pública. 
  

No capítulo que versa sobre o atendimento e a qualificação à educação básica de EJA, 

que se caracterizou pela premissa da EJA como modalidade da educação básica, reafirmando 

as ações iniciadas com a proposta Uma Escola do Tamanho do Brasil, se propõe a viabilizar o 

atendimento universalizado sem restrição na política de acesso e o combate a diminuição de 

salas de aula que ofertam EJA. Se manteve com esse plano a ampliação da política de acesso a 

EJA e intensificou-se estudos em propostas curriculares para favorecer o ensino e as ações 

pedagógicas na modalidade. No entanto, a nova organização curricular que foi nomeada de 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) omitiu completamente a existência da EJA, no 
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contexto de suas 3 versões. Esse fato levou à ausência da SUEJA nos debates que se referiam 

à BNCC, no âmbito da Secretaria de Educação, das universidades e dos movimentos sociais. 

 

3.3.3 O Travessia Social: projeto 2016, pós-impeachment  

 

Esse plano defende a seguinte premissa:  

 

A educação é a grande responsável pela integração das populações nas 

atividades produtivas e a elevação da mobilidade social.  

  

Para isso, propõe uma reforma completa no ensino médio, pela Lei n.13.405/2017, 

denominado nesse documento, de forma equivocada, como ensino de 2º grau (nomenclatura 

utilizada na Lei n.5.692/71). Nessa mudança não estão postas as condições de organização do 

ensino médio de EJA, nem o perfil das necessidades desse público. Por essa irreparável omissão 

e pelas referências equivocadas, a SUEJA e o público da EJA continuam  ausentes das 

discussões da reforma do ensino médio no âmbito da Secretaria de Educação, das universidades 

e dos movimentos sociais. Ademais, o atendimento formal escolar proposto no documento se 

evidencia por características de políticas de suplência, assim como esteve presente nos anos 

1970 a 1989. 

As propostas a que se referem esse tipo de política de governo ainda não têm sido 

suficientes para o atendimento à diversidade e aos públicos com especificidades. A falta de 

discussão ampliada sobre o papel pedagógico e político do processo de interlocução com os 

saberes dos sujeitos e com as condições inerentes ao papel do Estado na educação básica para 

a EJA tem sido um dos motivos para não se avançar no atendimento escolar destinado a essa 

modalidade. 

Ressaltamos que os planos gerais de educação dos anos de 2003 e o de 2015 

favoreceram a ampliação da política de acesso escolar, em especial, na diversificação das 

formas de atendimento e no acesso às políticas de atendimento a diversidade com 

especificidades, o que necessitava continuar avançando no diálogo e na prática para atingir a 

toda população desse âmbito específico. Porém, o plano pós-impeachment de 2016 desconstruiu 

as possibilidades que vinham se consolidando  nos dois planos anteriores, impedindo de avançar 

na construção de novas possibilidades na política de acesso a EJA. Com  o Plano de governo 

2016 o que se tem consolidado são as restrições nas matrículas e na permanência mínima dos 
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educandos da EJA na escola, reforçando a  políticas de exclusão que se encontra cada vez mais 

acentuada.  

Dessa forma, as políticas de acesso à EJA na SUEJA, conforme os resultados das 

investigações realizadas nesta pesquisa, pautam-se, em grande medida, nas possibilidades de 

matrículas iniciais nas redes escolares e nas condições de programas temporários 

(MEC/SECADI) que não contemplam as metas nem as ações da educação para todos, de caráter 

democrático, emancipatório e para a diversidade. 

 

3.2 ANTOLHOS NAS PAUTAS DA SUEJA: DESAFIOS QUE DIFICULTAM O ACESSO 

 

 

O autor de quem é dado o oráculo de Delfos, não 

diz nem subtrai nada, assinala o retraimento. 

(Heráclito, frag. 93) 

 

            

Os desdobramentos dos estudos e investigações realizados nesta pesquisa indicaram 

novas questões que nos motivam a buscar  fontes de documentos recentes que se movimentam 

na SUEJA, na perspectiva de descobrir as atuais  propostas para as políticas de acesso à EJA.  

Para tanto, objetivamos a partir de agora investigar as atuais pautas da SUEJA, através 

da amostragem de memorandos e ofícios, enviados e recebidos no setor nos anos de 2015, 2016 

e 2017, compilando a escrita desses documentos, para compreender, acerca da linguagem 

expressa, quais as atribuições administrativas, operativas, técnicas e políticas do setor no 

período em questão. 

Optamos por nos debruçar sobre a linguagem dos textos  entendendo que se trata de 

expressões de empoderamento e veiculação do projeto que se quer materializar. Nesse caminho 

de construção da compreensão do lido e do dito dos documentos, fomos capinando 

conceituações que trouxessem o subsídio teórico para o estudo crítico dos preceitos escritos. 

Fanon (2008, p. 50) diz que “linguagem é instrumento cultural”; coadunando com esse 

pensamento, vemos a linguagem – nesse caso, representado pela escrita – como meio fundante 

de uma perspectiva inerente ao projeto político-pedagógico do setor para a construção do acesso 

à EJA no RN. 

Nessa discussão, saliento a minha experiência profissional no setor (2008 a 2010) 

como subcoordenadora da SUEJA, para entender melhor o que demanda a SEEC para os setores 

educacionais e específicos que compõem seu organograma. Dialogamos com as linguagens 

escritas em um processo de criticidade e reflexão quando nos embasamos na “transitividade 
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crítica e dialógica” (FREIRE, 2011, p. 84), a fim de compreender as responsabilidades políticas 

do setor para com o acesso à EJA, em sua função de articuladora na formação escolar de jovens 

e adultos. 

Constituindo-se, pois, de projetos e programas educacionais para a EJA, a SUEJA vai 

fazendo um trajeto como ação de assistência social compensatória, concentrando o atendimento 

por espaços geográficos e por caracterização de prédios escolares, o que,  suplanta as definições 

do que já estão afirmadas nas legislações e nas prerrogativas dos discurso educacionais. 

Essas tensões se fazem presentes nas pautas que convergem em mecanismos 

operacionais e pontuais para a compensação idealizada como ampliação das formas de 

atendimento à EJA. Nessa perspectiva, fomos analisando os escritos dos documentos enviados 

e recebidos na SUEJA como material dialético, pois nos documentos constam  posicionamentos 

políticos que buscam construir as condições para garantir os preceitos que condicionam 

materialmente as intenções governamentais. Aqui estão a representação dessas pautas:  

Em 13/12/16, foi emitido o memorando de número 335, originado na SUEJA e enviado 

à Coordenadoria Regional de Ensino (CORE), tratando da implantação de turma de EJA, nos 

seguintes termos: 

Senhora Coordenadora, 

             Estamos encaminhando a Vossa Senhoria a emissão do parecer para 

implantação de turma da EJA, ensino médio da Escola Estadual Carmem Costa, pertencente 

a 16ª DIRED, no município de Poço Branco/RN.    

 

Em 22/02/2017, o memorando de número 036/2017, que teve origem na SUEJA e 

destinado à Subcoordenadoria de Inspeção Escolar (SOINSP), encaminha: 

Encaminhamos a V.S.ª memorando nº 094/2017 – CORE ofício nº 001/2017 – E.E. 

Carmem Costa, em anexos, solicitando a transformação da Escola Estadual Carmem Costa 

em Ensino Fundamental e Médio.  

 

O memorando nº 149/2015, originado na SUEJA e enviado à Coordenaria de 

Desenvolvimento Escolar (CODESE), trata do pedido de implantação de turma, conforme se 

observa a seguir: 
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Sra. Coordenadora: 

Em resposta ao ofício nº09/2015 da E.E. Profª Josélia de Souza Silva em Porto do Mangue, 

nos posicionamos favoráveis à abertura de uma turma de EJA Médio. Essa decisão se 

justifica pelos dados enviados em anexo a esta subcoordenadoria. 

 

O texto do memorando nº 440/2015, que sai da SUEJA destinado ao gabinete, diz: 

Sr. Secretário: 

Solicitamos a V. Sª. a liberação de um motorista para acompanhar os técnicos da 

SUEJA no monitoramento das escolas com atendimento a EJA no período de 26 a 29 de 

outubro e de 03 a 06 de novembro de 2015. 

 

O memorando nº 084/2016, oriundo da SUEJA com destino à COAPRH, solicita: 

Encaminhamos a V. Sª. justificativa e quadro de necessidades para o atendimento 

escolar nas instituições de restrições e privação de liberdade. 

 

Atesta o memorando nº 203/2016, enviado da SUEJA para a CODESE: 

Encaminhamos a V. Sª., em anexo, o Projeto para Orientação Pedagógica, 

Acompanhamento e Monitoramento em escolas da rede estadual que atuam com a EJA, 

referente à emenda parlamentar 364/2016.   

 

As expressões que estão nesses documentos apresentam características de movimento 

reivindicatório que busca o cumprimento de uma proposta operante entre SUEJA e SEEC, que 

são os setores responsáveis pela demanda solicitada. 

As solicitações para a implantação de salas de aula, o acompanhamento para a 

assessoria pedagógica nas escolas em que já se trabalha com a EJA e o encaminhamento de 

proposta para a EJA em espaço não escolar revelam a insistência por pautas que estão expressas 

nas obrigatoriedades das legislações em vigência, o que dispensa o caráter reivindicatório e 

insistente entre os setores da SEEC, e que deveria apenas ter o caráter informativo para tomadas 

de providências cabíveis à materialização do solicitado. 

Ao estudar aspectos ligados à interculturalidade na Pedagogia do Fuxico de Miguel 

Almir de Araújo (2013), na voraz poética e filosófica para uma compreensão transitiva do 

conteúdo nesses documentos, compartilhamos  sentimentos comuns, pelo fato de não cumprir 

o simples oráculo da lei. 
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[...] Enquanto estivermos guetificados em nossos nichos culturais 

considerando que somos o umbigo do mundo, imbuídos do sentimento de 

exclusividade e de insegurança para com as searas dos desafios que as relações 

com as alteridades nos interpõem; enquanto estivermos com os braços 

ensimesmados e atados em nós mesmos, não poderemos nos abrir para abraçar 

os outros, para compartilhar as angústias e inquietudes, as dores e os prazeres 

que, nos seus modos mais diversificados, constituem nossos existires como 

humanos [...]. (ARAÚJO, 2012, p. 3) 

 

Ao que parece, o movimento que se interpela pelo dinamismo entre SUEJA e SEEC 

são de ordem técnica e descolado do que se busca culturalmente para o atendimento educacional 

à diversidade da humanidade e da existência, no qual a SUEJA deveria ser naturalmente um 

veículo de viabilização política nesses atendimentos. 

Porém, essas linguagens não são únicas na relação SUEJA e SEEC. Certos aspectos 

nessas questões influenciam outros fatos que aparentemente são inaceitáveis diante da 

obrigação para com a política de acesso à EJA. Um exemplo disso está nas expressões que 

sugerem a insistência na necessidade de respostas da própria SEEC para poder dar providências 

e proposições ao que foi solicitado. Nesse sentido, analisamos outros contextos que trazem as 

seguintes expressões. 

O memorando nº 164/2016 que se originou na SUEJA e destinou-se ao gabinete da 

secretária encaminha a minuta e solicita: 

Senhora secretária: 

Encaminhamos a V. Sª., em anexo, a minuta direcionada ao Sr. presidente do 

Conselho Estadual de Educação – CEE/RN, solicitando informações sobre o parecer que 

analisou as alterações da resolução 04/2012. 

 

É importante esclarecer que a Resolução n.04/2012 foi elaborada e publicada pela 

SEEC para normas no atendimento à EJA no RN. A equipe da SUEJA, em 2015, vendo 

fragilidades que prejudicam o acesso à modalidade em questão, propôs modificações no 

contexto dessa Resolução, que foram encaminhadas para o Conselho Estadual de Educação 

(CEE) naquele mesmo ano. 

O conteúdo do referido memorando mostra que a análise do CEE nas modificações 

apresenta morosidade no retorno à SUEJA, e esta reivindica o parecer de análise do conselho 

para redimensionar as ações para a EJA no Estado. Esse memorando teve seu primeiro envio 

ao gabinete da secretária em dezembro de 2015, sendo reenviado em 09/06/2016. 
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Somente no final de 2016, todavia, é que foi publicada pelo CEE/RN uma nova 

Resolução, em substituição de n.04/2012, para a EJA no Estado: a Resolução n.02/2016. Vale 

ressaltar que no período entre a vigência de uma Resolução e outra não se pode acrescentar 

nenhuma nova proposição à política de acesso à EJA. Ademais, parte do que foi sugerido ao 

CEE pela SUEJA para ser retirado ou acrescentado foi omitido pela nova resolução. Entre os 

trechos omitidos, está o que se refere à idade para o ingresso no ensino fundamental. 

Quanto a isso, a Resolução n.04/2012 definia a idade de 14 anos para esse ingresso, 

enquanto a SUEJA sugere que se cumpra o estabelecido pelas legislações nacionais, que é 

seguir a idade de 15 anos para ingresso nos exames e cursos. A sugestão não foi atendida e se 

manteve o que estava definido na legislação anterior, caracterizando que o Estado descumpre a 

legislação nacional, inclusive a LDB nº9.394/96, em prol de outros interesses que não os 

interesses e necessidades do público de EJA. 

A compreensão na análise dessa realidade revelada nas pautas da SUEJA suscita, nesta 

investigação, impressões, sensações e reflexões que percebe a SUEJA como construtora de 

experiências na materialização do processo que demanda cumprir com procedimentos que se 

dão na relação SUEJA/SEEC ou SEEC/MEC. Porém, a realidade do público da EJA, em suas 

dimensões históricas, sociais e relacionais, não está na base das relações e interesses 

intersetoriais da SEEC, da SUEJA e do MEC como questões de partida, gerando limitações nas 

propostas que presumem a flexibilização e a diversidade na política de acesso à EJA. 

Adentrando em outras pautas, percebem-se as insistências contínuas pelo apoio ao 

atendimento à EJA, conforme se vê nos memorandos n.084/2016 e n.010/2017, 

respectivamente: 

 

Destino: COAPRH 

Origem: SUEJA 

Assunto: Encaminhamento de justificativa 

Encaminhamos para V. Senhoria justificativa solicitada e quadro de necessidades para o 

atendimento escolar nas instituições de restrições de privação de liberdade.  

 

Até o momento da escrita deste trabalho, em meados de agosto de 2017, a informação 

dada pelos técnicos da SUEJA era de que os espaços de privação de liberdade, em especial os 

presídios, não estão no momento com salas de aula em funcionamento, decorridos mais de 12 

meses do encaminhamento do memorando acima citado. 
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O Fórum Nacional de EJA publicou em seu portal (www.forumeja.org.br), no mês de 

agosto de 2017, a informação sobre a mensagem 037 do Poder Executivo para a Assembleia 

Legislativa do Paraná (ALEP), que virou PL 370, caracterizando o desmonte da EJA nos 

sistemas de privação de liberdade (presídios) no Estado do Paraná.  

Três pontos que fundamentam esse PL se justificam pelas ações economicistas e 

privatistas. Por exemplo: o artigo 20 retira dos atuais educadores que atuam em presídios com 

medidas socioeducativas, os percentuais de gratificação por risco de vida, zona de risco e 

insalubridade. Ainda no parágrafo segundo do mesmo artigo, apresenta-se a possibilidade de 

contratação de educadores por meio de empresas privadas e, no artigo 25, exige-se o retorno de 

todo o quadro de pessoal da educação que atua no sistema prisional para suas escolas de origem 

até a data limite de 31/12/2017. 

Esses fundamentos atingem frontalmente o acesso à EJA nas prisões a partir de 2018, 

abrindo-se as portas para a iniciativa privada. Além disso, o poder público que esteve até agora 

em descumprimento legal nos demais estados brasileiros, entre eles o RN, por não ofertarem as 

salas de aulas nas prisões, ficam na expectativa da universalização da PL para se integrarem na 

legalidade do seu descumprimento. 

No contexto de outros memorandos, a linguagem informativa dá conta da necessidade 

de publicação de portaria para cumprir a medida operacional, prevista em diretrizes nacionais, 

já configurada como norma legal. 

 

Memorando 010/18/01/2017 

Destino: Gabinete da Secretária de Educação 

Origem: SUEJA 

Assunto: Solicitação de publicação 

Encaminhamos a Vossa Excelência, a minuta de portaria a ser publicada referente às 

Diretrizes Operacionais para instituir a Comissão Permanente de Exames de Certificação de 

Estudo em Educação de Jovens e Adultos, em nível de conclusão do Ensino Fundamental e 

Médio. 

 

Vale lembrar que, na data desse encaminhamento, já se encontrava em curso a reforma 

do Ensino Médio, Projeto de Lei nº 34/2016, em cujo texto não se verifica nenhuma discussão 

plausível pertinente às Diretrizes Operacionais e Curriculares para a educação básica da EJA 

no contexto dessa reforma, nem no âmbito da SUEJA nem da SEEC, nem nas discussões que 

referenciaram as críticas à reforma. 
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Ao pensar essas questões pautadas para a EJA, sobretudo em meio à construção de um 

texto dissertativo sobre a política de acesso, me vejo como tropeirante em um caminho 

comprido e largo, cheio de desvios, no qual continuamente o rumo do destino final é perdido. 

Ao chamar o “Sertão/Sertões de almas bandoleiras com seus tons agridoces” (ARAÚJO, 2013, 

p. 180), me ponho no rumo do caminho pensante e reflexivo, trazendo os sentires de ideais em 

que as veredas tortas dos alunos e alunas da EJA não se alumiam pelas cadências dessas 

intenções desvirtuadas, trançadas no burocratismo dos setores educacionais formais. Matizo-

me, portanto, na necessidade de tirar os antolhos a fim de enxergar a existência n’alma desses 

discentes. 

Os antolhos, que são acessórios colocados nos animais de montaria para limitar a 

visão, estão simbolicamente presentes nas linguagens decisórias da Secretaria de Educação 

quanto aos rumos da EJA no Estado. Tais decisões levam a ofuscar a luz dos olhos para as 

políticas de acesso e atendimento à EJA, presumindo apenas as rédeas para não se permitir ir 

além dos quadros estatísticos que se referem a fracassos e abandonos. 

Um novo ideário pode surgir a partir do objetivo de se pensar e produzir diferente, 

ampliando a concepção para uma visão descolonizada, construída na essência e nas existências 

dos sujeitos que buscam a EJA. Nesse sentido, tomo o pensamento de Fanon  (1968), visando 

compreender o processo de descolonização na construção dessa nova concepção: 

 
[...] a descolonização é o encontro de duas forças congenitamente antagônicas 

que extraem sua originalidade precisamente dessa espécie de substantificação 

que segrega e alimenta a situação colonial [...]. A descolonização jamais passa 

despercebida porque atinge o ser, muda fundamentalmente o ser, transforma 

pela roda viva da história. (FANON, 1968, p. 26) 

 

Falamos aqui de concepção colonizada por entendermos que esse pensamento não faz 

um confronto de ideias, de discussão racional, mas traz afirmações absolutas e convincentes 

acerca das massas populacionais, e que acabam se materializando nas políticas que colaboram 

com a exclusão. 

A linguagem desses documentos são elementos figurantes que se fizeram comunicados 

triunfantes da desfiguração da EJA, impedindo a política de acesso na perspectiva de uma 

educação que é, legalmente, um direito de todos. Cumpre ressaltar que o esforço e a luta dos 

técnicos que fazem a equipe da SUEJA são aspectos que estão além do burocratismo e da 

configuração da SEEC, pois, mesmo sendo responsabilidade da equipe a produção escrita, seus 

apelos e reivindicações devem se pautar na direção dos mandos políticos determinados pela 

própria Secretaria de Educação e seus governantes. 
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Portanto, retomar o caminho é continuar como tropeiros, encontrando o rumo mais 

adequado – que é o da descolonização – para formar uma nova concepção e produção 

ideológica, na busca de reconstruir e reconfigurar a EJA, tornando-a um processo mais 

igualitário de atendimento e favorecimento na política de acesso. Isto porque a SUEJA é feita 

e organizada por pessoas que coexistem na existência do público da EJA. 

 

3.3 AS POLÍTICAS DE ACESSO À EJA E AS PROPOSIÇÕES DA ESCOLA NO 

NEOLIBERALISMO: O ACESSO NEGADO 

 

A harmonia invisível é mais forte do que a visível. 

(Heráclito, frag. 54) 

 

O estudo dissertativo construído até aqui sobre a realidade do atendimento na política 

de acesso nas ações da SUEJA me acrescenta reflexões que se movem no sentido de perceber 

o distanciamento cada vez maior do poder público em relação às políticas para a EJA. 

Em face do objeto de estudo e do método que constrói o pensamento nesta pesquisa, 

me reporto ao que alerta Karl Marx em O Capital (1867), no primeiro capítulo, quando fala 

sobre o caráter fetichista da mercadoria que provém do social peculiar ao trabalho que produz 

mercadoria. Nessa acepção, é a relação social entre as pessoas e as coisas que produz a 

existência humana. Assim, o trabalho aparece nessa análise como uma categoria social que 

demanda múltiplas necessidades que se movimentam à procura do acesso ao processo escolar 

no mundo capitalista neoliberal. Como sugere Marx (1988, p.76) ao afirmar que “o processo de 

produção capitalista domina os homens”. 

Nesta seção, dissertamos sobre as políticas construídas para o acesso, a permanência e 

a saída da escola dos educandos da EJA sob o comando do neoliberalismo. O embate vai se 

caracterizando como um processo cada vez mais fragilizado, em decorrência do distanciamento 

entre o poder público e a realidade. Nessa perspectiva, a análise se dá em torno da escola que 

se desenvolve no neoliberalismo, na qual o Estado oferta o acesso à modalidade EJA. 

O Estado brasileiro, na última década do século XX, produziu reformas de políticas 

educacionais, em especial a partir dos anos 1990, que marcaram o sistema de ensino pelas 

condições de acesso alinhadas com o setor produtivo da economia capitalista. A formação 

escolarizada para a modalidade EJA é então demarcada pela articulação entre trabalho e 

educação, sob as orientações dos organismos internacionais, particularmente, o Banco Mundial, 
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suprimindo as sabenças e conhecimentos acumulados nos processos de vida e de trabalho de 

educandos e educadores que constituem essa modalidade de ensino. 

A concepção neoliberal, embalada pelos ditames do mercado, proclamam uma 

cidadania de direitos e uma educação para todos, configurada na expansão do acesso à 

escolarização que se materializa nos preceitos da privatização e do clientelismo. 

Para a EJA, como modalidade das etapas de ensino fundamental e médio, que não se 

destina apenas a atender os jovens e adultos fora da idade escolar, a característica mais peculiar 

é um público com identidades e especificidades formadas na vida e no mundo do trabalho. 

Embora se articulem na sociedade no geral estão inseridos, seus interesses e necessidades 

educacionais, na condição de classe trabalhadora, são balizados nos interesses dessa escola que 

prima pela produtividade e pela ascensão do capital, produzindo exclusão social. Mesmo que 

seja a escola uma possibilidade de qualificação e de formação necessária aos condicionantes 

políticos, econômicos e profissionais, os aprendizes da EJA ficam à margem da exigência do 

mundo contemporâneo. 

Ao trazer reflexões acerca de políticas de acesso para a EJA em uma sociedade 

orientada por princípios neoliberais, realizei leituras em Haddad (2012), a fim de me 

fundamentar em seus conceitos e posicionamentos sobre o que é a EJA no âmbito desse modelo 

de sociedade. Para tanto, me apropriei da seguinte afirmação: “a Educação de Jovens e Adultos 

abarca um conjunto grande de atividades, formação e pensamento a depender da região, do país 

e das necessidades peculiares desse público, no qual a escolaridade é apenas parte do processo” 

(HADDAD, 2012, p. 33). 

A argumentação do autor mostra um posicionamento sobre a EJA no qual o sujeito 

tem dimensões especificadas, com um olhar próprio, uma produção de conhecimento própria, 

uma história e uma vida que, na maioria das vezes, é marcada pela cor, pela divisão de classes, 

pela zona geográfica em que vive e, portanto, pela pobreza. 

O mundo contemporâneo, caracterizado pelo imperialismo econômico neoliberal, 

reestrutura as formas de produção por meio de políticas compensatórias que atrelam a  

escolarização à adaptação clientelista para a modalidade de educação de jovens e adultos, 

desprezando, assim, o olhar e a produção própria de conhecimentos e de saberes desses sujeitos. 

Mesmo assim, as estratégias utilizadas para interferir na escola e no modo de vida das pessoas 

formam paradoxos por vezes competitivos, tornando a formação escolar a esperança de 

superação da exclusão social. No contexto produtivo, no entanto, se distancia da perspectiva 

emancipatória dos alunos/as trabalhadores. 
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O Banco Mundial, como agência de financiamento e de domínio ideológico, torna-se 

orientador das políticas educacionais, principalmente nos países em desenvolvimento e 

periféricos, definindo suas prerrogativas sob a produção competitiva e  clientelista. 

 

[...] a educação é a pedra angular do crescimento econômico e do 

desenvolvimento social. [...] A educação básica proporciona os 

conhecimentos, as habilidades e as atitudes essenciais para funcionar de 

maneira efetiva na sociedade, sendo, portanto, uma prioridade em todo lugar. 

Esses atributos incluem um nível básico de competências em áreas gerais, tais 

como as habilidades verbais, computacionais, comunicacionais e a resolução 

de problemas. Essas competências podem ser aplicadas a uma grande 

variedade de empregos e permitir às pessoas adquirir habilidades e 

conhecimentos específicos orientados para o trabalho. (BANCO MUNDIAL, 

1995, p. 63) 
 

No que propõe essa agenda, a educação é uma proposta econômica para ser 

operacionalizada por educadores, seguindo a lógica do custo-benefício, na qual se constitui um 

modelo de escola com capacidade técnica de quantificação. Como Haddad  (1998, p. 139) bem 

caracteriza a educação, “o discurso econômico chegou a dominar o panorama educativo a tal 

ponto que as relações de ensino-aprendizagens em sala de aula, a proposta pedagógica, se 

encontram nas mãos dos economistas das três esferas do poder público”. Se distanciando do 

projeto mais humanitário e existencial como práticas políticas e pedagógicas. 

Nesse mesmo ideário, o século XXI, a partir dos desdobramentos das reformas 

educacionais orientadas pelo Banco Mundial, vem mantendo a lógica economicista neoliberal 

nos princípios de gestão local descentralizada e centralização dos sistemas de avaliação de 

desempenho, trazendo uma escola , cuja principal característica é a integração dos sujeitos no 

contexto social, em especial no mundo do trabalho, sob os estribos das demandas de mercado. 

Para tanto, é necessário desenvolver uma formação geral e conhecimentos que 

campeiem as múltiplas habilidades requeridas no mundo desse universo contemporâneo, 

continuando com a escolaridade que contribui para o desenvolvimento econômico da sociedade 

capitalista. Segundo Oliveira (2009), nessas duas décadas o Banco Mundial impactou a 

educação na América Latina com novas regulações que se assentaram em três pilares: a gestão 

local, o financiamento per capita e a avaliação sistêmica. Esses eixos, Oliveira (2009), consolida 

a doutrina neoliberal com os desdobramento de Reformas de Estado, direcionando para que o 

Estado tivesse menos gastos públicos e menos responsabilidades com a educação. 

A partir dessa concepção, formula-se o pensamento sobre o acesso ao processo de 

formação escolarizada para o público de EJA, como elemento integrador de uma escola que se 

representa no conjunto social. É preciso destacar, ainda, que essa instituição é também indutora 
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do processo de exclusão e de competitividade, visto que nela o sucesso ou insucesso são de 

responsabilidade individual. 

Basta perceber que na dinâmica contraditória e paradoxal, a espora do capitalismo 

presume o que se define nas diretrizes educacionais a partir dos anos 1990. Nele se configura o 

papel da educação como formadora dos educandos-trabalhadores, capacitados a aprender 

permanentemente; refletir criticamente; agir com responsabilidade individual e coletiva; 

participar do trabalho e da vida coletiva; comportar-se de forma solidária; acompanhar a 

dinamicidade das mudanças sociais; e enfrentar problemas novos. No entanto, o que os 

organismos financiadores da educação levam às escolas em seu papel de instituições 

formadoras e financiadoras, são ações educativas e avaliativas competitivas e economicistas, 

desprezando a diversidade e a perspectiva da inclusão dos educandos que se diferenciam 

culturalmente.  

Outrossim, a modalidade EJA, em suas nomenclaturas, continua fazendo parte da 

educação básica nas redes escolares públicas e privadas, basicamente com uma política própria 

de educação escolar e de acesso, interagindo com a dinamicidade educacional formatada por 

essa escola comandada pelo poder neoliberal.  

Arroyo (2007, p. 29) colabora nessa discussão quando afirma: “Desde que a EJA é 

EJA esses jovens e adultos são os mesmos: pobres, desempregados, da economia informal e 

negros. Fazem parte dos mesmos coletivos sociais, raciais, étnicos, culturais”. Esses jovens e 

adultos, também caracterizados no Parecer CNE/CEB n. 15/98 (apud Parecer/CEB/11/2000,  p. 

9), “são adultos ou jovens adultos, via de regra mais pobres e com vida escolar mais acidentada. 

Estudantes que aspiram a trabalhar, trabalhadores que precisam estudar”. 

Ao movimentar com o pensamento de Arroyo, desperto numa perspectiva diferente de 

se fazer educação para a EJA, que seria minimizando as esporas de exclusão da escola 

contemporânea. Essa ideia faz sintonia com o que se reflete na diferença e na especificidade de 

um público aprendente e aprendiz, advindo dos meios de luta que reivindicam o cumprimento 

do direito à educação para todos, sem fugir das reais necessidades de cada público atendido 

pela escola. 

Na modalidade EJA, a realidade é de trajetórias coletivas de negação de direitos, de 

exclusão e de marginalização. Como afirma Paiva (2004) sobre a escola que assume um papel 

contraditório na dinâmica complexa do mundo atual: 
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A complexidade do mundo contemporâneo exige um aprender 

continuadamente, por toda a vida, ante os avanços do conhecimento e a 

permanente criação de códigos, linguagens, símbolos e de sua recriação diária. 

Exige não só o domínio do código da leitura e da escrita, mas exige também 

competência como leitor e escritor de seu próprio texto, de sua história, de sua 

passagem pelo mundo. [...]  

 

A escola, mesmo sendo integradora do aparelho ideológico do Estado capitalista, pode 

ser espaço de crítica e de reflexão, de historicidade e de produção cultural dos educandos da 

EJA. É nessa dinâmica contraditória que se percebe a política excludente que sedimenta o 

público da EJA. 

Nessa perspectiva, a reflexão fundamental que deve ser feita para compreender a 

relação SUEJA, acesso e EJA é discutindo sobre o status da escola como formadora de um 

modelo social. Portanto, é necessário se partir dos seguintes questionamentos: A serviço de 

quem está a escola contemporânea? Qual o público que a procura? Em busca de que está esse 

público? Mesmo sabendo que geralmente as políticas não são verticalizadas nessa ordem, os 

sentidos e o que já se consolida como direito, permite que busquemos entendimentos a partir 

de tais indagações.  

As características necessárias as respostas das indagações foram se desvelando durante 

as análises dos dados mencionados  nos capítulos anteriores deste trabalho e nas leituras feitas 

pela exigência das categorias operativas.  O desvelamento nos levou ao sentido existencial do 

público da EJA na escola, no processo de aquisição social de sua formação como sujeito na 

sociedade, ou seja, a história de cada sujeito e o caráter social que se constrói ao longo de sua 

formação. 

Talvez, nesses termos, seja possível compreender que as exigências da sociedade 

contemporânea são de qualificação de um indivíduo que tenha mobilidade suficiente para 

progredir em termos instrumentais e que transforme o presente, mesmo que essa qualificação 

não esteja na existência nem no desejo do sujeito. A escola, nesse contexto, segue na direção 

oposta, pois encabresta o sujeito no processo conservador e de adaptação às práticas 

pedagógicas que se distanciam tanto do progresso social como da formação cultural desses 

sujeitos. 

A SUEJA, construindo as políticas ou, predominantemente, executando as políticas do 

MEC para a EJA, vai se inserindo na articulação com as Diretorias Regionais de Ensino e com 

as escolas para gerenciar o acesso do jovem e do adulto que procura o sistema escolar visando 

concluir sua educação básica. Também acompanha as ações pedagógicas que constituem o 

processo de ensino-aprendizagem dos educandos, sem fugir das prerrogativas originadas no 
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MEC ou em outras instâncias educacionais, na maioria das vezes, mantendo o caráter 

conservador e adaptável preconizado pelo poder neoliberal. 

O discurso profetizado pela SEEC sobre o papel da SUEJA em executar e acompanhar 

as políticas de acesso à EJA no RN está alinhado aos marcos legais da educação como direito 

público subjetivo, dentro dos preceitos da Constituição brasileira de 1988 e da LDB 9.394/96. 

Saliente-se que os artigos 37 e 38 da LDB de 1996 ressaltam a necessidade das propostas 

educacionais se adequarem às especificidades de vida e de trabalho do público da EJA. 

Portanto, a oferta ao processo de escolarização pública ou privada deve adequar o acesso às 

práticas pedagógicas, à permanência e à formação necessária para produzir aprendizagens 

significativas e de direito para esse público. 

O estudo das funções inerentes a esse setor, o que emerge como análise dos resultados 

do que foi investigado, acrescenta ainda mais questionamentos que desembocam na ampliação 

deste estudo. Um deles é a inquietação que se tornou a questão de partida nessa pesquisa: existe 

realmente uma política de acesso à EJA na SUEJA, conforme referenciam os marcos legais?  

Apesar de o presente trabalho não pretender historiar a EJA no Brasil, destaco aqui 

alguns elementos dessa história para melhor compreender esse universo complexo e, algumas 

vezes, contraditórios. Mesmo sendo a Educação Popular uma das influências para a EJA, os 

poderes públicos estadual e municipal são os provedores da educação básica que “ofertam” 

vagas para os educandos da EJA que queiram retornar à escola. Todavia, o engendramento 

administrativo e ideológico dos aparelhos de Estado nega os princípios da cultura popular, como 

também as adequações necessárias permitidas pela legislação, gerando dificuldades e 

fragilidades para uma educação emancipatória que agencie o público da EJA no processo 

escolarizado em qualquer esfera de governo. 

A legislação específica para a EJA, como o Parecer n..11/2000, que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos, representa uma 

dualidade quando destaca a superação do caráter de suplência e educação compensatória, ao 

mesmo em tempo que traz a cidadania como direito, articulada, porém, segundo os princípios  

neoliberais.  

Nesse sentido, o entendimento era de que as reformas promovidas a partir dos anos 

1990 e final do século XX trariam mudanças sociais e educacionais necessárias ao processo de 

acesso e na aprendizagem dos educandos da EJA. De fato, podem ser observados alguns 

avanços materialmente importantes na discussão sobre política de acesso e aprendizagens na 

EJA. Um deles é a criação dos Fóruns Estaduais de EJA, compostos por educadores, 

representantes de instituições educacionais e outros membros da sociedade civil. Esses fóruns, 
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que se reuniam periodicamente em Brasília com representantes do MEC, deram importantes 

contribuições na discussão e na interação para o projeto educacional de consolidação 

democrática e diversificada com a EJA, especificamente no período entre 2003 a 2013. 

Concretamente, no espaço escolar têm-se as fragilidades resultantes das decisões 

atreladas às exigências da agenda do Banco Mundial, que mantém, em seu contexto, o caráter 

clientelista, compensatório e privatista em detrimento da formação equalizadora e 

emancipatória para a EJA. Dessa forma, a SUEJA continua, na maioria de suas articulações, 

executando políticas de acesso à EJA que se pautam em programas temporários de caráter 

privatista, para atender o que exige a condição privada do Estado brasileiro, como bem afirma 

Neves (2002). 

Na SUEJA, encontramos relatos de coordenadores pedagógicos e diretores de escola 

registrados em alguns relatórios que apontam para as fragilidades pautadas na chamada oferta 

de matrículas de alunos, na permanência e no nível de aprendizagem. 

Assim, segundo a visão desses educadores: 1. Da matrícula inicial em qualquer período 

do ensino fundamental, apenas 20 ou 30% concluem o ano letivo; 2. O nível de aprendizagem 

dos educandos da EJA chega a ser mais baixo do que do aluno que se encontra na faixa etária 

regular para o ensino fundamental; 3. A cada ano letivo salas de aulas e escolas, principalmente 

da EJA, são fechadas por falta de demanda; e 4. Dos egressos do programa de alfabetização de 

jovens e adultos do governo federal, menos de 2% procuram o ensino fundamental de EJA para 

continuar o processo de escolarização. 

Para a compreensão dessas questões e outras mais, que já se tornaram marcas no 

discurso da escola sobre o acesso à EJA, é necessário qualificar a discussão no âmbito da relação 

de classes e de conjuntura contemporânea neoliberal, na qual se encontram a escola e o público 

que está nela. Para tanto, tomamos aqui o pensamento de Álvaro Vieira Pinto (1993), cujo autor, 

a partir do conceito e função social da educação, traduz a formação educativa como processo 

cultural, demandando políticas de atendimento escolar à EJA. 

[...] O conteúdo ou a formação educacional tem caráter eminentemente social 

e consequentemente histórico. Por conseguinte deve atender prioritariamente 

aos interesses da sociedade. Se esta é democrática, os interesses dominantes 

têm que ser do povo e se consideramos um país em esforço de crescimento 

têm que ser o de suas populações que anseiam por modificar sua existência. 

(PINTO, 1993, p. 43) 

 

 

Refletindo a partir do entendimento de Pinto (1993), os interesses do público da EJA 

na busca da formação escolar ainda são os de adaptação à sociedade competitiva, para se colocar 

em iguais condições no mundo do trabalho. No entanto, a escola contemporânea tem 
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demonstrado incapacidade de atender as especificidades desse público quando apresenta os 

elementos acima citados, em que se destacam muito mais os “fracassos” da modalidade EJA 

do que o atendimento às necessidades desses educandos em suas especificidades na condição 

de modalidade de ensino.   

Para Pinto (1993), uma característica dessa relação é o fato de que os educandos da 

EJA são ignorados pelo poder, que definem os conhecimentos e o saber para o padrão médio 

de sua sociedade, em seu tempo e na sua condição de iletrado ou semiletrado. Na verdade, o 

desconhecido são as causas do atraso cultural e da pobreza; assim, o que compete a uma 

proposta educacional para esse público é o estudo crítico a partir de suas próprias condições e 

do seu meio, para que tal público atinja novos patamares de consciência sobre si e sobre o 

mundo e, desse modo, poder buscar formas conscientes de nele se inserir. 

Em uma segunda característica, Pinto (1993) evidencia a necessidade de aprender os 

elementos básicos dos saberes letrados. No entanto, apesar de necessários, são saberes 

instrumentais, pois os atos de aprender a ler, escrever, fazer contagem e decifrar constituem 

atividades lúdicas de reconhecimento de simbologias, sendo significativo, portanto, que se 

possibilite a esses sinais a totalidade do saber de sua existência em seu tempo. Só se desperta 

no adulto a necessidade de instruir-se quando se consegue engendrar nele a consciência crítica 

e ampla de sua realidade como ser humano, fazendo-o compreender o mundo em que vive, com 

as peculiaridades da etapa histórica então vivida. 

 

 

[...] a educação é processo contínuo e permanente no indivíduo, não pode ser 

contida por limites prefixados. Em virtude do caráter criador do saber, que 

todo saber possui, o homem que adquire conhecimentos é naturalmente levado 

a buscar novos conhecimentos. Dessa forma, a promulgação de programas 

para jovens e adultos cria limites e por isso é arbitrária, tendo finalidades 

apenas utilitária. (PINTO, 1993, p. 104) 

 

Nessa citação, o autor se refere aos programas de curto prazo que têm tido o 

protagonismo com relação à ampliação do acesso à EJA na escola. Essa perspectiva, pelos 

resultados apresentados em várias pesquisas acadêmicas sobre a evasão na EJA, não tem dado 

certo para a permanência dos educandos no processo escolar, ou não tem garantido a 

continuidade na formação educacional, negando a consolidação do acesso nos seus contextos 

de entrada, de permanência e de saída. 

Freire (1987, p. 34), na obra Pedagogia do Oprimido, contribui com a discussão em 

torno da construção do diálogo nessa interação:  
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[...] o diálogo fenomeniza e historiciza a essencial intersubjetividade humana; 

ele é relacional e nele ninguém tem iniciativa absoluta. Os dialogantes 

admiram um mesmo mundo; afastam-se dele e com ele coincidem; nele põem-

se e opõem-se. Vimos que, assim, a consciência se existencia e busca perfazer-

se. O diálogo não é um produto histórico; é a própria historização. 
 

 

Sobre a escola, atualmente, tem-se uma compreensão fragmentada do seu papel na 

sociedade, que não se conecta com a realidade existencial e histórica dos educandos da EJA. 

Ainda segundo Freire (1987, p. 35), “em lugar de comunicar-se o educador faz comunicados e 

depósito onde os educandos são meros incipientes que recebem pacientemente, memorizam e 

repetem.” 

Dessa forma, percebemos o público da EJA na escola como produto e adaptação, entre 

outras variáveis, do neoliberalismo que impõe suas regras e, com isso, os educandos/as se 

desencantam, silenciam, não encontram a superação que procuravam ou, às vezes, se rebelam 

por não se adaptarem às regras propostas. É na compreensão dessa historicidade e de suas 

contradições que devemos entender os motivos que levam os educandos a não permanecerem 

no processo de escolarização, contradizendo a política de acesso em sua dimensão conjunta: 

entrada, permanência e saída. 

Ao pontuar os aspectos acima, que não serão especificamente aprofundados neste 

trabalho, percebe-se que os reais motivos que levam ao fracasso na continuidade da EJA é 

camuflado pela homogeneidade aparentada. Para compreender melhor essa questão, traremos 

para a discussão da homogeneidade e contradição nas mediações desse atendimento, o 

pensamento de Cury (1985) no tocante a esse movimento: 

 

[...] O fenômeno, por sua natureza, revela e oculta a essência. A análise que 

permanece na exterioridade recíproca capta apenas o momento de 

manifestação do fenômeno e ao não referi-lo a essência. Isto é, ao processo de 

sua produção, oculta o global [...]. (CURY, 1985, p. 34) 

 

Os educadores se inquietam com o abandono dos educandos da EJA. É o que 

demonstram os relatos sobre as escolas e em algumas pesquisas, quando geralmente o discurso 

não passa da manifestação do fenômeno, ocultando a essência que nele não se revela, mas se 

apresenta na visão de quem os reconhece como materialização do poder neoliberal que está nas 

estruturas da educação, em particular, no discurso da escola. 

As conquistas nas normas legais como a LDB nº 9.394/96, Diretrizes Nacionais para 

EJA/2000, a Resolução 03/2010/MEC/SECADI e a Resolução n.48/2012/MEC/SECADI, para 
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o atendimento à EJA na educação básica, são importantes para avançar na política de acesso 

desse público ao saber escolar. Porém, para propiciar a conclusão da educação básica, é 

necessário não distanciar a realidade da escola da realidade dos sujeitos da EJA, mesmo que se 

tenha de ruminar as estruturas competitivas e excludentes do poder antidemocrático, presente 

na maioria das escolas. 

Nessa perspectiva, é fato que as possibilidades de encontrar as saídas são minimizadas, 

para a permanência com qualidade do educando no processo escolar. Entretanto, as fendas 

encontradas no meio dos degradados oriundos da “escravidão” do poder capitalista oportunizam 

a busca das saídas inerentes a uma formação continuada. 

Cury (1985, p. 35) explica bem a relação de totalidade e realidade, tão necessária em 

uma análise como esta: “A totalidade não é um todo já feito e pronto, determinado e 

determinante das partes, não é uma harmonia simples, pois é um processo de totalização das 

produções e das contradições.” 

Com base nesse argumento, a própria contradição da realidade (fendas) que se 

apresenta do fenômeno ‘abandono dos alunos’ traz a base contra a hegemonia do discurso e da 

prática, que acumula ideias de responsabilidades unicamente individuais ou personalizadas. 

Ainda em conformidade com Cury (1985, p. 35), “é na dialética entre totalidade e contradição 

que o real pode ser entendido como um todo que implica sua criação.” 

A tática é transgredir as determinações da competitividade, da exclusão e do 

individualismo proporcionados pelo neoliberalismo na escola contemporânea, para entender 

melhor o que blinda as especificidades da EJA no processo escolar. Assim, as andanças que 

levam os jovens e adultos a buscarem o acesso escolar fazem sempre o encontro com os 

preceitos que moram no berço da exclusão, encabrestado no sistema capitalista.  

Nessa estreita caminhada político-pedagógica, o ensino é a transmissão da informação 

na perspectiva tradicional e “bancária”, como bem anunciou Freire (1968). O Banco Mundial, 

em seus desdobramentos para a educação nos anos 2000,  ajuda a explicar as competências e 

habilidades a serem alcançadas através dos conteúdos curriculares, sem aprofundar questões 

que se voltam ao alcance da reflexão e da crítica. 

A saga de Guimarães Rosa (1994, p. 6) narra: 

 

[...] de primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os 

prazos. Vivi puxando difícil de difícil, peixe vivo no moquém: quem mói no 

asp’ro, não fantasia. Mas, agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos 

desassossegos, estou de range rede. E me inventei neste gosto, de especular 

ideia. [...]. 
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Esse trecho traz um redenho de pensamento que desperta para a capacidade de se 

reinventar na inventividade de driblar a vida. O público da EJA, que na maioria das vezes tem 

suas sabenças negadas na própria escola, tem que se reinventar como coletivo social, na busca 

e na conquista de espaços que lhes favoreça a permanência. Sob esse enfoque, a escola não 

devia ser rígida em seus regimentos estáticos; antes, precisa se reinventar, desmontando seu 

quiçá de origem e sabedorias tecnicistas, para driblar a política de acesso que pode até não 

convir à política neoliberal, mas que constitui uma ação necessária para se incluir no mundo 

contemporâneo, saindo do patamar de exclusão. Nessa direção, a SUEJA encontraria os 

caminhos para fazer da política de acesso um encontro com a inclusão e com a diversidade. 

Sertaniando nessa perspectiva, as reivindicações feitas pelos fóruns de EJA no Brasil 

ao MEC, traz em pauta o desejo da maioria dos educandos e educadores que estão envolvidos 

na EJA, quando sugerem entre outras questões, a diversificação nas formas de atendimento a 

essa modalidade e o cumprimento do direito à educação para todos considerando suas condições 

de vida e de trabalho. No entanto, coxear nessas perspectivas é enfrentar o desafio de 

proporcionar uma nova concepção na mediação com a EJA, já que de certa forma, se propõe o 

rompimento com paradigmas conservadores de educação que implantam atendimento de 

suplência na EJA de caráter apenas compensatório, arregimentado pela burocracia da escola. 

Reconhecer o público de jovens e adultos no processo escolar é entende-los como 

pessoas plenas de direitos e de variadas culturas que precisam ser respeitadas para reafirmar 

seus saberes e suas tradições com autonomia no ambiente escolar. 

No capítulo que se segue descrevemos uma experiência considerada significativa 

como política de acesso, que esteve na mediação da SUEJA por um período aproximado de três 

anos e meio. Os aspectos considerados significativos foram os que se pautaram como ampliação 

na política de acesso à EJA em locais de trabalho e de vivência dos educandos, o baixo índice 

de abandono dos/as alunos/as durante as etapas de ensino e a interação dos sujeitos com sua 

formação, seu trabalho e suas relações sociais. 
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4 SERTANIANDO NAS PRÁXIS 

 

4.1 A EDUCAÇÃO EM DIFERENTES ESPAÇOS: UM NOVO OLHAR PARA A EJA COM 

AS EXPERIÊNCIAS DA RESOLUÇÃO Nº 48/2012/MEC E O TRABALHANDO E 

APRENDENDO EM NATAL/SUEJA 

 

É dado a todos os homens conhecer-se a si mesmo 

e pensar. (Heráclito, frag. 116.) 

 

Sou tropeiro e sertão na caatinga. É nessa condição que me aventuro a dar um novo 

olhar à experiência que considero significativa na ampliação da política de acesso à EJA, em 

uma realidade de pluralidade heterogênea que, por sua vez, se apresenta em um cenário de 

descréditos e estatísticas fracassadas. 

Neste capítulo, que tem como objetivo dissertar sobre experiências com a EJA em 

espaços não escolares mediadas na SUEJA, através da operacionalização da Resolução 

n.º48/2012 e a proposta da SUEJA Trabalhando e Aprendendo implantada em Natal/RN, venho 

figurar com a metáfora de sertão e da caatinga como quem encontra a viçosa flor do mandacaru 

num resistente solo árido e inóspito. 

Para a sociedade em que vivemos, a escola assume o papel de agenciadora do saber, 

tendo como tarefa ensinar e produzir conhecimentos. O aprender com a vida, as situações de 

vivências do ser humano e a cultura cotidiana estão à margem ou mesmo fora do saber 

escolarizado. 

Essa visão contraria o pensamento dos que afirmam que as aprendizagens em espaços 

não escolares acompanham os sujeitos, formando-os no mundo e para o mundo, ressignificando 

as sabenças culturais do cotidiano que acontecem no trajeto histórico de cada vivência humana. 

Ao falar que “a leitura de mundo precede a leitura da palavra”, Freire (2008) postula que as 

concepções propiciadas nos espaços não formais ampliam possibilidades de dialogar com o 

mundo e aprender com ele. 

Para Maria da Gloria Gohn (2010), os caminhos dos processos educativos em espaços 

não escolares foi aberto institucionalmente em 1996 pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, LDB nº9.394/96, quando define a educação como aquela que abrange processos 

formativos desenvolvidos na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil 

e manifestações culturais (LDB nº9.394/96, art.. 1º apud GOHN, 2011, p. 11). 
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É na perspectiva desses diálogos que analisaremos os resultados da operacionalização 

de uma política do MEC/2012, balizada na SUEJA, levada a efeito nos espaços de vivência e 

de trabalhos dos/as educandos/as da EJA, como condição da ampliação do acesso escolar na 

educação básica, configurando-se como possibilidade a interação de saberes e convivências. 

Diante da vastidão e diversidade de conceitos e posturas sobre o acesso à EJA, fomos 

buscar nas prerrogativas do MEC, aquilo que é pedagogicamente o acesso à EJA, já que essa 

política que trata da ampliação do acesso foi implementada em sua ambiência. Na minha busca, 

deparei-me com um relatório publicado pelo MEC/UNESCO em 2014, tratando sobre o tema 

Educação para Todos, que integra em seus escritos os resultados alcançados até 2015 na 

educação básica desse período. Na modalidade EJA, o acesso é mobilizado pelo 

desenvolvimento de “habilidades” de jovens e adultos, destacando como objetivo “assegurar 

que as necessidades de aprendizagens sejam atendidas pelo acesso equitativo, a aprendizagem 

apropriada, a habilidade para a vida e a programas de formação para cidadania” (MEC, 2014, 

p. 29). 

Considerado pelo próprio relatório como desafio complexo, o esforço para 

desenvolver “habilidades” de jovens e adultos é empreendido por meio de uma formação de 

caráter geral e outra de formação e preparo para o trabalho, oferecida em curso específico. Essa 

expansão se deu nos âmbitos do Estado e das redes federais, na Educação de Jovens e Adultos 

integrada à Educação Profissional de nível médio. “Se o acesso é um desafio que requer 

infraestrutura e recursos humanos, a permanência e o sucesso são de natureza mais complexa, 

já que demandam investimentos relacionados aos fins de educação em qualquer forma de 

atendimento” (MEC/2014, p. 48). 

Essa postura, por vezes marcada por intempéries do MEC, se ausenta dos cotidianos e 

necessidades do público de EJA, que se entrelaçam nas conotações regionais de suas vivências. 

Diante disso, compreendi que precisava me buscar como pesquisadora e, numa visão sem 

antolhos, alcançar o que era significativo na política de acesso à EJA, que não estivesse apenas 

direcionada para as possíveis habilidades gráficas e de trabalho dos discentes e que, de 

preferência, estivesse demandada na SUEJA.  

Ao apear no estudo com a Resolução Nº 48/2012/MEC/SECADI, que estabelece 

orientações, critérios e procedimentos para a transferência automática de recursos financeiros 

aos estados, municípios e Distrito Federal com vista à manutenção de novas turmas de 

Educação de Jovens e Adultos, a partir do exercício 2012, percebi que seus critérios 

pedagógicos e políticos não se fechavam em interpelações acabadas, apresentando 

possibilidades de se construir uma forma de atendimento ao público de EJA que fosse 
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significativo no seu processo de acesso e permanência, conforme a realidade social e regional. 

O fato de essa política do MEC estar posta como atendimento às reivindicações dos fóruns 

estaduais e nacional de EJA favorece as questões que justificam a forma diferenciada de 

atendimento ao público de EJA. 

Por isso, a Resolução traz considerações pertinentes às características de um público 

que não está no mesmo lugar, ocupando o mesmo espaço, ou com as mesmas especificidades, 

quando traz em seu contexto: a necessidade de ampliar o acesso à Educação de Jovens e Adultos 

às populações do campo, quilombolas e indígenas; a necessidade de ampliar o acesso à 

Educação de Jovens e Adultos às pessoas que cumprem pena em unidades prisionais; a 

diversidade regional, cultural, étnico-racial, de gênero, geracional, física, sensorial e intelectual, 

que implicam condições específicas para o atendimento educacional; e a necessidade de 

promover políticas intersetoriais para assegurar o atendimento educacional aos jovens e adultos. 

A SUEJA foi o setor articulador e mediador das práticas com a Resolução n.48/2012, 

a partir do ano 2014. Segundo informação da equipe de técnicos que atualmente está no setor, 

nos dois anos anteriores não foi possível materializar as ações de ampliação das turmas, devido 

às ingerências e morosidades burocráticas no Estado. Somente dois anos após o lançamento da 

Resolução é que se concretizaram as ações. 

 

4.1.1 A operacionalização 

 

A primeira fase da proposta foi o levantamento, feito pela equipe da SUEJA, do 

público de adultos e jovens de 15 anos ou mais que estavam fora do processo escolar ou que 

ainda não tinham concluído a educação básica. 

Em Natal, a prioridade foi com os educandos que estavam trabalhando formalmente e 

não tinham concluído sua educação básica. Por esse motivo foram mobilizadas instituições e 

empresas de trabalho, nos quais se encontrava esse aluno trabalhador, para que, em um esforço 

conjunto entre SUEJA e empresa, se oferecesse o incentivo necessário para que ele retomasse 

os estudos nos espaços de trabalho ou de suas vivências. Dessa forma, em qualquer lugar onde 

se encontrasse demanda que atendesse a esse critério, uma sala de aula era montada, mediante 

parceria firmada com a equipe gerencial do local. Os educadores participavam de edital para 

seleção, conforme demandavam as necessidades de qualificação, seguindo as normas da LDB 

9.394/96, para lecionar na educação básica. 

O ensino fundamental era destinado aos que não haviam concluído do 6º ao 9º ano e, 

no ensino médio, os três períodos compreendendo os três anos para concluir a educação básica. 
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A etapa de ensino fundamental, 1º segmento, se destinava à parte dos egressos do Programa 

Brasil Alfabetizado. As turmas eram organizadas em salas que se localizavam em  ambientes 

de trabalho, presídios, clubes e igrejas. As aulas eram presenciais, durante cinco dias semanais, 

com duas horas e meia de mediação em sala de aula, com práticas e atividades devolutivas que 

complementaria a carga horária de 4h diárias, integrando os conhecimentos  com as 

experiências do trabalho e das proposições curriculare..  

 

LOCAL MATRÍCULA INICIAL 2014 MATRÍCULA FINAL 2014 

Natal/RN 670 605 
Tabela 3 – Dados gerais do atendimento feito na cidade de Natal. 

Fonte: Relatório da SUEJA 2015. 
 

 
 

LOCAL E.FUND. 

6º ao 9º 

E.MÉDIO 

3 períodos 

IDADE 

E.F 

IDADE 

E.M 

PERCENTUAL 

ABANDONO 

OCUPAÇÃO 

 

Natal/RN 

 

287 

 

383 

25 a 40 

anos 

30 a 50 

anos 

5.9% - E.F 

2% - E.M 

A.S.G, auxiliar de cozinha 

(hospitais), porteiro, 

maqueiro, recepcionista, 

empacotador, embalado, 

repositor e empregado 

doméstico 

Tabela 4 – Matrículas detalhadas.  

Fonte: Relatório da SUEJA 2015. 
 

 

As salas de aulas em Natal funcionaram nos seguintes ambientes: Comunidade 

terapêutica Ebenézer, Comunidade Renovando Vidas, Maternidade Januário Cicco, Hospital 

Pedro Bezerra, Hospital Psiquiátrico Severino Lopes, Supermercado Carrefour, Centro 

Comunitário Santo Antônio, Centro de Recuperação Desafio Jovem de Pium, Igreja 

Pentecostal, Presídio Estadual Alcaçuz e Presídio Estadual Feminino. Os educandos eram 

funcionários desses locais ou internos, ali  viviam, trabalhavam e assistiam as aulas. A estrutura 

das salas de aulas e a organização dos horários das aulas ficavam sob a responsabilidade das 

instituições sob a orientação da SUEJA. O professor selecionado pelo edital era enviado pela 

SEEC para fazer o atendimento conforme a solicitação feita. 

Profissionalmente, 10 alunos, dos 605, foram promovidos no trabalho após conclusão 

da educação básica nesse processo. Os demais reivindicam melhoria salarial pela aquisição da 

formação. 

Em uma sociedade que evolui rapidamente, sobretudo pelos conhecimentos 

midiáticos, torna-se necessária a atualização contínua dos conhecimentos, dos saberes e dos 

fazeres dos educandos. Entendo, por esse viés, que o Estado precisa enfrentar o desafio da 
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desacomodação e organizar o conhecimento escolar para que este chegue até o educando onde 

ele estiver, promovendo a aprendizagem e reconhecendo que os seres humanos existem, 

convivem e pensam diferente. 

Ao defender que não há forma única nem modelo exclusivo ou lugar certo para se 

desenvolver aprendizagens, é que nesta análise avalio como significativa e possível a realização 

da forma de atendimento relatada, como política de acesso executada na SUEJA; mesmo 

considerando que num universo de mais de 1.500 educandos matriculados na EJA em Natal, a 

experiência que se desenvolveu apenas com 605 educandos, não deixa de ser referenciada como 

possibilidade de se ter o menor índice de abandono e se destacar como acesso, permanência e 

conclusão do processo. 

Na formação integral que envolve as esferas sociais e políticas, destacamos que as 

práticas educativas são frágeis e deixam a desejar no que se refere ao seu papel mediador na 

relação para com as condições de trabalho, o direito do(a) trabalhador (a), a organização 

sindical, a saúde no trabalho e outros conhecimentos que vão além da exclusiva ação 

pedagógica da docência. Para refletir acerca dessas definições, encontro subsídio em Libâneo 

(2002, p. 18): “Reduzir a ação pedagógica à docência é produzir um reducionismo conceitual, 

um puro estreitamento”. É nesse sentido que percebo as fragilidades, na execução desse projeto, 

que por sua vez era realizado no próprio ambiente de trabalho do educando, palco de questões 

a serem inseridas nos debates e nas ações pedagógicas. 

Pode-se afirmar que este público estava, concomitantemente, em atividades de 

trabalho marginal ao sistema escolar, ou seja, não tinha como conciliar seu tempo de trabalho 

e estudo com o horário pertinente às aulas do curso. Por isso, tornava-se um público excluído 

dos atuais sistemas escolares. Assim, a singularidade do termo “excluído” tange a um povo que 

compensa a falta de formação acadêmica pela proeza e dedicação ao trabalho. É como diz o 

arremate da Pedagogia do Fuxico (ARAÚJO, 2013, p. 179): “Estado de ser-sendo, de ser-com, 

de ser-sem, de não-ser, de inter-ser, em que o a-con-te/cer é lavrado”. O acontecer desse público 

estava na saga não visualizada do seu co-existir, que se traduz no saber e na experiência do 

trabalho, no qual os formados academicamente precisam sumariamente se desenvolver para o 

exercício de uma profissão. 

Para uma caracterização  do termo “excluídos”, tomamos o pensamento de SANTOS 

(1983, p. 63) que, em sua ideia de renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social, 

deixa clara a relação entre diferentes, desigualdade e exclusão. Fomos caminhando nas veredas 

desse pensamento para compilar conceitos: 
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[...] existem duas formas de domínio hierarquizado, são o sistema de 

desigualdade e o sistema de exclusão. O de desigualdade cria a integração 

social na relação capital/trabalho: os trabalhadores têm que estar dentro, 

porque não há capitalistas sem trabalhadores. O sistema de exclusão 

hierarquizado é o que está embaixo, está fora, não existe: é descartável, é 

desprezível, desaparece. A sociologia das ausências. 

 

Nesse sentido, essa maneira de mencionar que o estar fora, o não existir a que me refiro 

no texto, reúne os que estão sem o direito de estar ou permanecer na escola, e não tem essa 

condição como reflexão nas ações pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. São os que 

naturalmente “escolhem” trabalhar e não podem estudar ou estão subordinados aos regimentos 

internos e sociais da escola, cujo segmento, ao invés de ampliar o acesso, produz novos 

excluídos como se isso fosse uma realidade natural. 

A exemplo disso, dados de alunos/as apresentados pela SUEJA para a formação de 

salas de aula em locais de trabalho dão conta de alguns trabalhadores que estão nos hospitais 

em funções como a de despachante de farmácias, auxiliar de serviços gerais, porteiros, 

cozinheiras e até pessoas que trabalham no centro cirúrgico junto ao instrumentista de cirurgia, 

que não tinham concluído a etapa de ensino fundamental, além de outros que não concluíram o 

ensino médio. 

Por um lado, a condição de formação acadêmica dessas pessoas não era visualizada, 

e, com isso, elas deixavam de se integrar a projetos de inclusão educacional, o que possibilitaria 

o seu crescimento profissional e institucional. Por outro, essas formas híbridas e naturalizadas 

têm um aspecto de desigualdade lucrativo, porque a não qualificação na formação escolarizada 

possibilita o rebaixamento salarial, ou seja, é uma forma de desvalorização da força de trabalho 

pela carência de formação escolar. 

Ainda sobre a afirmação de SANTOS (2007, p. 65), “os dois sistemas (desigualdade e 

exclusão) têm autonomia, mas muitas vezes se confundem e têm formas extremas de 

destruição”. No entanto, a perspectiva da inclusão educacional dos jovens e adultos deve ser 

relevante no enfrentamento à desigualdade social, para que a partir disso se construa a 

emancipação da condição cidadã do aluno trabalhador. 

Entre os anos de 2005 a 2012, enquanto política construída na SUEJA, a proposta do 

Trabalhando e Aprendendo, planejada e operacionalizada pelos educadores da SUEJA, assume 

o acompanhamento de algumas salas de aulas em espaços não escolares, através da parceria 

com os Centros de Educação de Jovens e Adultos que recebiam as matrículas de alunos/as, e 

com algumas universidades, de onde saíam os educadores-estagiários para lecionar nessas 

turmas. 
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Essa política construída na SUEJA se constituiu como primeira possibilidade de 

expansão do acesso à EJA, especialmente em locais de trabalho dos educandos, caracterizando-

se como política de formação curricular sem se aliar à formação para o trabalho. Porém, não 

havia recurso nem da própria SUEJA nem do MEC para custear o projeto ou para pagar a 

professores. Mesmo sabendo que havia recursos no FUNDEB destinados a esse tipo de 

atividade, nada nos foi disponibilizado para a execução do projeto.  A equipe da SUEJA decidiu 

que faria a experiência, mesmo sem os recursos necessários à sua operacionalização. 

As aulas foram acontecendo à medida que ia se conseguindo os educadores. O 

educador estava indisponível no quadro efetivo da rede; aliás, sequer fora selecionado em edital, 

pois teve que ser alocado do programa educador-estagiário remunerado da SEEC e recebia 

bolsa do programa, para cumprir a sua carga horária de aula nesses locais. 

Os diversos espaços não escolares que ambientaram as salas de aula promoveram 

novas formas de aprendizagens, novas relações no trabalho pela convivência com os alunos e 

alunas e estabeleceu novas relações sociais com a comunidade. Ademais, o baixo índice de 

abandono nas etapas de ensino demarcou oportunidades de se configurar novas formas de 

atendimento e de ampliação do acesso, da permanência e da conclusão dos educandos da EJA 

no processo de formação escolar, conforme mostra a Tabela 5. 

 

 

ANO ALUNOS 

ATENDIDOS 

LOCAIS DE SALA DE 

AULA 

Etapa de Ensino Abandono 

 

2005 

 

141 

Hospitais: Giselda 

Trigueiro, H. da Polícia, 

H. da Liga, Walfredo 

Gurgel, Varela Santiago. 

 

Fundamental 

 

1,2% 

 

2006 

 

218 

Empresas: Ramos e 

Unimetais, Policlínica, 

Hospital Onofre Lopes e 

demais já citados. 

 

Fundamental 

 

3,1% 

 

2007 

84 - fundamental 

177 - médio 

Supermercados: Rede 

Mais, Associação do 

Passo da Pátria e hospitais 

já citados. 

 

Fundamental e 

médio 

E.F=2,5% 

E.M=0% 

 

2008 

42 - fundamental 

124 - médio 

Hospitais: Psiquiátrico 

João Machado, hospitais e 

supermercados já citados. 

 

Fundamental e 

Médio 

E.F=2% 

E.M=0% 

 

2009 

123 - 

fundamental  96 

– médio 

Todos já citados.  

Fundamental e 

Médio 

E.F=2% 

E.M=0% 

 

2010 

123 - 

fundamental  

105 – médio 

Todos já citados mais 4 

centros de dependentes 

químicos. 

 

Fundamental e 

Médio 

E.F=3,9% 

E.M=0% 
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2011 

96 - fundamental  

113 - médio 

Todos já citados.  

Fundamental e 

Médio 

E.F=0,1% 

E.M=0% 

 

2012 

30 - fundamental  

83 - médio 

Supermercados, hospitais 

e centros de dependentes 

químicos. 

 

Fundamental e 

Médio 

E.F=0% 

E.M=0% 

Tabela 5 – Atendimento aos jovens e adultos na proposta Trabalhando e Aprendendo. 

Fonte: Relatório da SUEJA 2016. 

             

A experiência com a proposta Trabalhando e Aprendendo em Natal facilitou as 

formulações para a operacionalização com a expansão de novas turmas de EJA pela Resolução 

nº 48/2012/MEC/SECADI. 

Ao considerar as experiências aqui relatadas como significativas, não retiramos as 

críticas necessárias ao estudo desse objeto. A presentividade da EJA é maior do que sua 

representatividade, daí porque se faz necessário que ela busque, na sua identidade, a capacidade 

de se reinventar e de se reavaliar. 

Consideramos que essa capacidade não está ligada a habilidades nem a competências 

teóricas ou práticas como linha de pensamento, mas na busca de reelaborar os objetivos em um 

currículo para a EJA, reconstruindo ideias e ações pedagógicas que inovam e se promovem 

junto a uma política de acesso à EJA, no intuito de atender ao direito subjetivo da educação 

para todos como dever do Estado e da sociedade. 

Os dados estatísticos têm apresentado características que desvelam as fragilidades que 

se expressam no abandono dos educandos do processo escolar, algumas vezes servindo como 

justificativas para se negar a mobilização da política de acesso à EJA nas redes escolares. Essa 

postura tem-se voltado mais para o que é insumo para o Estado, e não para o direito e os valores 

que estão nos parâmetros essenciais da Educação de Jovens e Adultos. 

Por isso, neste trabalho, caminho como tropeiro, acreditando em possibilidades 

positivas como a resistente caatinga. É nela que encontro a ternura que me dá resiliência sem 

enrijecer a alma e sem colonizar o pensamento. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Abordamos neste trabalho a política construída ou executada na SUEJA para o acesso 

à EJA no RN. Partimos de estudos, de pesquisas e das formas de atendimento para o público da 

EJA, articulada por esse setor, através de projetos, programas e mediações pedagógicas para o 

alcance educacional dos educandos no processo escolar ou fora dele.  

Construímos nossa ideia de acesso escolar a partir do que consideramos interseção na 

tríade acesso-permanência-saída do educando, como dimensões interligadas e de 

responsabilidade conjunta do Estado. Nesse sentido, muitas ações devem ser mobilizadas, entre 

elas, a prática educativa envolvida numa realidade concreta que se alija a conhecimentos 

historicamente construídos, e uma política de acesso que se interligue à permanência. Nossa 

discussão se articula a partir do que propõem os ensinamentos de Freire (1997, p. 30), quando 

este realça a importância de se “aproveitar a experiência que tem os alunos de viver em áreas 

da cidade descuidadas pelo poder público, por exemplo, a poluição e os baixos níveis de bem-

estar da população”. 

Refletir a partir desses ensinamentos suscita no educando a coragem de manifestar 

suas indignações diante das injustiças políticas e sociais que estão presentes na própria escola, 

levando-os a compreender que é no palco dela que se desenvolve seu poder crítico de 

transformar a realidade. Portanto, os educandos da EJA, que já são excluídos historicamente 

nos percalços da vida, precisam de um poder público que lhes possibilite não apenas o acesso, 

mas a permanência e a saída da escola, interagindo com suas especificidades. 

Buscamos no pensamento de Arroyo (2005, p. 48-49) o aprofundamento crítico frente 

ao poder público e a EJA, no tocante ao acesso para essa modalidade: “A EJA avançará  como 

campo público de direitos na medida em que o sistema escolar também avançar na sua 

configuração como campo público de direitos para os setores populares em suas formas 

concretas de vida e sobrevivência”. 

Nesse aspecto, diversos são os desafios para se quebrar a rigidez dos regimentos 

escolares, levando-os a se transformar na ampliação do acesso e nas garantias de permanência 

dos jovens e adultos no sistema escolar. Diante disso, optamos por defender a política de acesso 

articulada à permanência para corroborar a discussão política do papel do Estado diante da EJA 

no projeto educacional.  

Em nosso estudo, identificamos que a SUEJA é muito mais executora de políticas que 

têm origem no MEC, do que construtora de políticas próprias para o acesso escolar ao público 
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de EJA do RN. Essa afirmação deriva do fato de termos encontrado em seus relatórios apenas 

duas ações que se transformaram em políticas na ampliação do acesso dos educandos na rede 

escolar do Estado. Uma delas foi nos anos de 1980, quando, a partir de reivindicações da 

população dos bairros da zona leste de Natal, deu-se a implantação dos exames supletivos para 

o 2º grau no Centro de Ensino Supletivo Felipe Guerra, antes existente apenas no Centro de 

Ensino Supletivo Lia Campos, o que dificultava a mobilidade para o acesso dos jovens e adultos 

que queriam concluir seus estudos. Outra política foi a criação da proposta Trabalhando e 

Aprendendo nos anos 2000, com a oferta da educação básica para atender, em espaços não 

escolares, os educandos que já trabalhavam formalmente e não tinham concluído as etapas de 

ensino fundamental ou médio. As demais políticas na SUEJA estão na agenda do MEC a ser 

executadas pelas secretarias de educação dos estados. Vale ressaltar que, em sua maioria, são 

formas de atendimento implantado através de programas educacionais temporários que, quando 

interrompidos pela falta de recursos ou troca de governos, prejudicam a continuidade na 

formação escolar.  

Sabemos que legalmente a educação é direito de todos, numa perspectiva de alinhar-

se ao crescimento econômico e às condições objetivas para o investimento em políticas sociais. 

Porém, as demandas de mercado que exigem mão de obra qualificada empregam trabalhadores 

com escolarização incompleta, para que estes recebam baixos salários devido à sua pouca 

formação escolar, o que torna rentável a política econômica de empresa e de mercado. 

Essa dubiedade de governos e mercado fragiliza a educação para jovens e adultos 

frente às expectativas e necessidades desse público na busca por avançar socialmente pela via 

do processo educacional. Como afirmam Haddad e Pierro (2006, p. 254), “se os avanços 

recentes na educação escolar de adultos no Brasil são fracos, o problema não reside na 

legislação, mas bem na maneira em que as políticas educativas foram conduzidas”. 

Para a equipe pedagógica da SUEJA, articular possibilidades de levar a educação 

básica às pessoas jovens e adultas em qualquer fase de suas vidas em seus espaços de trabalho 

equivale a oportunizar a validade de aprendizagens em diversas formas de atendimento. Para 

tanto, é necessária a criação de novas formas de políticas para o acesso à EJA, que capacitem 

os educandos não apenas para a certificação da formação escolar, mas para as condições 

favoráveis ao crescimento econômico e à ampliação do conhecimento. 

No entanto, não se arroga à SUEJA o dever de responsabilizar-se sozinha no empenho 

para a concretude da política de acesso à EJA, presumindo-se que se exara em pauta nas 

legislações nacionais e estaduais o direito à modalidade EJA, como um cumprimento de dívida 

social e como possibilidade de recuperar o processo escolar dos que não tiveram a oportunidade 
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de concluir a educação básica. Nessa direção, a SUEJA deve ajustar-se a outros setores da 

educação com vistas à articulação e à exequibilidade das propostas que contemplem as 

especificidades para EJA e ao que exara nessas pautas. 

As políticas para o acesso à EJA no RN que, inicialmente (anos 1970 e 1980), tiveram 

como única forma de atendimento os exames supletivos para suprir a escolarização, tiveram um 

desdobramento funcional de suprimento e suplência na formação dos jovens e adultos. Nesse 

aspecto, o educando encerrava seus conhecimentos escolarizados e técnicos ao ser certificado 

no processo de conclusão escolar, já que os exames representavam não apenas a aceleração de 

estudos, mas o complemento de sua formação, prioritariamente para atender uma demanda de 

mercado.  

Depois da promulgação da LDB nº 9.394/96, o que foi extensivo aos anos de 1990 e 

2000 foi a ampliação do acesso à educação, favorecendo as formas de atendimento à EJA, que 

se diversificaram e se expandiram em cursos presenciais e semipresenciais, exames supletivos, 

educação em espaços não escolares e por certames nacionais como o Exame Nacional de 

Conclusão e Certificação de Educação de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Esses atendimentos 

não seriam apenas um suprimento, mas uma compensação, caracterizando-se como política 

compensatória. 

A predominância de ampliar o atendimento, em suas diversas formas, para 

proporcionar o acesso à diversidade de públicos acima de 15 anos não garantiu a formação 

continuada dos educandos nem a motivação suficiente para a permanência destes no processo 

de formação e conclusão da educação básica, tendo em vista que a maioria desses atendimentos 

está na perspectiva de programas educacionais temporários, conforme destacamos nos gráficos 

desta dissertação. 

O presente estudo, pois, nos levou a entender que o acesso à EJA ainda está vinculado, 

em sua maioria, às políticas compensatórias e temporárias. Nessa ciranda, os educandos se 

iniciam no ensino regular e terminam na modalidade EJA, numa crescente fuga da escola 

sistemática e excludente. As políticas de governo que vêm sendo aplicadas à EJA, através dos 

programas educacionais para o desenvolvimento da aprendizagem e qualificação do jovem e 

do adulto, fazem alusão à equivalência de estudos e oportunidades de acesso social. 

Porém, reiteramos nessas considerações as fragilidades desse tipo de política, que não 

promove o acesso à EJA numa dimensão totalitária de permanência e saída, sendo ela 

sistematizada em um planejamento construído no MEC, sem o diálogo com as bases desse 

público. Ademais, não promovem uma escolaridade compatível com as especificidades e a 
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produção na EJA, por estarem ausentes das sabenças regionais alcançadas nas formações 

cotidianas. 

Mediante o estudo das políticas de acesso à EJA na SUEJA, concluímos que, em face 

da formulação geral das políticas educacionais, a SUEJA vem referendar licitamente um 

sistema de educação convertido em fator de estratificação, pelo fato de estar enquadrada na 

falsa uniformidade remetida pelo sistema nacional de ensino. Mesmo perante o argumento, 

decerto válido, da educação para todos, articular a política de acesso nessas prerrogativas  para 

um público já excluído da própria escola é fazer adequações ciclópicas que, por vezes, 

transgridam as necessidades e as condições de vida e de trabalho dos educandos da EJA. 

Ao investigar os documentos e registros da SUEJA para desvelar o objeto de estudo 

da presente pesquisa, pude construir em mim a concepção quanto à necessidade de 

redimensionar  conhecimentos, a partir do que é avultado na EJA, no sentido histórico e 

significativo para os processos de mediação, acesso e aprendizagem. Assim, me refiz em 

condições existentes, na perspectiva de me encorajar nas inovações de ideias e na real vivência 

que permite a diversidade de reestruturação de meios visíveis, efetivos e reais de acesso ao 

saber. 

Partindo do princípio definido por João Ubaldo Ribeiro (1984) de que não existem 

fatos, só existem histórias, acumulei com o mestrado, especificamente nessa linha de pesquisa, 

construções e histórias que referenciam a EJA como alquimia da filosofia e como condição 

científica que é sideral ao pesquisador desse campo de pesquisa, sem se distanciar daquilo que 

constitui a essência humana. 

Portanto, o estudo da política para o acesso à EJA no RN nos leva por itinerários da 

política econômica e social do país, que se reflete nas relações de acesso e ascensão educacional. 

Foi na amplitude e na complexidade do Materialismo Histórico e Dialético que me debrucei em 

leituras a fim de compreender essa relação econômica e educacional, bem como ver o ser 

humano como totalidade em suas performances de corpo e espírito. 

Quando trouxe os tropeiros para este trabalho, metaforiei com o itinerário do saber 

humano e com o acesso que faz o intercâmbio cultural para as mobilidades humanas. 

Compreender esse processo só é possível quando se pensa os sujeitos como vivos e sociais, e 

isso não só é uma questão teórica, mas sim de práxis.  

Nesses termos, aprendi com a leitura da tese de Feuerbach que a realidade empírica 

não se explica por si só: ela está envolvida com sujeitos humanos que são práxis, real, social e 

poder. Nesse sentido, foi no Materialismo Histórico e Dialético que me senti convidada a 

construir um novo olhar para a política de acesso à EJA, partindo de um novo jeito de aprender 
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e compreender a vida pela existência e pelas andanças culturais da formação histórica de cada 

um que fez ou faz sua história com a EJA. 

Os dados investigados trouxeram para o trabalho revelações que só são possíveis de 

ser enxergadas e analisadas pelo rigor da pesquisa, o que possibilita a ampliação de novas 

pesquisas nesse campo, para o deferimento de outras revelações. No entanto, o maior desafio, 

como consequência dessa construção, foi o de redimensionar os conhecimentos para aprender 

empiricamente que as ideias, sejam elas para determinar, mediar ou refletir, acontecem no 

intercâmbio existencial do ser humano. Esse foi o aspecto que mais me acrescentou com o curso 

de mestrado. Penso que compreender a realidade e ampliar conhecimentos é acreditar que os 

seres humanos são capazes de escrever sua própria história, diante de sua consciência e 

subjetividade. 

O pensamento de Engels e Marx (2002, p. 22), na afirmação de que “o representar, o 

pensar, o intercâmbio espiritual dos homens, são fluxos diretos do seu condicionamento 

material”, retrata a simbologia de interligação das dimensões estruturantes do ser humano: 

corpo, espírito e condição material. No caminho da pesquisa, fui me envolvendo com essa 

totalidade que forma o ser humano, para poder compreender as relações sociais e políticas que 

se dão na política de acesso à EJA no RN. 

Cheguei a várias conclusões, assim como desfiz várias delas. Por isso, apresento com 

este trabalho um conhecimento inconcluso que, no momento atual, me permite acreditar que é 

possível superar o caráter de suplência compensatória existente na política de acesso à EJA e 

transformar essa lógica em potencialidades emancipatórias. Desde que se rompa com a 

colonização e com o medo que silencia o enigmático e o imposto de cima pra baixo. 

Ao sertaniar a educação básica para estudar as políticas de acesso à  EJA que estão na 

SUEJA, me conduzi por um sertão de ambiguidades e incertezas, deparando-me com reticências 

e veredas que indicam o caminho  longo e inacabado que arrogam essas políticas. No entanto, 

são as veredas que se nutrem nos ermos de histórias, de lutas e militâncias dos que querem ver 

um pulsar ingente para alcançar a igualdade, o direito e a autonomia para os diferentes. 

É, portanto, esse o alimento da alma que me faz itinerante nas fendas que sertaniam a 

educação de jovens e adultos. Continuo com a inquietude de muitos outros questionamentos 

que envolvem o campo da EJA, dentre os quais o que interroga: como sertaniam na educação 

superior os egressos da modalidade EJA que transgrediram e continuaram a formação escolar? 

Nas itinerâncias que farei nas próximas buscas, pretendo dialogar com experiências e teorias 

que me movam na resposta para mais essa inquietude. 
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Por fim, me absolvo no poema de Cris Pizzimenti para referenciar minhas esperanças 

de poder me unir a outros escavadores que se alimentam do sonho de transformar a política 

educacional na possibilidade não só da oportunidade, mas do direito e da liberdade de acesso 

aos diferentes.      
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APÊNDICE  A 

 
Entrevista realizada com o chefe de departamento da SEEC, nos anos 1980, Sr. José 

Cândido Cavalcante, no modo de entrevista livre conversacional. 

 

Questionamento único: Quais as políticas na SUEJA para o acesso escolar do jovem e adulto 

no RN? 

  

Falarei mais especificamente dos anos nos quais atuei na Secretaria de Educação, anos de 1970 

e anos de 1980. A SUEJA, que anteriormente teve outras denominações, como Departamento 

Supletivo (DSU); Departamento de Ensino Supletivo (DESU); Subcoordenadoria de Ensino 

Supletivo (SESU); Subcoordenadoria de Educação de Adultos (SCEA); independente de sua 

sigla, sempre teve como política de acesso os exames supletivos. O setor articulava junto à 

Secretaria de Educação do Estado a elaboração do material didático dos exames e fazia sua 

divulgação junto à população. Somando-se a isso, veio a política de alfabetização do jovem e 

adulto analfabeto do Estado, através do Mobral em 1971. 

Ambas as políticas estavam no cerne do planejamento educacional do governo militar, 

normatizada pela lei de Educação que nos orientava legalmente, 5.692/71(fazendo a leitura na 

lei). 

Os exames supletivos estavam na pauta dessa lei no art. 26, parágrafo segundo, que diz: Os 

exames supletivos ficarão a cargo de estabelecimentos oficiais ou reconhecidos indicados nos 

vários sistemas, anualmente, pelos respectivos Conselhos Estaduais. No parágrafo terceiro 

quando diz: Os exames supletivos poderão ser unificados na jurisdição de todo um sistema de 

ensino ou parte deste, de acordo com as normas especiais baixadas pelo respectivo Conselho 

de Educação. 

O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), instituído pelo decreto 62.455/1968, 

veio substituir as campanhas de alfabetização de Paulo Freire. Seus técnicos, que eram ligados 

ao Ministério de Educação do governo militar, divulgavam que o Mobral tinha toda orientação 

no método Paulo Freire e que usavam inclusive as palavras geradoras para alfabetizar. Essa 

informação divergia da realidade, pois tecnicamente o que o Mobral fazia era ensinar a escrever 

o nome por meio mecânico e repetitivo de decorar letra por letra. A cartilha utilizada nesse 

processo de alfabetização tinha palavras que representavam as necessidades básicas do ser 

humano como: TIJOLO, COMIDA, REMÉDIO, BARRIGA etc. No entanto, os ensinamentos 

não tratavam criticamente das questões de cada palavra dessa, acabavam se utilizando de 

ensinamentos mecânicos para ensinar com prioridade a escrever o próprio nome. Houve muitas 

críticas em torno disso, dizendo inclusive que essa forma de ensinar era uma questão eleitoreira 

para ensinar o analfabeto a votar.  

O RN teve uma marca forte em alfabetização de adultos. A campanha de Paulo Freire para 

alfabetização de adultos e a Campanha do governo municipal de Djalma Maranhão, De Pé no 

Chão Também se Aprende a Ler, iniciadas e executadas na mesma década, ambas, deixaram 

legados importantes para o RN, no entanto, os governos estaduais, mesmo os do pós golpe de 

1964, até os dias de hoje, não faz jus a esse legado tão importante. Basta ver os investimentos 

e a importância que é dado à EJA aqui no Estado. A EJA vive sempre em situações precárias, 

tanto de financiamento como de ações pedagógicas.  
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Nos anos de 1970 e 1980, cabia ao setor que articulava a política de acesso à escola para o 

jovem ou o adulto maior de 15 anos, cumprir com as determinações que vinham do MEC e 

eram repassadas para o Departamento de Educação da Secretaria de Educação, que comunicava 

ao setor de EJA como deveria se cumprir as determinações. 

Teve um movimento interessante nessa política de alfabetização de adultos, foi quando o 

Serviço de Assistência Rural (SAR), que já tinha experiência com a alfabetização de 

trabalhadores e trabalhadoras  rurais assistidas pelo MEB, entra como apoio no processo de 

alfabetização via rádio. Essa instituição tinha como presidente o Sr. Otton Santana, que era um 

idealista, um humanitário que acreditava na Educação para jovens e Adultos que ainda não 

tinham frequentado a escola. Ele, com sua visão ampla de trabalhos comunitários, fez uma boa 

proposta e incentivou o Estado a continuar desenvolvendo o processo de educação via rádio. O 

estado acata, mas como sempre, não cumpre efetivamente seu papel. Os rádios foram 

instalados, porém, o apoio técnico e acompanhamento não foi dado totalmente, as transmissões 

não eram límpidas para o ouvinte e isso veio a prejudicar o processo. 

Como consequência desse processo de alfabetizar jovens e adultos no RN pelo Mobral, veio a 

seguinte inquietação: o que se vai fazer com os egressos desse processo? Vale lembrar que nas 

décadas entre 60 e 70, não se falava de Educação de Jovens e Adultos como modalidade de 

ensino, então não se pensava nem minimamente na formação continuada dessas pessoas que 

saiam da alfabetização. Foi daí que os questionamentos foram se estendendo por toda Secretaria 

de Educação e se somando a outros questionamentos nesses termos, que também estava 

ocorrendo em outras secretarias de Educação de outros Estados. Então, a primeira vez que se 

ouve falar de EJA como forma continuada na formação escolar, foi através do parecer 699/72 

do conselheiro do MEC, Valnir Chagas. Nesse parecer se propunha a Educação que ele 

denominava de Integrada, ou seja, aquela que começava com a alfabetização no Mobral e tinha 

continuidade, através dos exames supletivos do 1º ao 5º ano, seguindo no que já existia em 

outras décadas, do 6º ao 8º ano. Com esse parecer ele se considerou revolucionário, por ter 

avançado com o processo de formação continuada dos educandos. Mesmo não tendo a real 

confirmação desse avanço revolucionário, a partir daí se passou a reconhecer a EJA como 

educação na rede de ensino, destacando um segmento bem específico da escola.   

A SESU, denominação do setor na época, coordena todo processo de exames supletivos, com a 

equipe do Projeto Minerva, que era preparada pela radiodifusão do MEC, para atender ao aluno 

via rádio, coordena ainda a Educação Integrada que atendia os egressos do Mobral e a Educação 

denominada a distância que foi lançada em cabines de atendimento. Como se percebe, eram 

políticas de atendimento à EJA, coordenada no setor, porém nenhuma criada pela SESU e sim 

pelas instâncias do MEC. 

O público, necessitando de conclusão de escolarização mais rápida, foi crescendo, devido à 

exigência de mercado e os atendimentos coordenados no SESU não davam conta de atender a 

todo público solicitante; além do mais, o governo precisava dar uma resposta imediata para essa 

demanda, evitando a infiltração de idealistas que apontavam a ineficiência do Governo do 

Estado com a educação de jovens e adultos e, com isso, prejudicando o crescimento de mercado. 

Foi aí que por volta de 1976 transformaram o antigo gabinete do secretário, que funcionava na 

sede do Felipe Guerra, em Centro de Estudos Supletivos. A equipe era entusiasmada, 

batalhadora e havia se capacitado em estudos sobre educação a distância na Inglaterra, que na 

época era a referência nessa modalidade no mundo inteiro. Produziram material didático 
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considerado de primeira linhagem para a realidade do RN, o mesmo  serviu de referência em 

outros estados brasileiros com boa repercussão. 

Os Centros de Estudos Supletivos se expandiram no Estado em outras cidades e todos eles sob 

a orientação e modelo do Centro de Estudos Supletivo Felipe Guerra. 

Falar de política na SUEJA para o acesso à EJA é primeiro se entender quais os interesses dos 

governos estadual e federal para com a EJA, porque jamais a SUEJA vai ter essa autonomia de 

desenvolver todas as políticas sob a sua ordem e competência, não sendo ela ordenadora de 

despesas e gerenciadora de recursos. 
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APÊNDICE  B 

 

Entrevista concedida pela coordenadora da Comissão Permanente de Exames Supletivos, 

Sra. Telma Celene. A entrevista foi norteada pelo mesmo questionamento feito ao Sr. José 

Cândido e a mesma forma de entrevista: Quais as políticas na SUEJA para o acesso a EJA 

no RN? 

 

 

Estou na função de coordenação do que se refere a exames supletivo há 33 anos, ou seja, desde 

que entrei como funcionária no Estado, comecei na SESU, antes de ser SUEJA. O setor 

funcionava na Rua São José aqui em Natal, numa casa alugada pelo Estado, em péssimas 

condições de atendimento. Era com muita dificuldade que recebíamos os alunos que nos 

procuravam para se candidatar aos exames, devido às condições precárias do ambiente.  

As políticas para EJA no RN, por mais de um década, entre os anos de 1970 e 1980, eram 

somente os exames supletivos, iniciados com os exames para concluir o 1º grau (do 5º ao 8º 

ano) no Centro Filipe Guerra e Centro Lia Campos. Na década de 1980 se expande os exames 

supletivos para o 2º grau, inicialmente no Centro de Estudos Supletivo Lia Campos e em 

seguida se ampliando para o Centro Filipe Guerra, por reivindicação da população natalense 

que morava na zona leste e oeste de Natal. 

Nos anos de 1990 houve inovação nos exames supletivos aqui do Estado: foi incluído nos 

exames supletivos para o 1º e 2º graus, pelo parecer 083/92 do CEE/RN, a certificação 

profissionalizante. Essa inclusão foi feita devido à concorrência de emprego no mercado. As 

profissões mais procuradas no RN eram a de corretor de imóveis, operador de computadores e 

técnico em processamento eletrônico de dados. A maioria desses trabalhadores não tinham 

concluído seus estudos nos níveis de 1º grau ou 2º grau, e o mercado passou a exigir a formação 

escolar para as pessoas que se interessassem por essas profissões. Assim foi incluído, como 

prioridade para os exames supletivo, os candidatos que já exercessem uma dessas profissão há 

dois anos e que pretendiam concluir com urgência seus estudos para atender à exigência de 

emprego. Esse atendimento não perdurou por todo tempo, pois o mercado era quem trazia a 

demanda e quando a concorrência para as profissões se esgotaram, não haviam mais candidatos 

com esse perfil para os exames. No decorrer dessa experiência, outras profissões foram 

incluídas e outros candidatos foram beneficiados por essa mesma prioridade, o [que] fez 

perdurar essa característica de exames até os anos 2000. Porém, nesses anos, todas as formas 

de atendimento à EJA já estava sob a orientação da nova LDB 9.394/96, que define os exames 

supletivos e as demais formas de atendimento nos artigos 37 e 38. 

Em 1982, com a conclusão da construção do Centro Administrativo, os setores que compõem 

a Secretaria de Educação do Estado e a maioria das outras secretarias, foram migrando para  

funcionar nos espaços desse centro.  

A SESU foi instalada no bloco 1 e continuou com os mesmos atendimentos que já se realizavam 

na Rua São José.  

Já instalada, passa a coordenar a Banca Permanente de Exames, que foi criada pelo parecer de 

nº 07/1990 pelo CEE/RN, em fase experimental para 4 anos, devido a situações emergenciais, 

que surgiram para atender a candidatos que precisavam acelerar estudos e participar de  

concurso, emprego e vestibular. 
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A SESU se torna SUEJA, quando em 2000 a SEEC publica o decreto de Nº 15.035/2000 com 

publicação oficial em 2001, criando as subcoordenadorias de ensino. Entre estas a 

Subcoordenadoria de Jovens e Adultos (SUEJA). Com a instituição da SUEJA, veio a 

descentralização dos exames supletivos pelo parecer 032/2002, que passam a funcionar nos 

Centros de Educação de Jovens e Adultos do Estado – CEJA. Sendo eles: Centro Felipe Guerra, 

Centro Lia Campos, Centro Reginaldo Teófilo (extinto em 2017), funcionando em Natal; 

Centro Senador Guerra em Caicó, Centro Creuza Bezerra em Currais Novos e Centro Alfredo 

Simoneti em Mossoró. Essa característica de descentralização se deu porque antes as matrículas 

dos alunos e produção de material (provas) eram feitas na sede do setor que coordenava a EJA, 

e os CEJAs eram apenas os locais de realização das provas. A partir desse parecer, os CEJAs 

passam a assumir com autonomia essas outras tarefas. 

Vale ressaltar que o Centro de Educação de Jovens e Adultos já existe desde de 1976, quando 

foi criado pelo decreto de Nº 6.845/1976 do CEE/RN o Centro de Estudos Supletivo Felipe 

Guerra para os exames supletivos de 1º grau e, em 1988, se expandiu para o atendimento ao 2º 

grau. O Centro de Estudo Supletivo Lia Campos já existia para o atendimento ao 2º grau desde 

de 1984, porém, quando foi expandido no Felipe Guerra, todo material produzido no Lia 

Campos era encaminhado para atender ao Felipe Guerra. 

Atualmente, desde 2008, a denominação de Banca Permanente de Exames foi substituída pela 

denominação Comissão Permanente de Exames Supletivos. Seu objetivo é possibilitar aos 

jovens, adultos e idosos, que estão fora do processo escolar, a partir de 15 anos ou mais, a 

certificação de conclusão da formação escolar básica, conforme está definido na LDB 9.394/96. 

Porém, algumas vezes esse objetivo deixa de ser destinado ao aluno ou aluna trabalhadora que 

realmente precisa da Comissão Permanente de Exames e que está na idade prevista pela lei 

nacional, que é de 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio, para se 

destinar a interesses familiares ou de outros interesses particulares. Isso acontece quando um 

pai ou mãe procura a SUEJA solicitando que seu filho com 14 anos se submeta aos exames para 

acelerar a conclusão do seu ensino fundamental ou com 16 ou 17 anos para acelerar a conclusão 

do ensino médio com a intensão que o mesmo  entre no ensino superior. A maioria dessas 

pessoas são oriundas da rede privada que querem ver seus filhos ingressarem no ensino superior 

muito jovem.  Nessa condição a SUEJA emite um parecer negando a solicitação e eles recorrem 

à Justiça, onde juízes emitem uma liminar para atender os desejos dessas famílias. É fato que, 

algumas vezes a solicitação é feita por políticos ligados às famílias, por advogados ou por  

pessoas da própria área educacional. Com o lançamento do ENEM, esse fluxo aumentou muito 

na SUEJA, principalmente nos meses que antecedem a inscrição do ENEM. 

Por falar em ENEM, a SUEJA por dois anos certificou o ENEM também. Mais de quinhentos 

alunos foram certificados conosco nesse período.   

Essas políticas hoje estão na SUEJA e proporcionam o acesso escolar para jovens e adultos no 

RN, algumas vezes atendendo justamente ao público ao qual se destina e outras vezes a públicos 

aos quais não foram previstos no atendimento desse setor.   
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APÊNDICE  C 

 

Entrevista com a professora aposentada Maria de Fátima Felipe, que exerceu a função de 

subcoordenadora da SUEJA no período de 2006 a 2008. 

Quando questionada sobre quais as políticas na SUEJA para o acesso a EJA no RN, a 

entrevistada respondeu: 

As políticas na SUEJA não se originam com autonomia de execução na própria SUEJA, tendo 

em vista que precisam de recursos e autorização de mobilidade para acompanhá-las. Assim 

sendo, as mesmas, na sua maioria, são planejadas e enviadas pelo MEC para serem aplicadas 

pelos diversos órgãos educacionais, o pior é que, quando o recurso, que vem do FNDE, acaba, 

essa política acaba também e isso prejudica a continuidade ou permanência das políticas 

públicas para EJA. Foi assim com as políticas destinadas a fortalecer o ensino de EJA, como: 

Biblioteca para Todos; Educando para Liberdade, Profae, Programa Brasil Alfabetizado, 

Expansão de novas turmas de EJA etc.  Estamos sempre na sujeição dos recursos financeiros 

destinados pelo FNDE e, mais recentemente, do FUNDEB. Vale lembrar que a  concepção 

política dos gestores da educação, em torno do que representa para um Estado ou para um País 

uma modalidade de ensino como a EJA, representa muito para a criação de políticas de acesso 

para  EJA. Tendo em vista que o acesso ao conhecimento escolarizado vai além do simples fato 

de matricular o aluno ou das possibilidades de oferta e procura.  

Quando estive na subcoordenadoria da SUEJA, como subcoordenadora, juntamente com a 

equipe pedagógica que já encontrei,  fizemos parceria com alguns setores da saúde, comércio e 

empresas de ônibus para ampliação de salas de aulas destinadas a atender jovens e adultos, no 

próprio ambiente de trabalho a quem não tinha concluído a educação básica. Fizemos um 

projeto o qual denominamos de Trabalhando e Aprendendo e enviamos às empresas. A nós 

cabia as responsabilidades de matrículas, acompanhamento pedagógico e o professor, a 

empresa a dispensa de duas horas e meia para o funcionário participar da aula e a estrutura para 

o funcionamento da sala de aula no próprio ambiente de trabalho. 

Nesse momento, a política era destinada a ampliar o acesso a educação básica da EJA para os 

jovens e adultos que trabalhavam por escalas e em turnos alternados e não tinham como 

procurar a escola para se matricularem e estudarem durante o ano letivo. Não contávamos com 

recursos MEC/FNDE, nem do tesouro do Estado; fizemos como obrigação política e 

administrativa da SUEJA. Porém, o professor era de um programa da SEEC destinado a pagar 

estagiários das licenciaturas em formação nas universidades, para assumirem a função de 

professores onde houvesse necessidades. Quando esse programa foi extinto no Estado, ficamos 

sem o professor e a SEEC não quis assumir essa proposta educativa com professores do quadro. 

A EJA tem sido estrangulada pelas vontades políticas e interesses que se distanciam das 

necessidades de acesso do público jovem e adultos que ainda precisam concluir a escolarização 

no RN.  

Sei que o jovem e adulto que trabalha ou vive em condição de subemprego no nosso Estado 

continuará com dificuldades sociais e funcionais mesmo depois de escolarizados, pois a escola 

não é capaz de superar as condições que diz respeito às especificidades educacionais e à vida 

social desse público. Mesmo assim, a educação é direito de todos e o Estado tem obrigação de 

cumprir com seu papel de garantir o acesso e permanência de todos que queiram estudar, sem 
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distinção. Acho que não existe acesso favorável à EJA quando não se considera os 

conhecimentos acumulados por esses alunos, quando não se ouve esses alunos sobre o melhor 

horário para estudar, quando não se pensa numa escola que atenda à diversidade e quando não 

se fala no abandono como um regulador de um planejamento educacional que não deu certo. 

É preciso que a SUEJA tenha nela as condições para acompanhar e considerar as condições dos 

alunos que voltam a estudar, seus cansaços, discriminações, preconceitos etc. Só assim   se pode 

efetivamente ter um política de acesso à EJA na rede escolar a partir das especificidade dos 

nossos alunos de EJA. 
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APÊNDICE D 

Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelos professores 

entrevistados 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Este é um convite para você participar da pesquisa de mestrado “Sertaniando a educação 

básica: um estudo das políticas de acesso à EJA, construídas ou executadas na SUEJA/RN”, que tem 
como pesquisadora responsável Liz Araújo, aluna do Programa de Pós-graduação em Educação na 
linha de pesquisa Política e Práxis Educativa da UFRN. 

Sua participação é voluntária, sendo assegurado seu direito de desistir a qualquer momento 
ou mesmo de nem participar, sem que isso lhe traga prejuízos e penalidades. A pesquisa tem como 
objetivo estudar e analisar as políticas para o acesso a EJA no RN, articuladas pela Subcoordenadoria 
de Educação de Jovens e Adultos, sob a orientação teórica e política do método Materialismo 
Histórico e Dialético e o argumento em Sertania para o diálogo com as práxis culturais da diversidade. 
Nessa perspectiva, caso deseje participar como colaborador (a) na pesquisa, será realizado agora uma 
entrevista livre conversacional, onde partimos de um único questionamento que norteará o diálogo 
por tempo que achar necessário explorar o assunto em pauta. O diálogo estará no cerne de sua 
experiência profissional com a política de acesso à EJA, com as experiências vivenciadas nas relações 
com pessoas e instituições e nas suas opiniões e reflexões que queira livremente destacar. 

Ao fazer a narrativa proposta pelo questionamento, poderá ocorrer algumas expressões de 
sentimentos como: emoções, desconforto sentimental e manifestações de apoio ou refutação a 
algum evento de sua narração. Em qualquer situação, sinta-se livre para interromper a entrevista ou 
dar continuidade à mesma, trazendo qualquer aspecto de ordem educacional, política e social que 
queira acrescentar. 

Informamos que para a realização da entrevista utilizaremos como recurso um gravador de 
voz, uma câmara fotográfica e caneta e papel, para registro de seu depoimento. Este estará não só 
contribuindo para a construção de uma dissertação de mestrado, mas para a análise da política 
pública de acesso à modalidade EJA na rede estadual de ensino. 

Todas as informações obtidas na entrevista livre conversacional serão utilizadas unicamente 
em trabalhos acadêmicos, com divulgação somente como dissertação de mestrado ou outros 
trabalhos científicos. Os dados serão guardados em arquivos da dissertação sob as responsabilidades 
da UFRN e da pesquisadora. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido: 
 
Declaro que compreendi os objetivos da pesquisa, como será realizada, as contribuições e 
considerações que envolvem minha participação e, portanto, concordo participar 
voluntariamente. 

 
___________________________                                           ___________________________ 

Participante da pesquisa                                                            Pesquisadora responsável 
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ANEXO 1 – Artigos 37 e 38 da LDB 9.394/96 

 

 

 

 

LDB - Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 
 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade 
própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da 
vida. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018) 
 
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, 
que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 
 
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 
 
§ 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com 
a educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.741, 
de 2008) 
 
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 
prosseguimento de estudos em caráter regular. 
 
§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 
 
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; 
 
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 
 
§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 
informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 

 

 

 

  

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/ldbe-lei-n-9-394-de-20-de-dezembro-de-1996#art-37


124 
 

 

ANEXO 2 – Resolução 3/2010-MEC 
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ANEXO 3 – Resolução 48/2012-MEC 
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ANEXO 4 – Resolução 02/2016-CEE/RN 
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ANEXO 5 – Portaria 1576/2015 
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ANEXO 6 – Parecer 699/1972 de Valnir Chagas 
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ANEXO 7 – Relação de municípios do RN que não ofertam EJA na rede estadual de 

ensino 
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