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RESUMO 

 

 

Trabalho que objetiva compreender os sentidos atribuídos aos saberes escolares pelos 

jovens educandos da EJA da Escola Estadual 15 de Outubro, localizada na Zona Norte de 

Natal. Os jovens foram eleitos como foco de interesse, por terem uma expressividade numérica 

cada vez maior nas turmas de EJA, mas, sobretudo, por demandarem questões novas e 

específicas à escola. Para a realização da pesquisa, recorreu-se metodologicamente à Entrevista 

Compreensiva organizada por Kaufmann (2013), lançando mão dos seus instrumentos próprios 

de análise e organização das informações, captadas através das entrevistas semiestruturadas e 

observação in loco. Considerando que o sentido atribuído na relação com o saberes escolares 

condiciona o modo de se vivenciar a escola, buscou-se as construções teóricas de Bernard 

Charlot (2000; 2005), na compreensão do saber enquanto relação do sujeito consigo, com o 

outro e com o mundo, portanto, saber para além do conteúdo objeto. O trabalho analítico 

incorpora, também, as contribuições de Marc Augé (1994; 1997), no tocante ao entendimento 

do sentido enquanto construção social. As reflexões ainda foram feitas à luz das ponderações 

de Michel de Certeau (2012), na medida em que permite que se tome os educandos enquanto 

sujeitos ativos e produtores de táticas de sobrevivência na vida e no meio escolar. Proveniente 

da fala dos educandos, apreendeu-se três núcleos de sentido, quais sejam: as aprendizagens 

consideradas mais importantes pelos jovens educandos, as quais compõem um conjunto de 

valores ético e moral; a escola como garantia de “um futuro melhor”, pela qual os jovens 

buscam assegurar na vida adulta um trabalho, porém, a partir de uma “relação mágica” com o 

saber, na medida em que o alvo dos jovens educandos é mais o certificado de conclusão do 

nível de ensino que frequentam, que não está necessariamente associado às aprendizagens 

escolares. O terceiro núcleo de sentido apreendido é a escola enquanto lugar socializador, isto 

é, um espaço onde se pode encontrar com os amigos para conversar. Há, portanto, uma relação 

com o saber que é prestigiada pelos jovens da EJA; existe uma expectativa objetiva desses 

educandos sobre a escola; e eles  fazem “uso” da instituição para “encontros” que não são 

necessariamente com os saberes curriculares. Considerar, pois, essas questões que passam pela 

ressignificação do sentido da escola, é parte de um esforço em compreender os sujeitos da EJA 

e ajuda a pensar formas de garantir a permanência e sucesso deles na instituição. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Relação com o saber; EJA; Juventudes 



ABSTRACT 

 

 

Work that aims to understand the meanings attributed to school knowledge by young 

students of the EJA State School 15 October, located in the Natal’s  North Zone. Young people 

were elected as the focus of interest for having a numerical expression increased in groups of 

adult education EJA, but above all, they demand for new issues and specific to school. For the 

research, we used methodologically the Comprehensive Interview organized by Kaufmann 

(2013), making use of its own analytical and organization of information, captured through 

semi-structured interviews and on-site observation. Whereas the meaning ascribed to it in 

relation to the school knowledge conditions the way to experience the school, sought the 

theoretical constructions of Bernard Charlot (2000; 2005), the understanding of knowledge as a 

relation of the subject with you, with each other and with the world, so we know beyond the 

object content. Analytical work incorporates also the contributions of Marc Augé (1994, 1997) 

with respect to the understanding of meaning as a social construction. Reflections were also 

made in light of Michel de Certeau (2012), in that it allows you to take the students as active 

subjects and producers of survival tactics in life and at school. From the speech of students, 

seized three units of meaning, namely: the learning considered most important by young 

students, which make up a set of ethical and moral values; the school as a guarantee of "a better 

future", in which young people seek to ensure a job in adulthood, however, from a "magical 

relationship" with knowledge, in that the target of young students is more the certificate 

completion of the level of education they attend, which is not necessarily associated with 

school learning. The third core seized sense is the school as a place of socialization, that is, a 

space where you can meet with friends to talk. There is therefore a relationship with knowledge 

that is prestigious for the youth of adult education EJA; there is an objective expectation of 

these students about the school; and they do "use" of the institution to "meetings" that are not 

necessarily with the curricular knowledge. Consider, therefore, these questions which hold 

school sense of reframing, is part of an effort to understand the subject of adult education EJA 

and helps to think ways to ensure continuity and their success in the institution. 

 

 

KEYWORDS: Relation with knowledge; EJA; Youths 
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INTRODUÇÃO 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no nosso país reflete a demanda histórica 

constituída por parte da sociedade brasileira com características econômicas, sociais e culturais 

específicas de sujeitos sem acesso à educação formal ou com passagem fragilizada pela escola, 

a qual não garantiu nem mesmo a conclusão da educação básica. São sujeitos na condição de 

analfabetas ou com baixíssimo nível de escolarização que num mundo letrado como o nosso 

enfrentam empecilhos para desfrutarem dos seus direitos em plenitude, bem como, para 

participarem de forma mais autônoma e decisiva dos rumos da sociedade. 

A EJA como resposta para essa realidade de desigualdade apresenta-se como garantia 

do direito de todos à educação, considerando as especificidades requeridas pelo grupo 

particular demandante da modalidade, tal como determinado na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional em 1996.  

Para além dessa função reparadora, no âmbito da educação formal, a EJA se propõe a 

desenvolver ações de “educação ao longo da vida”, ou seja, ações educativas variadas, sejam 

para os que almejam consolidar a competência da leitura e da escrita, sejam para adquirir 

habilidades a fim de acompanhar ou se inserir nas transformações da sociedade, além de tantos 

outros interesses e possibilidades. Porém, a EJA no Brasil pouco se ocupa dessa 

responsabilidade, muito decorrente da necessidade de priorizar sua função reparadora, uma vez 

que existe uma constante e “emergencial” demanda por garantir educação regular para os 

sujeitos com baixa escolaridade. 

Com base nisso, podemos desenhar um cenário em que o acesso à educação escolar está 

constitucionalmente garantido para todos, mas não existe na mesma proporção uma realidade 

de permanência e sucesso dos sujeitos dentro das escolas, o que condiciona a EJA empreender 

seus maiores esforços na tarefa de escolarização formal.  

Essa percepção de uma persistência de sujeitos na EJA exclusivamente em razão de não 

terem conseguido prosseguir nos estudos, seja por desistência ou reprovação, foi em grande 

medida mobilizadora para realização deste trabalho. Pois reconhecemos os avanços de 

democratização e universalização da educação escolar para todos, conquistados nos últimos 

anos, contudo, perceber a insistência de trajetórias escolares marcadas pela intermitência e, 

sobretudo pelas reprovações, revelou-se um fato necessário de ser compreendido para pensar 

formas de superação. 

Inquietamo-nos então por compreender os motivos pelos quais os sujeitos jovens e 

adultos, matriculados em turmas de EJA, se mobilizam, despertam interesses e depositam 
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expectativas na escola ao ponto de insistirem nela após reprovações ou retornarem depois de 

algum período afastado, ao mesmo tempo em que, por outro lado, ao começarem o processo de 

escolarização, encontram razões para se ausentar das atividades escolares, frequentar de forma 

irregular ou mesmo resistir à dinâmica da escola. 

Algumas respostas se apresentavam de forma mais imediata, como por exemplo, 

associar essa realidade à falta de interesse dos alunos, o fato de terem uma origem social que 

“naturalmente” determinava seu “fracasso” escolar, a ausência de projetos de futuro desses 

estudantes ou o modelo escolar oferecido. Mas, considerando a complexidade que envolve as 

relações entre escola, professores e educandos, nós julgamos essas justificativas superficiais e 

generalizantes. 

Nessa perspectiva, a reflexão teórica proposta por Charlot (2000; 2005) se revelou mais 

consistente e uma alternativa de compreensão coerente. Pois, para ele, o que condiciona a vida 

escolar dos educandos é a relação que estabelecem com o saber, uma relação na qual se 

enxerga e se atribui sentido. Portanto, uma relação com o saber com sentido “positivo” tende a 

encaminhar os educandos para o sucesso escolar. Ou seja, uma relação de prazer com o saber, 

que pressupõe desejo de aprender. Já uma relação de sentido “negativo” tem o destino oposto, 

na medida em que não provoca no sujeito o desejo de envolve-se na atividade de aprender.  

Considerando a relação com o saber como ponto de partida nos orientamos pela 

seguinte questão problema: qual(is) o(s) sentido(s) atribuído(s) pelos sujeitos educandos da 

EJA aos saberes escolares?   

Para tanto, optamos metodologicamente pela “Entrevista Compreensiva”, tal como 

pensada pelo francês Kaufmann (2013), dada a sua capacidade em oportunizar adentrarmos no 

universo de sentidos dos sujeitos interlocutores da pesquisa a partir de suas respectivas 

palavras, dos seus silêncios e das suas reações, considerando-os como sujeitos socialmente 

ativos e interpretes de sua realidade.  Portanto, o discurso individual do interlocutor é analisado 

como constituinte de relações tecidas socialmente.  

A coleta e análise dos dados foram realizadas segundo instrumentos técnicos próprios 

da entrevista compreensiva: o roteiro de entrevista que, em linhas gerais, nos orientou no 

diálogo com o interlocutor e que ocorreu através da entrevista semiestruturada; o quadro dos 

entrevistados, onde registramos o perfil e informações importantes sobre os interlocutores da 

pesquisa; os planos evolutivos os quais, como instrumento de análise dos dados, cumpriram o 

papel de orientar o trabalho, organizando em eixos de sentidos as informações relevantes 

oferecidas pelos entrevistados; por fim, as fichas de análise que são na essência a construção 
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permanente do trabalho, pois nelas fizemos os registros das falas dos interlocutores associados 

às leituras teóricas. 

A pesquisa teve como locus a Escola Estadual 15 de Outubro, localizada na Zona Norte 

de Natal. A opção pela escola deu-se pela nossa proximidade na condição de professora do 

Ensino Fundamental da instituição, bem como, pelo desejo em contribuir para reflexão da 

realidade da EJA na escola. E os critérios para escolha dos interlocutores do trabalho foram, 

primeiramente, sua adesão voluntária à colaboração com o trabalho de pesquisa, depois o 

critério da faixa etária, dentro do qual focamos nos jovens entre 15 e 18 anos, dada sua 

presença expressiva na escola, mas, especialmente por essa marca juvenil impor à instituição de 

ensino e aos pesquisadores demandas específicas, considerando serem educandos oriundos do 

ensino regular, muitos dos quais compulsoriamente transferidos para EJA após um histórico de 

consecutivas reprovações. 

Somado à referência de Charlot e coerente com a proposta metodológica de Kaufmann, 

nos apoiamos nas contribuições de Marc Augé (1994), que sintetiza a definição de sentido 

como essencialmente social, portanto, reconhece e considera o lugar que o sujeito ocupa, as 

possibilidades de relações decorrente desse lugar, a interpretação que faz de si e da sua posição 

social no processo de atribuição de sentidos aos objetos sociais. 

As reflexões de Michel de Certeau (2012) também foram parcialmente retomadas neste 

trabalho para pensarmos os sujeitos da EJA como sujeitos ativos, produtores de sentidos, que 

ressignificam bens e objetos sociais impostos por grupos hegemônicos. Assim, nos dirigimos 

aos interlocutores da pesquisa cientes que mesmo se tratando de educandos de origem popular, 

marcados pela opressão e tolhidos de inúmeros direitos, não são sujeitos passivos, mas capazes 

de produzir “táticas”, microprocessos, condutas e ações que se revelam como possibilidade de 

sobrevivência deles, inclusive no meio escolar. 

Organizamos este trabalho em três capítulos, no primeiro dos quais nos encarregamos 

de fazer uma discussão sobre a “naturalização” da escola em nossa sociedade e a crença do seu 

poder transformador em contraponto às formas desiguais de se vivenciar a experiência escolar, 

segundo a origem social dos educandos. Também recuperamos parcialmente a história da EJA, 

apresentando a modalidade como a conquista de um direito, exatamente por termos identificado 

que mesmo frente a um discurso predominante de valorização da escola, fez-se necessário para 

alguns grupos sociais lutarem para terem seu direito à educação garantido.  Em seguida 

apresentamos o modo de fazer educação para jovens e adultos a partir das suas funções, na 

medida em que, a conquista do direito ao acesso, veio acompanhada do reconhecimento da 

especificidade do público da EJA. E, por fim, traçamos o perfil cultural, social e econômico do 
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público da EJA com destaque para presença juvenil na modalidade, a fim de termos uma noção 

geral de quem são os sujeitos da modalidade.  

O segundo capítulo tem como objetivo principal anunciar e justificar a escolha 

metodológica adotada para a realização desta pesquisa. Assim, assumimos as leituras que 

serviram como ponte para o diálogo com as nossas observações, bem como, detalhamos os 

instrumentos de coleta e análise dos dados da pesquisa. Apresentamos, ainda, a Escola lócus da 

pesquisa e o contexto social em que ela está situada. Finalizamos nos aproximando do perfil 

dos educandos jovens interlocutores da pesquisa. 

No terceiro capítulo, nos ocupamos problematizar a concepção e a prática curricular de 

alguns professores da EJA da referida escola, mas principalmente recuperamos as falas dos 

educandos, organizadas e analisadas a partir dos núcleos de sentido sobre a relação dos sujeitos 

com os saberes escolares. Assim, em um primeiro momento trazemos e refletimos acerca das 

aprendizagens identificadas pelos interlocutores como sendo oportunizadas pela escola. 

Posteriormente, o sentido atribuído à escola pelos jovens como a garantia de “um futuro 

melhor”, que está diretamente associado à conquista de um trabalho, o qual depende da 

certificação escolar. E, por fim, o sentido socializador que eles atribuem à escola, percebendo-a 

menos como um lugar de aprender e mais como um lugar de encontro. 

Destarte, consideramos que a nossa pesquisa, apesar de não ter o alcance de oferecer 

soluções para as questões desafiadoras identificadas e registradas no próprio corpo deste 

trabalho, oferece reflexões salutares e soma-se a outros trabalhos que têm objetivos 

semelhantes, a fim de oferecer alternativas de compreensão dos fenômenos para avançarmos na 

garantia do direito à educação para todos, que não pode limitar-se ao acesso, posto que é 

preciso assegurar na mesma medida a permanência e o sucesso de todos, inclusive, dos sujeitos 

de origem popular, historicamente taxados como fracassados ou excluídos dentro das 

instituições de ensino. 
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CAPÍTULO I – EJA: UM TERRITÓRIO DE DISPUTAS, CONQUISTAS E PERSPECTIVAS 

O presente capítulo apresenta e discute questões pedagógicas, políticas e históricas em 

torno da Educação de Jovens e Adultos, especialmente no Brasil, na medida em que as decisões 

pedagógicas para modalidade estiveram sempre atravessadas pelo contexto maior da sociedade. 

Para tanto, ele foi organizado em quatro partes. Desse modo, num primeiro momento 

problematizamos a incorporação da necessidade da escola e de suas famosas recompensas pela 

sociedade, bem como, a “naturalização” de todos os indivíduos a experienciarem, sobretudo, a 

suposta equivalência na forma dos sujeitos viverem essa passagem escolar.  

Com efeito, no segundo item, trazemos o direito à educação escolar como uma 

conquista, dado que, apesar da “naturalização” da escolarização obrigatória, nem sempre a 

escola foi assegurada para o conjunto da sociedade, como bem demonstra a história da 

educação escolar no Brasil. De modo que, já como terceiro momento, lançamos mão desse 

percurso histórico, pontuando a instituição da EJA como modalidade de ensino – tal como 

prevê a Lei 9.392/96 – como desdobramento da garantia legal do direito de todos à educação, 

mas também como parte de um movimento que a apresenta como um modo de fazer educação, 

atravessada por funções, especificidades e diferenças em relação ao chamado ensino regular.  

No quarto e último item deste capítulo, fazemos uma aproximação com os sujeitos da 

modalidade, caracterizando-os enquanto grupos socialmente definidos, embora reconheçamos a 

diversidade desse público. Em particular, destacamos a presença cada vez maior dos jovens nas 

salas da EJA, justificando as razões para o fenômeno da “juvenilização” nessa modalidade. 

1.1. A crença na educação para todos 

Numa sociedade onde a escola nos antecede, somos formados desde a mais tenra idade 

com as narrativas do poder realizador da educação. Esta é apresentada às crianças pela geração 

adulta como salvaguarda do destino da juventude, a panacéia das mazelas humanas, o caminho 

para um futuro de sucesso e o antídoto para a injustiça social. Além de sua representação estar 

intrinsecamente associada a um ideário de desenvolvimento e progresso. 

A confiança na educação escolar, vista quase como única alternativa de solucionar os 

problemas da população e garantir uma vida melhor aos indivíduos, aparece até nos ditos 

populares, anunciados quase irrefletidamente. Por isso, comumente ouvimos, especialmente 

dos mais velhos: “Quem tem estudo, tem tudo”; “Estude para ser alguém na vida”; “Se com 

estudo já é difícil, imagine sem ele”; “Sem estudo não se chega a lugar algum”.  
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De tal modo, seja para as conquistas particulares, seja para a realização de projetos 

coletivos, foi na educação escolar que se convencionou depositar a expectativa de se lograr 

êxito. Logo, famílias, sujeitos e até os discursos oficiais do Estado colocam a escola como 

colaboradora direta e indispensável para se assegurar a conquista ou mesmo a manutenção de 

um modo de vida e sociedade consideradas desejáveis.  

Assim, as consequências conferidas à educação são diversas, porém, sempre 

relacionadas com a perspectiva de melhoria para si, para o outro e para o mundo. Desse modo, 

uns enxergam a educação como qualificação para conseguir um emprego com remuneração 

mais digna; outros apostam na escola para ampliar seu repertório cultural; há quem perceba a 

formação escolar como passaporte para a mobilidade social; existem os que lutam pela 

educação dos seus filhos para evitarem os conhecidos sofrimentos e dificuldades impostas aos 

analfabetos; para tantos a escola é sinônimo de transformação da condição de vida e para 

alguns ela é a certeza da reprodução dos seus privilégios; outros investem na educação como 

meio para alavancar de um país subdesenvolvido para uma nação moderna e desenvolvida. 

Mas, apesar de toda credibilidade construída sobre a educação escolar contemporânea, 

ela é um fenômeno recente, uma vez que se inseriu tardiamente na pauta dos direitos sociais, e 

ainda o fez num movimento lento e contraditório. Pois, apesar de não ser um invento da 

modernidade, é apenas nessa época que a educação escolar se afirma como direito de todos e 

dever do Estado. Acompanhada e influenciada pelo contexto do surgimento da burguesia, da 

filosofia racionalista e individualista e do Estado nacional (HORTA, 1998). 

Nesse sentido a educação que hoje é legalmente garantida e defendida como direito, na 

verdade foi se constituindo ao longo dos tempos de acordo com as transformações da 

sociedade. Quer dizer, as solicitações por ampliação, universalização, obrigatoriedade e mesmo 

gratuidade da educação escolar caminharam conforme os impulsos dado pelo processo de 

(re)organização social, política e econômica dos Estados e nações, a partir da incorporação de 

novas exigências sociais, políticas e econômicas, e padrões civilizatórios.  

De modo particular no Brasil, temos como exemplo o condicionante das mudanças 

estruturais ocorridas na sociedade, que incide diretamente em novas demandas educacionais. 

Nos dizeres de Sampaio (2010, p. 112): 

Na década de 1930, a burguesia industrial se torna o ator fundamental do 

crescimento econômico e da colocação do país, mesmo que tardiamente no 

cenário do capitalismo mundial. A urbanização e a necessidade de mão de 

obra minimamente qualificada nas indústrias, provocou no Brasil, uma espécie 

de reprodução de um movimento que os países mais ricos tinham vivido mais 

de um século antes.  A necessidade de ampliar a rede escolar fez o governos 
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buscar novas diretrizes educacionais para o país (Constituição de 1934) e 

envidar esforços para diminuir o analfabetismo adulto.  

A educação escolar, sendo fomentada dentro de um contexto de transformações e 

diversidade de interesses, gera múltiplas expectativas sobre suas influências, seja em nível 

micro ou macro, individual ou coletivo. E a espera por mudanças e conquistas advinda da 

passagem pela escola é construída dentro de um processo de implementação da escolarização 

obrigatória, coerente com as transformações sociais, a qual concebeu a massificação da 

educação escolar como grande instrumento de consolidação do projeto das sociedades 

modernas. Conforme Sacristán (2001, p.21): 

Graças a ela [a educação escolar], tornou-se possível acreditar na possibilidade 

de que o projeto ilustrado pudesse triunfar devido ao desenvolvimento da 

inteligência, ao exercício da racionalidade, á utilização do conhecimento 

científico e à geração de uma nova ordem social apoiada na existência de 

cidadãos respeitáveis com uma ordem social mais racional.  

No entanto, nem sempre foi consenso os ideais transformadores e emancipadores da 

educação, apregoados a partir do século XIX, o qual compreendia igualmente a expansão na 

oferta da escolarização. Não por acaso, mesmo no início do século XX as sociedades 

desenvolvidas conviveram com as tensões entre conservadores que reivindicavam o privilégio 

do acesso à escola aos grupos sociais historicamente atendidos, e os defensores da ampliação 

institucional da escolarização, como meio de garantir o projeto social que a orienta como 

libertadora da irracionalidade e da exclusão política. 

O fato é que o plano de escolarização foi em geral idealizado sobre perspectivas 

positivas diante da sociedade, mesmo que a forma para se efetivar essa proposta tenha sido 

atravessada por contradições, tensões e disputas de interesses. Progressivamente o discurso de 

valorização da educação e a representação da escola ganharam aceitação social e tornaram-se 

hegemônicos pelas vantagens anunciadas até serem incorporadas mundialmente como 

características culturais. Em síntese: 

A fé na educação nutre-se da crença de que esta possa melhorar a qualidade de 

vida, a racionalidade, o desenvolvimento da sensibilidade, a compreensão 

entre os seres humanos, o decréscimo da agressividade, o desenvolvimento 

econômico ou o domínio da fatalidade e da natureza hostil pelo progresso das 

ciências e da tecnologia propagadas e incrementadas pela educação. 

(SACRISTÁN, 2001, p.21). 
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São muitos, portanto, os créditos conferidos à escola. Seu alcance se dá na dimensão 

moral, econômica, social, cultural e política. A valorização da escola tornou-se universal de tal 

modo que ao longo da história e na maioria das sociedades contemporâneas se “naturalizou” 

sua existência, bem como, considerou-se igualmente “previsível” a vivência escolar para todos 

os sujeitos. De tal maneira, que o consenso sobre a indispensabilidade da escola e suas 

vantagens, escusa a necessidade de problematizarmos as “obviedades” da sua criação e 

manutenção, da sua função, dos seus objetivos, do seu alcance e das implicações para o homem 

e sua sociedade. Em outras palavras: 

[...] a educação promovida nas instituições escolares faz parte dessas 

realidades sociais quase naturais que constituem nossas vidas e se esvaem em 

nossa consciência. Ingressar, estar, permanecer por um tempo nas escolas – 

em qualquer instituição escolar – é uma experiência tão natural e cotidiana que 

nem sequer tomamos consciência da razão de ser de sua existência, da sua 

contingência, de sua possível provisoriedade no tempo, das funções que 

cumpriu, cumpre ou poderá cumprir, dos significados que tem na vida das 

pessoas, nas sociedades e cultura. [...]. (SACRISTÁN, 2001, p. 11). 

Diante de tamanha aceitação, a educação escolar quando tornar-se alvo de críticas é, em 

linhas gerais, no sentido de aprimorar sua atuação, intervir nas fragilidades da instituição a fim 

de fortalecer-se e tornar mais eficiente o papel formador que lhe é designado. E mais: 

incorporada como experiência cotidiana, a escola não tem sua existência questionada por outras 

instituições, uma vez que ganhou no discurso hegemônico legitimidade e crença como 

alternativa promissora para responder às demandas sociais.  

Não obstante, em meio a essa naturalização da escolarização, existem alguns sujeitos e 

mesmo grupos da sociedade provocados a inquietarem-se sobre a existência da escola. 

Paradoxalmente, são os que não vivenciaram a escola ou pelo menos não nas condições plenas 

experienciadas por outros que na dinâmica do dia a dia refletem a importância da educação 

escolar e os resultados possíveis de se extraírem dela. Ou seja, a “desnaturalização” da 

passagem pela escola, o questionamento sobre sua função e implicação formadora na vida dos 

indivíduos, são gerados majoritariamente nas realidades de ausência da escola e menos no da 

presença. 

Se quiséssemos traçar uma analogia, poderíamos comparar com a realidade das áreas 

urbanas construídas com planejamento, onde água encanada sempre foi uma constante nas 

residências. Por hipótese, se por um problema na rede de abastecimento essas famílias 

passassem alguns dias sem água nas torneiras, elas necessariamente pensariam na importância 

desse recurso natural. Refletiriam a falta que ele faz no seu dia a dia, como sua ausência 
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impõem dificuldades e limitações para cumprir os afazeres domésticos, que tarefas simples do 

cotidiano se tornam grandes desafios com a escassez do líquido. Enfim, a vida dessas pessoas 

precisaria ser reorganizada (quantidade de banhos por dia, forma de lavar a louça, o uso da 

descarga no banheiro, a inviabilidade em receber visitas nessas condições, etc.) em função da 

falta d’água. 

Assim, a escola é questionada e pensada por aqueles que passam corriqueiramente 

ocasiões de constrangimento quando solicitados para assinarem o próprio nome sem saber fazê-

lo. Ou pelos que se sentem inibidos em participarem de grupos de igreja ou conselhos 

comunitários por não terem o domínio da leitura. A escola não é vista como inerente à trajetória 

de vida pelos sujeitos filhos de pais analfabetos, que ainda hoje sofrem com descrédito dado 

essa condição ou por aqueles limitados de oportunidades profissionais em razão do reduzido 

tempo de estudo. 

1.2. Contrariando a “naturalização” da educação escolar 

De modo geral, apesar de todo um discurso de naturalização da escola, de sua ampla 

aceitação na sociedade, bem como, diante de sua representação mítica redentora a educação 

obrigatória, permeada por todo prestígio e as prometidas recompensas, não são realidades para 

toda a população brasileira. Ou pelo menos não com iguais possibilidades de acesso, 

permanência e sucesso.  

Dados estatísticos recolhidos e divulgados pelo PNAD, Censo Demográfico, IBGE, 

Observatório da Educação, INEP entre outros, mostram o número de indivíduos que 

contradizem as narrativas de naturalização da vivência escolar. Pois mesmo após a garantia 

legal do direito de todos à educação, prevista pela Carta Magna em 1988, ainda temos 

brasileiros e brasileiras em situação de analfabetismo, seja por nunca terem ido à escola ou por 

passagens fragmentadas e interrompidas em instituições formais de ensino. 

Conforme os dados do “Mapa do analfabetismo no Brasil” estudo feito em 2003 pelo 

Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), em 2000 a taxa de analfabetismo no país da população de 15 anos ou 

mais era de 13,6% e em 2010 de 9,6%. Assim, há mais de 10 anos se desenrola um processo de 

diminuição nos números, o que revela um esforço em atenuar a desigualdade educacional, 

apesar de sua existência ainda incomodar. 

A realidade local também espelha a diferença no processo de escolarização dos sujeitos. 

A título de exemplificação, temos os dados oferecidos pelo IBGE (2013) sobre o estado do Rio 
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Grande do Norte. No ano de 2013 a taxa de analfabetismo do povo norte-rio-grandense com 

idade de 15 anos ou mais, atingia 17,2%, superando inclusive a taxa nacional de 8,5% que é 

igualmente preocupante. 

Recuperar essas informações não significa invisibilizar os avanços, mas nos autoriza 

dizer que a educação escolar no Brasil ao longo do tempo, e mesmo hoje, não é uma 

experiência de todos ou não é – para todos – uma experiência regular e exitosa. E a distinção na 

possibilidade e forma de acesso, permanência e sucesso não são fenômenos espontâneos ou 

“fatos naturais”, mas, como pontua Sacristán (2001, p.12) trata-se: 

[...] de realidades criadas por certas sociedades em determinadas 

circunstâncias, das quais diferentes grupos humanos dispõem em medida 

desigual e em condições muito diversas. Ou seja, estamos diante de um direito 

universal satisfeito parcialmente e em medida desigual.  

O cerne da discussão consiste exatamente nas diferenças sociais que emergem do 

desigual acesso e domínio de bens sociais e culturais como, por exemplo, os domínios da 

escrita e da leitura que a escola promove. Nesse caso, a posse desses bens, situa-se como linha 

divisória entre os brasileiros, tecida social e historicamente. Sobre esse processo Jamil Cury, no 

parecer (11/2000) sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e 

Adultos, chama atenção que 

[...] o não estar em pé de igualdade no interior de uma sociedade 

predominantemente grafocêntrica, onde o código escrito ocupa posição 

privilegiada revela-se como problemática a ser enfrentada. Sendo a leitura e 

escrita bens relevantes, de valor prático e simbólico, o não acesso a graus 

elevados de letramento é particularmente danoso para a conquista de uma 

cidadania plena. (BRASIL, 2000, p. 4). 

As fontes estatísticas e de pesquisa dão ainda mais dimensão nas diferentes formas de 

experienciar a educação escolar. A fim de exemplificarmos isso, trazemos dados fornecidos 

pelo INEP (2014), onde se revela a existência e persistência de distorção de idade-série entre 

alunos do Ensino Fundamental e Médio do ensino regular. 
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Fonte: INEP. 

 

Observamos que durante o período analisado a distorção idade-série sempre esteve 

acima dos 20%. Taxa já suficientemente inquietante. Porém, a gravidade da situação aumenta 

quando traçamos o paralelo entre Ensino Fundamental e Médio, pois percebemos que nesse 

último a distorção supera em 10% ou mais o Ensino Fundamental. Atesta-se, portanto, uma 

correspondência entre aumento do nível de ensino e o crescimento da distorção idade-série.  

Outro demonstrativo da desigualdade educacional no Brasil são os indicadores de 

rendimento escolar. Segundo dados fornecidos pelo INEP (2014), no Brasil em 2011 a taxa de 

reprovação para os anos iniciais (1° ao 5° ano) atingiu 7,2%, enquanto para os anos finais (6° 

ao 9° ano) o valor aumentou para 12,4% e no Ensino Médio a taxa chegou a 13,1% de 

reprovação. Nesse caso, percebemos um percentual expressivo de sujeitos que estão incluídos 

no sistema oficial de educação escolar, mas que enfrentam dificuldades nessa trajetória 

refletida diretamente no indicador de reprovação, o qual tem um aumento direto conforme a 

elevação no nível de ensino.  

Ainda sobre os índices de rendimento escolar, verificamos o percentual de abandono de 

4,8% na rede pública de ensino do país, nos anos finais. Enquanto para rede privada esse 

número é de 0,2% no mesmo nível de ensino. No Ensino Médio, a diferença se repete: para 

rede pública o abandono é de 10,8% e na rede privada de 0,5%. Com isso, analisamos de fato a 

existência e manutenção de educandos com vivência escolar interrompida. E esta realidade é 

majoritariamente vivida pelos sujeitos e grupos sociais atendidos pelo sistema de educação 

pública do Brasil. 
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Mais um dado alarmante cedido pelo IBGE (2015) é quanto à porcentagem de jovens 

com 16 anos que concluíram o Ensino Fundamental. Em 2013 apenas 71,7% desse público 

completou o ciclo, logo são mais de 28% de jovens com 16 anos que tiveram obstáculos na sua 

escolarização não sendo possível terminar o Ensino Fundamental. Para o Ensino Médio, a 

preocupação é equivalente, pois somente 54,3% dos jovens com 19 anos concluíram esse nível 

de ensino. Quer dizer, praticamente o mesmo percentual continua sem o nível médio completo. 

As marcas históricas de desigualdade na educação brasileira são ainda mais 

evidenciadas quando se traça uma comparação a nível regional. Consoante o INEP (2014), em 

2012 a taxa de aprovação nos anos finais do Ensino Fundamental, na região Sudeste, foi de 

88,6%, enquanto que na região Nordeste esse índice alcançou 78,5%, o que significa um hiato 

de 10%. 

Em linhas gerais, temos avanços no esforço de garantir educação obrigatória a todos, no 

entanto, ainda é possível vermos marcas da desigualdade educacional a nível local, no 

comparativo regional, no rendimento escolar para os níveis de ensino, entre instituições pública 

e privada, ou mesmo, no número de indivíduos sem a competência da escrita e da leitura. Deste 

modo, apesar do discurso hegemônico tratar a escola como parte do nosso cotidiano e 

imprescindível nas nossas vidas, ainda existem grupos específicos fora do circuito da educação 

formal ou com acesso limitado e insuficiente. Jamil Cury, no já referido parecer que sustenta as 

Diretrizes Curriculares da EJA, sintetiza sobre a desigualdade educacional brasileira: 

Suas raízes são de ordem histórico-social. No Brasil, esta realidade resulta do 

caráter subalterno atribuído pelas elites dirigentes à educação escolar de 

negros escravizados, índios reduzidos, caboclos migrantes e trabalhadores 

braçais, entre outros. Impedidos da plena cidadania, os descendentes destes 

grupos ainda hoje sofrem as consequências desta realidade histórica. Disto nos 

dão prova as inúmeras estatísticas oficiais. A rigor, estes segmentos sociais, 

com especial razão os negros e índios, não eram considerados como titulares 

do registro da modernidade: uma igualdade que não reconhece qualquer forma 

de discriminação e de preconceito com base em origem, raça, sexo, cor, idade, 

religião e sangue entre outros. (BRASIL, 2000, p. 4). 

Não por acaso é incomum presenciarmos jovens e adultos individualmente ou 

organizados em coletivos e movimentos sociais reivindicando o seu direito à educação. 

Entretanto, esses mesmo jovens e adultos reconhecem o direito de exigirem escolas de 

qualidade para os seus filhos, irmãos, sobrinhos ou primos mais novos (SOARES, 2001). Esse 

distinto tratamento com o mesmo direito é resquício da forma desigual como a educação foi e 

continua sendo ofertada. Pois, os que aparentemente se mostram acomodados com a negação 

do seu direito, podem estar, na verdade, incutidos pela construção histórica da educação 
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anunciada para todos, mas, na prática, possível apenas para alguns. Logo, faz sentido cobrar 

educação para as crianças, mas não para sujeitos “fora da idade escolar”. 

Sendo assim, precisamos desnaturalizar a educação escolar e assumi-la como invenção 

histórica e social que é, criada com finalidades previstas, para suprir demandas específicas e 

incidir de diferentes formas sobre diferentes grupos. Afinal, as diferenças na forma de conceber 

a educação escolar e os objetivos depositados nela, são inerentes a uma sociedade diversa como 

a nossa. Conforme relata Sacristán (2001, p. 22): 

Pessoas e grupos muito diversos esperam ver realizadas suas esperanças sobre 

essa inventividade histórica – a escolaridade – que parece conter as soluções a 

diversos problemas, necessidades, ideais, carências, etc. Daí por que, em 

sociedades plurais e democráticas, é tão complicado desenvolver um sistema 

educacional que satisfaça suficientemente pessoas e grupos que têm 

preferências interesses e formas particulares de entender os valores essenciais. 

[...] as expectativas sobre a educação, as escolas e os professores são amplas, 

complexas e diversificadas, o que transforma a educação, inevitavelmente, de 

certa forma, em um território para as confrontações políticas, religiosas, entre 

culturas e subculturas e entre grupos sociais. 

As diferenças, todavia, não podem nem de longe ser sinônimo de desigualdade, pois 

esta ao contrário da primeira é construção social sedimentada em interesses. E o mesmo autor 

que chama atenção para as diferenças de objetivos e expectativas depositados na escolarização, 

própria de uma sociedade plural, alerta com igual ênfase que: “A escolarização não é a toda- 

poderosa para combater as desigualdades, mas o que nunca deve fazer é tornar-se causa de uma 

desigualdade maior, dando tratamento diferente ou reforçando a hierarquia entre sujeitos 

diferentes.” (SACRISTÁN, 2001, p. 64).  

Diante do processo de escolaridade em nosso país ter na sua origem não apenas 

diferenças, mas fundamentalmente desigualdades, a marca da seletividade travou e ainda trava 

o debate sobre sujeitos e grupos sociais excluídos total ou parcialmente das conhecidas 

recompensas oferecidas a quem vivencia a escola. Assim, a história da educação brasileira 

registra um processo de luta, ora favorecido, ora prejudicado por conjunturas mais gerais, para 

inserir jovens e adultos não escolarizados no circuito da educação obrigatória, ou seja, a 

educação escolar como direito do individuo e dever do Estado. 

Esse processo de luta é movido pela busca de reconhecimento de um direito, mas 

também, por toda uma crença no já comentado poder transformador da educação, no discurso 

mítico e redentor da escolarização e na convicção da condição imprescindível da educação 

escolar para que os sujeitos participem ativamente na sociedade, exerçam ou reivindiquem 
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direitos e mesmo tenham habilidades necessárias para assumir postos de trabalho. 

(SACRISTÁN, 2001)  

No mais, se faz necessário pensar a educação escolar na diferença e na desigualdade tal 

como é vivenciada pelos sujeitos e grupos sociais, o que implica relativizarmos o discurso 

hegemônico de “naturalização” da escola, bem como, seus possíveis benefícios.  

1.3. EJA: luta e garantia de um direito 

Considerando que a oferta da educação escolar, tal como a conhecemos hoje, estabelece 

relação e mesmo dependência com os interesses e necessidades proclamadas pelo moderno e 

hegemônico projeto social burguês, o modelo de formação escolar adotado e a quem se destina, 

tem associação direta com esses interesses. Levando em conta ainda, o embate entre os 

oposicionistas e os favoráveis a massificação da educação temos ao longo da história formas 

desiguais de oferecer educação escolar aos brasileiros. 

O fato é que, o Brasil já dividido por outras questões – “urbano e rural”; “senhor e 

escravo”; “litoral e sertão” - também produziu uma nova oposição: escolarizados e analfabetos. 

Uma vez que o nosso sistema educacional durante muitos anos foi palco da reprodução das 

desigualdades da sociedade. Na medida em que, o acesso e o conteúdo da formação escolar 

estavam submetidos à condição socioeconômica e cultural dos sujeitos. Não por acaso, existiu 

uma priorização da educação intelectual para determinados sujeitos e grupos da burguesia, já 

que seriam eles a assumirem os importantes cargos de decisão política e gerenciarem os meios 

de produção. Enquanto, para população trabalhadora, responsável quase exclusivamente pelas 

atividades braçais e mecânicas, não carecia de estudos ou apenas em porções suficiente para 

manter a organização social. 

Diante, pois, da distinção e seletividade exercida nas escolas brasileiras, produziu-se no 

país uma demanda de jovens e adultos com baixa ou nenhuma escolarização. E quanto à 

educação destinada a esses sujeitos no Brasil, durante longas décadas o assunto foi esquecido, 

visto como desnecessário ou secundário, como desdobramento de uma cultura socialmente 

enraizada pela qual a educação escolar não foi concebida e tratada como direito de todos e 

dever do Estado. Assim, assistimos a numa despreocupação na oferta e garantia da 

escolarização para esses sujeitos jovens e adultos a quem o direito à educação escolar foi 

negado, bem como, uma ausência de organização pedagógica atenta às especificidades desse 

público (PAIVA, 1987). 
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Essa realidade só ganhou novos cenários quando necessidades objetivas imprimiram a 

urgência de mudanças e de novo ritmo para educação de jovens e adultos. Dentre elas, a 

imposta pelo setor econômico a partir de 1930, dada a exigência de mão de obra minimamente 

qualificada para operar numa sociedade industrial (DI PIERRO; HADDAD, 2000). Outra, 

advinda do interesse político em alterar os altos índices de analfabetismo, julgados pela elite 

conservadora como uma “vergonha” para uma nação considerada em desenvolvimento. Desse 

modo, para os responsabilizados pela pobreza do país, se ofereceu uma educação subserviente 

ao mercado e de caráter compensatório. 

Já em meados da década de 1950 até 1964, a necessidade de se estender o acesso das 

grandes massas populares aos conhecimentos escolares elementares esteve no centro da ação 

política e cultural de diferentes grupos interessados em implantar os seus projetos de sociedade 

em nível nacional, entre eles, o nacional-desenvolvimentismo, o pensamento renovador cristão 

e o Partido Comunista (DI PIERRO; HADDAD, 2000), dando visibilidade e importância às 

iniciativas de educação de jovens e adultos, especialmente no que tange à alfabetização. 

Esse cenário de iniciativas de ações educacionais para jovens e adultos foi fruto do 

contexto político e histórico do país daquele momento, no qual se vislumbrava na educação 

escolar, ou mais objetivamente na alfabetização de adultos, um caminho eficaz para se ampliar 

o número de eleitores, diminuir os índices de analfabetismo ou atrair uma maior militância para 

o engajamento em lutas e conquistas sociais pretendidas. Nas palavras de Di Pierro e Haddad 

(2000, p. 112):  

Diversos grupos buscavam junto às camadas populares formas de sustentação 

política para suas propostas. A educação, sem dúvida alguma, e de maneira 

privilegiada, era a prática social que melhor se oferecia a tais mecanismos, não 

só por sua face pedagógica, mas também, e principalmente, por suas 

características de prática política. 

Nesse sentido, fosse a proposta conscientizadora, libertadora, conservadora ou 

reprodutora, existia, em comum, a disputa por meio da educação para se chegar a um projeto 

sócio-histórico defendido como ideal. Nesse duelo, os movimentos de educação popular 

empreenderam um diálogo e aproximação com as classes desfavorecidas. Movidos pelo 

reconhecimento e valorização de saberes, práticas e valores produzidos na cultura popular. 

Nesse período, as iniciativas de educação de jovens e adultos mais importantes são 

levadas à cabo pelos chamados  movimentos de Educação Popular, ainda hoje, de forte 

influência, cujas raízes encontram-se nos ideários políticos gestados em meio aos processos 

políticos revolucionários da época, especialmente na América Latina, dos diversos movimentos 
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sociais urbanos e rurais. Mas, sobretudo, a Educação Popular enquanto paradigma tem suas 

marcas no inconformismo, na insatisfação com a realidade social e educacional vivenciada 

pelos grupos espoliados. Inspirando-se e tendo como força motora as experiências marcadas 

pela dor, sofrimento, fome, lutas, perdas e humilhações próprias da trajetória truculenta de cada 

jovem e adulto. 

Neste período o nome de Paulo Freire emergiu como referência, tanto pelas 

experiências que conduziu como pela produção teórica que divulgou a partir delas, onde 

mostrou preocupação com a desigualdade das relações de poder na sociedade, bem como, a 

necessidade de romper com injustiças naturalizadas e estabelecer relações e práticas mais 

igualitárias. Especificamente no campo educacional, Freire colaborou para o reconhecimento 

das singularidades dos sujeitos educandos, assim como para a criação de alternativas teóricas, 

didáticas e políticas voltadas para a educação de jovens e adultos.  

Porém, o movimento da Educação Popular manteve-se longe da institucionalização no 

sistema oficial de ensino. Isto em razão, por um lado, da própria convicção política de algumas 

correntes do movimento com uma visão “anti-Estatal”, as quais entendiam que se filiar ao 

Estado, significaria uma cooptação e consequentemente teriam suas demandas indesejadamente 

ressignificadas. E, por outro lado, o óbice histórico imposto pelo golpe de 1964, que 

interrompeu qualquer possibilidade de maturação das iniciativas, até então em formato de 

campanhas e programas, se consolidarem e adquirirem consistência política e pedagógica de 

maior proporção. 

A efervescência política desses anos teve sua interrupção com o golpe civil-militar1 de 

1964, com o Estado ditador implementando sua política educacional, ocupando, até mesmo, os 

espaços educacionais antes hegemonizados pelos “educadores populares”, imprimindo sua 

concepção e prática pedagógica, consonantes com os objetivos do modelo socioeconômico e 

político pensado pelas forças golpistas. 

Um dos caminhos utilizados pelo novo regime para consolidação do seu projeto político 

foi o apoio às iniciativas conservadoras de alfabetização de jovens e adultos conduzidas pela 

igreja cristã. Pois essas ações, apesar de ocuparem os espaços antes preenchidos pela educação 

popular, tinham um caráter muito mais doutrinário e assistencialista. Como destaca Di Pierro e 

Haddad (2000): 

                                                 
1
 Adotamos a expressão “civil-militar” porque concordamos com a tese de René Dreifuss (2000) segundo a qual o 

golpe de Estado de 1964 não se configurou como um movimento exclusivamente, ou principalmente,  “militar”, 

mas uma iniciativa política que amalgamou forças militares e setores  civis.   
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A atuação do Movimento de Educação de Base da CNBB foi sendo tolhida 

não só pelos órgãos de repressão, mas também pela própria hierarquia 

católica, transformando-se na década de 1970 muito mais em um instrumento 

de evangelização do que propriamente de educação popular. (p.113).   

[...] alguns programas de caráter conservador foram consentidos ou mesmo 

incentivados, como a Cruzada de Ação Básica Cristã (ABC). Nascido no 

Recife, o programa ganhou caráter nacional, tentando ocupar os espaços 

deixados pelos movimentos de cultura popular. Dirigida por evangélicos 

norte-americanos, a Cruzada servia de maneira assistencialista aos interesses 

do regime militar, tornando-se praticamente um programa semi-oficial. 

(p.114).  

De maneira geral, as iniciativas de educação de jovens e adultos passam a servir como 

ferramentas ideológicas de um regime coercivo e a principal ação de controle do Estado nesse 

campo deu-se em 1967 com o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), que 

encarou o histórico problema do analfabetismo inscrevendo-o em seu projeto como uma 

“vergonha nacional” a ser abolida. Essa ação, também foi uma forma de responder a sociedade, 

na medida em que a educação era reconhecida cada vez mais como um direito de cidadania. 

Nesse sentido, o MOBRAL cumpria com duas tarefas: atender minimamente os anseios dos 

grupos marginalizados do sistema escolar e atender os objetivos políticos do governo militar. 

Ambas favoreciam para conquista de maior legitimidade do regime, obtenção de informação 

sobre os municípios e Estados, além de controle sobre a população. (PAIVA, 1987). 

O Ensino Supletivo oferecido pelo governo civil-militar, a partir da aprovação da Lei 

5.692/71, foi um desdobramento desse programa e também uma tentativa de ampliar o acesso à 

escolarização. E teve por característica três princípios: 

O primeiro foi a definição do Ensino Supletivo como um subsistema 

integrado, independente do Ensino Regular, porém com este intimamente 

relacionado, compondo o Sistema Nacional de Educação e Cultura. O segundo 

princípio foi o de colocar o Ensino Supletivo, assim como toda a reforma 

educacional do regime militar, voltado para o esforço do desenvolvimento 

nacional, seja “integrando pela alfabetização a mão-de-obra marginalizada”, 

seja formando a força de trabalho. A terceira “ideia-força” foi a de que o 

Ensino Supletivo deveria ter uma doutrina e uma metodologia apropriadas aos 

“grandes números característicos desta linha de escolarização”. (DI PIERRO; 

HADDAD, 2000, p. 117). 

Portanto, o Ensino Supletivo, diferente da Educação Popular, ofereceu um ensino 

homogeneizador, considerando todo e qualquer sujeito da aprendizagem na simplista condição 

de alunos, sem levar em conta sua origem de classe ou seu contexto sociocultural, por exemplo.  

Direcionou sua atenção em recuperar o atraso dos jovens e adultos sem escolarização, atualizar 
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a formação do presente e, sobretudo, formar mão de obra para o trabalho, objetivando 

contribuir para o projeto de desenvolvimento nacional. 

(Re)conquistada em 1985 a liberdade de organização democrática da sociedade civil, 

instala-se um clima de redemocratização no Brasil pautado, sobretudo, na luta pela ampliação 

dos direitos sociais. Nesse mesmo “embalo”, a promulgação da “Constituição Cidadã” de 1988 

estabeleceu como dever do Estado a oferta da educação pública, gratuita e universal, inclusive 

para os jovens e adultos.  

A conquista do direito legal de todos à educação, sem dúvida, significou um avanço 

para Educação de Jovens e Adultos. Porém, não implicou, na prática e de imediato, em um 

tratamento político de igualdade e tampouco de prioridade com este público. Prova disso foi à 

atitude do Presidente Collor em 1990, sob a justificativa de redução de gatos, ter fechado a 

Fundação Educar – até então, o único instrumento de articulação e fomento para o 

desenvolvimento de uma política nacional de educação para os jovens e adultos. (DI PIERRO; 

HADADD, 2000). 

Em 1996, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

9.394 – a Educação de Jovens e Adultos é incorporada à Educação Básica, na qualidade de 

modalidade de ensino.  

Porém, o que se revela como um avanço legal não é traduzido em cumprimento pleno, 

pois o tratamento marginal, secundário e de pouca expressão dado às políticas da EJA 

permanecem mesmo após a conquista do direito. Como é sintetizado por Di Pierro (2005a, p. 

1123): 

Com base no argumento (bastante controverso) de que a educação básica de 

jovens e adultos oferece uma relação custo-benefício menos favorável que a 

educação primária de crianças, prevaleceu na reforma educacional brasileira 

da década de 1990 a orientação de focalização dos recursos públicos no ensino 

fundamental de crianças e adolescentes, visto como estratégia de prevenção do 

analfabetismo. O principal mecanismo utilizado para operacionalizar a 

focalização é bastante conhecido – o Fundo de Valorização do Ensino 

Fundamental (FUNDEF), do qual as matrículas do ensino de jovens e adultos 

foram expurgadas por imposição de um veto do então presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso.  

Sobre esse relapso para com o direito de todos à educação, com consequências, 

inclusive, na não garantia de aporte financeiro à efetivação da EJA, nesse processo de reforma 

educacional do Brasil na década de 1990, Di Pierro acrescenta o agravante de que não se 

tratava de inexistir normas legais de proteção à modalidade: 
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Não se pode atribuir [...] a falta de um marco jurídico adequado, pois as leis e 

normas vigentes – Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei do Plano Nacional de Educação, Diretrizes 

Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos – asseguram o direito 

público subjetivo à educação, independentemente de idade, e concedem a 

necessária flexibilidade para organizar o ensino de acordo com as 

necessidades de aprendizagem dos jovens e adultos. O problema não está nas 

leis, mas na política educacional. (2005b, p.24). 

 

Como instrumento de resistência e contraposição a essa perspectiva de esvaziamento da 

EJA como modalidade de ensino, educadores e educadoras atuantes em iniciativas oficiais e de 

organizações da sociedade civil constituíram um amplo movimento nacional de fóruns de EJA 

em 1996. Suas respectivas origens se caracterizam enquanto resposta ao fechamento dos 

espaços públicos e de decisões políticas sobre os rumos da EJA.  

Assim, os fóruns foram se constituindo em quase todos os Estados brasileiro a partir da 

proposição de um espaço de amplo diálogo, envolvendo Estado e organizações da sociedade 

civil, a fim de se gerar uma rede de reivindicação e afirmação de um território institucional para 

educação de jovens e adultos. Nas palavras de Paiva (2005, p. 450): 

A identidade desses fóruns se produz, em maior ou menor escala, pela busca 

constante da garantia do direito à educação de jovens e adultos, em espaços de 

interlocução entre entidades públicas e privadas, governamentais e não-

governamentais, formais e não-formais, representadas por administrações 

públicas estaduais e municipais, tanto da educação quanto áreas afins, nas suas 

diversas instâncias de realização; universidades e institutos superiores de 

educação; [...] Sistema S; organizações não governamentais; sindicatos e 

federações; entidades filantrópicas e comunitárias; movimentos sociais; 

estudantes universitários e de EJA; professores, alfabetizadores, educadores 

populares.   

Aliada a atuação dos fóruns de EJA – ainda hoje, um dos principais e mais regulares 

propositores, negociadores, fiscalizadores e defensores das políticas da EJA –, a modalidade 

contou com os impulsos políticos promovidos pelas conferências e movimentos internacionais. 

O país foi pressionado a assumir publicamente seus esforços em assegurar educação a todos os 

seus cidadãos, e no caso dos jovens e adultos, a partir de uma pedagogia que considerasse suas 

especificidades.  

A V Conferência Internacional de Educação de Jovens e Adultos (CONFINTEA), em 

1997, teve grande impacto na medida em que o Brasil tornou-se signatário junto com mais 150 

países da Declaração de Hamburgo, firmando o compromisso em oferecer à população em 

geral oportunidades de educação ao longo de toda vida (SOARES, 2001), independente da 

idade, do sexo, classe social ou etnia, a partir de uma formação contínua e integral.  
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Porém, a sua efetivação ainda é desafiante para EJA. Um bom exemplo é se voltarmos 

os olhos para alfabetização, parte importante da modalidade. Já que uma análise da história 

brasileira de iniciativas e ações políticas para o público jovem e adulto revela o traço comum 

que a permeia: a implementação de programas pontuais e abreviados com foco quase exclusivo 

na decodificação do sistema alfabético. 

Desse modo, cada governo lança arbitrariamente propostas de alfabetização para o país 

e apostam que conquistarão mais adeptos políticos e intelectuais quanto mais imediatistas 

forem às promessas de resultados. Os programas Alfabetização Solidária e Brasil Alfabetizado 

são uma amostra clara do tratamento descontínuo e fugaz predominante nas políticas 

educacionais de alfabetização no Brasil. (DI PIERRO, 2005b). 

A constante urgência com que é pensada a educação para jovens e adultos, idealizando 

soluções instantâneas por parte de uns ou a invisibilidade total da demanda por parte de outros, 

em confronto com setores empenhados em assegurar educação como direito de todos e ao 

longo da vida, produz permanentes confrontos. Nesse sentido, mesmo após a sua 

institucionalização, a EJA convive com essas variações muito em função da sua identidade 

transitória, fruto de mudanças de paradigmas político-pedagógico ao longo da sua construção e 

consolidação. 

Essa realidade conflitante referenda-se no embate entre dois paradigmas: um baseado 

numa concepção compensatória de educação para Jovens e Adultos, que se focaliza na 

escolarização como reposição de estudos para sujeitos que na infância não tiveram ou tiveram 

de forma interrompida acesso à escola. De modo que as políticas educacionais são vistas pela 

lente das carências, lacunas e faltas do individuo. O outro paradigma se vincula à necessidade 

da aprendizagem ao longo da vida, reconhecendo nos jovens e adultos sujeitos de direitos e 

possuidores de cultura merecedora de valorização. (DI PIERRO, 2005a)  

Este último paradigma aparece como predominante ao longo do Parecer CEB 11/2000, 

o qual teve como relator o professor Jamil Cury. O documento significa tanto uma conquista 

política, no sentido de ser outra forma de afirmação do espaço da EJA na educação básica, 

quanto uma conquista organizacional e pedagógica ao traçar as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação de Jovens e Adultos. 

Entretanto, em meio aos entraves, as contradições, a relativa morosidade nas conquistas 

e mesmo os possíveis retrocessos não seriam justos, como nos atenta Arroyo (2005b), definir 

de modo simplista e redutor a história da EJA com as marcas da incerteza, do voluntariado, das 

campanhas e soluções conjunturais. Pois, são dos múltiplos sujeitos e organizações, 

compositores dessa modalidade, que emergem mais constantemente as reivindicações e o apelo 
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perene pelo reconhecimento prático da educação para jovens e adultos como direito. Os sujeitos 

da EJA não se silenciam diante de qualquer oferta governista, bem como, resistem às tentativas 

de sua pormenorização e invisibilidade.  

Como conquista desse incessante movimento de luta alcançou-se em dezembro de 2006 

a aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), através de Emenda Constitucional n° 

53, o qual, diferentemente do FUNDEF, prevê o financiamento da Educação Básica para todos 

os níveis (da Educação Infantil ao Ensino Médio) e modalidades (inclusive a Educação de 

Jovens e Adultos). 

A obviedade da necessidade de se ter recurso garantido para EJA, se torna conquista, 

pois a exclusão da modalidade do fundo nacional de educação outrora foi usado como 

estratégia política para se limitar “no papel” o direito de jovens e adultos estudarem. Portanto, o 

FUNDEB representou mais um passo no caminho para garantir na prática a educação para 

todos e especificamente para jovens e adultos. 

Todo esse processo, sinteticamente anunciado, de luta pela conquista do direito de todos 

à educação, inclusive para jovens e adultos está, como já dissemos, pari passu com as 

demandas, ambições e mudanças da sociedade. Portanto, a institucionalização da EJA é 

também fruto do desejo de sujeitos, grupos e movimentos sociais de inserir-se no processo 

maior de universalização da educação obrigatória e passar a serem agraciados com as 

vantagens divulgadas para sujeitos escolarizados.  

A EJA, como parte do processo de massificação da educação escolar, se fez sobre 

diferentes objetivos, igualmente como a educação obrigatória. Sendo por vezes defendida como 

forma de emancipação social e individual; meio de legitimar a ordem social; como mecanismo 

de integração nacional dos Estados nacionais, ou mesmo como instrumento de disciplinamento 

e de controle simbólico dos indivíduos (SACRISTÁN, 2001). 

Dito isto, é evidente que mesmo hoje a educação obrigatória, e por consequência, a 

Educação de Jovens e Adultos não vivem num contexto de consenso, mas, sim, são 

atravessadas por interesses distintos, entendimentos divergentes sobre o papel da educação, 

pela a maior ou menor aprovação com a política de massificação da educação e mesmo pela 

compreensão ambígua acerca do modo como fazer educação para todos.  

Em linhas gerais, podemos dizer que a instituição da EJA como modalidade de ensino 

carrega, por um lado, a legitimação do direito de todos à educação, independente da idade, e, 

por outro, o reconhecimento da dívida histórica gerada pela negação do direito à educação para 
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parte da população brasileira, assim como a entrada de jovens e adultos com perfil cultural, 

posição social e trajetórias escolares particulares no circuito da educação obrigatória.  

Essa conclusão pressupõe igualmente assumir a existência de uma especificidade 

necessária de ser atendida a partir de tratamento consequente. Ou seja, a conquista da EJA 

implicou a consideração de um modo de fazer educação distinta do previsto pelo chamado 

ensino regular. 

1.4. EJA: um modo de fazer educação 

Tomando como referência as declarações internacionais que tiveram incidência sobre o 

compromisso do Brasil em garantir educação de jovens e adultos, percebe-se a ênfase no 

princípio da educação como direito indistinto de todos os sujeitos. Isso se apresenta, por 

exemplo, tanto na Declaração de Jomtien da Educação para Todos (1990), quando defende a 

educação como direito básico para qualquer sujeito, independe do sexo, raça e idade; como 

também na Declaração de Hamburgo (1997) ao afirmar a alfabetização de adultos como direito 

humano fundamental. 

Assim, é um equívoco conceber a modalidade EJA apenas como uma estratégia de 

ressarcir jovens e adultos de uma escolarização interrompida ou da privação de acesso à 

educação formal. Igualmente, não se trata de um benefício ou “bondade” oferecida pelos 

governos para os sujeitos “fora da idade escolar” a fim de remediar o percalço educacional. A 

EJA é antes de tudo e, sobretudo, um direito. Portanto, a conquista da modalidade se sustenta 

na perspectiva da educação para jovens e adultos como direito público subjetivo. Quer dizer, o 

sujeito é detentor do direito a educação - pública e gratuita - de tal modo, que pode 

individualmente acionar o Poder Público para em caso de lesão ter seu direito garantido.  

Contudo, é preciso reconhecer que ainda existem lutas a serem travadas, no sentido de 

consolidar a concepção e a efetivação da EJA que supere a visão marcada pela ideia de 

compensação. Essa visão tradicional da modalidade, sustentada por uma ideia de déficits 

educacional, cultural e social dos sujeitos precisa ser superada, não podemos continuar a 

conceber uma educação que supri carências socais e escolares, mas sim, afirmar a EJA no 

campo do direito: o direito de jovens e adultos de terem educação escolar em uma sociedade de 

cultura escolarizada.  

Além disso, uma modalidade de ensino parte do reconhecimento de especificidades de 

um conjunto de pessoas, com perfil e demandas singulares não atendidas pela chamada 
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educação regular. E, consequentemente, da necessidade de um modo político e pedagógico 

pensado e praticado a fim de atender essas particularidades. Dito de outra maneira: 

O termo modalidade é diminutivo latino de modus (modo, maneira) e expressa 

uma medida dentro de uma forma própria de ser. Ela tem, assim, um perfil 

próprio, uma feição especial diante de um processo considerado como medida 

de referência. Trata-se, pois, de um modo de existir com característica própria. 

Esta feição especial se liga ao princípio da proporcionalidade para que este 

modo seja respeitado. A proporcionalidade, como orientação de 

procedimentos, por sua vez, é uma dimensão da equidade que tem a ver com a 

aplicação circunstanciada da justiça, que impede o aprofundamento das 

diferenças quando estas inferiorizam as pessoas. Ela impede o crescimento das 

desigualdades por meio do tratamento desigual dos desiguais, consideradas as 

condições concretas, a fim de que estes eliminem uma barreira discriminatória 

e se tornem tão iguais quanto outros que tiveram oportunidades face a um bem 

indispensável como o é o acesso a educação escolar. (BRASIL, 2000, p. 17). 

Logo, a EJA não pode ser vista como mero ajustamento do Ensino Fundamental e 

Médio. A conquista da modalidade não teve por finalidade copiar para Educação de Jovens e 

Adultos os princípios e práticas do ensino regular. Além disso, a construção de um modo 

específico de fazer educação ultrapassa os contorcionismos adaptativos dos conteúdos, 

metodologias, organização pedagógica, prática docente, tempo e espaço escolar. 

É preciso lembrar que a maioria dos jovens e adultos já foram vítimas da rigidez, do 

tempo e da dinâmica escolar desde a pré-escola e que, portanto, reproduzi-la na EJA é 

condicioná-los a uma nova interrupção na trajetória escolar. (ARROYO, 2007). Por 

conseguinte, garantir o acesso dos sujeitos aos bancos escolares, conservando o modelo político 

pedagógico do chamado ensino regular, implica esquecer-se que outrora foi este que os 

“expulsou” os sujeitos da escola.  

O acesso, desacompanhado de uma organização e dinâmica político-pedagógica que 

assegure aos jovens e adultos a permanência na escola com sucesso, passa a ser a nova forma 

de manter determinados sujeitos excluídos da educação formal e de suas possibilidades. Só que, 

agora, esses sujeitos dentro das escolas são arbitrariamente rotulados de “fracassados” e 

responsabilizados individualmente por não obterem êxito escolar, sob a simples justificativa de 

não acompanharem as exigências inquestionáveis da instituição (SACRISTÁN, 2011).  

Por sua vez, a existência dos indicadores de analfabetismo funcional2 pode ser 

interpretada como efeito desse processo pelo qual se garante o acesso à escola, mas com 

limitações no modo do fazer educacional, ao ponto de prejudicar a permanência e o sucesso dos 

                                                 
2
 É considerado pelo IBGE como analfabeto funcional a pessoa que não completou, pelo menos, quatro anos de 

estudos. (BRASIL, 2010).  
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seus educandos. Trata-se de índices que atestam a passagem dos indivíduos pelas instituições 

de ensino sem a obtenção das aprendizagens mínimas esperadas, inclusive o de serem 

plenamente alfabetizados. São brasileiros e brasileiras com vivências escolares abreviadas que, 

segundo os dados divulgados pelo IBGE (2014), estão inseridos na porcentagem dos 18,3% de 

analfabetos funcionais residentes no país (o equivalente a 27,8 milhões de pessoas), aos quais 

devem ser somados 13,2 milhões de analfabetos absolutos (que representa 8,7% da população), 

configurando-se um dos segmentos que compõem o público alvo a ser atendido pela 

modalidade EJA. 

Mas, a EJA, que num primeiro momento apareceu majoritariamente destinada para os 

que não tiveram acesso à educação na idade dita própria, convive hoje não apenas com esse 

público, como também, com a produção dos “fracassados” do chamado ensino regular, jovens e 

adultos que tiveram o acesso à educação, estudaram durante quatro ou mais anos, todavia, 

esbarraram no que se refere à permanência e ao sucesso escolar. 

Uma realidade engendrada pelo processo de expansão do ensino, rumo à 

universalização da educação, iniciado em meados do século passado e fortalecido na década de 

1990, sem a equivalência nas possibilidades objetivas desses novos educandos desfrutarem do 

direito em plenitude. Conforme Ribeiro: 

[...] a universalização do acesso, ou seja, o oferecimento de condições iguais 

de oportunidades de ingresso, que é uma conquista dos setores mais 

empobrecidos da população brasileira, não conseguiu responder às 

desigualdades geradas pelos sistemas educativos. A seleção 

(inclusão/exclusão) não é mais feita no acesso à escola, mas no seu interior, na 

trajetória educacional, gerando novas práticas: o desempenho individual, a 

competição, o chamado “fracasso escolar”. [...]. (2011, p. 43). 

A criação ou manutenção de uma escola seletiva e excludente para jovens e adultos, 

mesmo com a garantia do acesso e a institucionalização da modalidade de ensino, é fruto de um 

sistema educacional que aposta e se prende na preservação dos seus princípios e práticas 

talhadas na negação, desconhecimento ou desrespeito às demandas reais dos sujeitos 

educandos. Em síntese: “O sistema escolar continua a pensar sua lógica e estrutura interna e 

nem sempre tem facilidade para abrir-se a essa pluralidade de indicadores que vem da 

sociedade, dos próprios jovens e adultos e de outras áreas de políticas públicas.” (ARROYO, 

2005b, p. 22), criando e sustentando e ampliando, assim, desigualdades educacionais, seja pela 

privação do direito, seja pelas condições adversas de permanência dos sujeitos nas escolas.  

Com efeito, mantém-se atual o sentido dado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

EJA (Resolução 11/2000 – CBE/CNE) às funções da modalidade (reparadora, equalizadora e 
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qualificadora), pensadas em resposta às demandas históricas e atuais da realidade educacional 

para jovens e adultos no Brasil.  

A função reparadora da EJA parte do reconhecimento de uma dívida histórica com 

grupos específicos da sociedade brasileira, dos quais em sua maioria negros, mulheres, índios, 

trabalhadores rurais e de baixa renda. Estes batalham sua sobrevivência diária na “sociedade do 

conhecimento” sem terem o acesso institucionalizado desses bens simbólicos, tampouco tendo 

a legitimação dos seus saberes vivenciais. 

Para as Diretrizes da EJA, reparar significa garantir aos sujeitos o seu direito de 

aprendizagem e condições mais igualitárias de convivência e sobrevivência no mundo atual. 

Uma vez que, a escola moderna defende e se alicerça nos princípios da democracia, igualdade e 

liberdade, a educação torna-se direito dos indivíduos e dever do Estado. Logo, intervir no fosso 

sócio educacional, almejando reparar esse hiato é tarefa premente para uma sociedade que 

aposta na educação escolar como meio para relações mais justas entre os homens e o mundo. 

Desse modo: 

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

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

uma escola de qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade 

ontológica de todo e qualquer ser humano. (BRASIL, 2000, p. 4). 

É bem verdade que o interesse inscrito nas Diretrizes da EJA em reparar uma dívida 

histórica, atenuando as desigualdades sociais, que, portanto, ultrapassa às escolares, esbarra em 

limites próprios de uma instituição com papel fundamental nas relações sociais, mas que não é 

a única. Ou seja, apesar da sua grande influência na formação dos indivíduos e da sociedade, a 

escola não é detentora de um poder capaz de solucionar desigualdades exteriores e anteriores a 

ela. 

Como descreve Arroyo (2005b), a vulnerabilidade do direito à educação é parte da 

negação do conjunto de outros direitos. Portanto, a escola não pode ser exclusivamente 

responsabilizada pela conquista de um mundo mais igualitário, quando a própria educação 

escolar também se insere no campo de direitos historicamente tolhidos.  

Contudo, reconhecemos que se um grupo ou indivíduo recebe uma educação distinta em 

modo, tempo e qualidade, se produzirá um efeito de desigualdade entre esses indivíduos ou 

grupos. Por outro lado, a consciência da incapacidade da escola transformar todas as dimensões 

da realidade atual, nem de longe é sinônimo de descrença na sua contribuição para inversão do 

histórico de desigualdades e injustiças sociais. Entendemos o papel indispensável da educação 
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escolar como acesso aos bens simbólicos e materiais, favorecendo a participação dos sujeitos 

nas decisões políticas, bem como, no exercício da sua cidadania e mesmo na legitimação de sua 

existência, cultura e identidade. Em síntese,  

[...] a função reparadora deve ser vista, ao mesmo tempo, como uma 

oportunidade concreta de presença de jovens e adultos na escola e uma 

alternativa viável em função das especificidades sócio-culturais destes 

segmentos para os quais se espera uma efetiva atuação das políticas sociais.  É 

por isso que a EJA necessita ser pensada como um modelo pedagógico próprio 

a fim de criar situações pedagógicas e satisfazer necessidades de 

aprendizagem de jovens e adultos. (BRASIL, 2000, p. 6). 

Aliada à função reparadora, a EJA assume também a função equalizadora. Esta se refere 

à igualdade de oportunidades, considerando, inclusive, as possibilidades objetivas para cada 

sujeito. Portanto, não basta garantir um direito universal e generalizante, acreditando-se com 

isso que se está assegurando iguais condições para todos. É preciso oferecer tratamento 

específico de acordo com a realidade do individuo ou grupo, a fim de que ele possa usufruir o 

direito. 

Dessa forma, essa função da EJA assume o desafio de buscar equidade. Ou seja, o 

respeito à igualdade de direito de cada um, que independe da lei positiva, mas de um 

sentimento do que se considera justo, tendo em vista as causas e as intenções específicas 

(HOUAISS, 2001).  Consequentemente, reconhece o direito do acesso à educação, mas prima 

com igual importância pela permanência com qualidade. E para tanto, sabe da necessidade de 

intervir particularmente nos casos onde a “lei” geral mostra-se insuficiente. 

Neste sentido, os desfavorecidos frente ao acesso e permanência na escola 

devem receber proporcionalmente maiores oportunidades que os outros. Por 

esta função, o indivíduo que teve sustada sua formação, qualquer tenha sido a 

razão, busca restabelecer sua trajetória escolar de modo a readquirir a 

oportunidade de um ponto igualitário no jogo conflitual da sociedade. 

(BRASIL, 2000, p. 6). 

Trata-se, assim, de dar chances concretas a todos para que possam alcançar ou 

reestabelecer o direito à educação. Com destaque para um processo de escolarização 

qualificado, o qual oportunize a aquisição ou aprimoramento de capacidades, conhecimentos e 

habilidades dos educandos, projetando-os em novos patamares capazes de assegurar que frente 

às oportunidades sociais, terão as mesmas condições de inserção dos que frequentaram 

regularmente a educação escolar. 

Já a função permanente da EJA ou qualificadora, como também ficou conhecida, é:  
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Mais do que uma função, ela é o próprio sentido da EJA. Ela tem como base o 

caráter incompleto do ser humano cujo potencial de desenvolvimento e de 

adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares. Mais do 

que nunca, ela é um apelo para a educação permanente, criação de uma 

sociedade educada para o universalismo, a solidariedade, a igualdade e a 

diversidade [...]. (BRASIL, 2000, p. 7). 

Essa função desempenha um papel fundamental na superação de concepções 

tradicionalmente arraigadas, entre elas a crença num tempo ideal da vida para ocorrer 

aprendizagens – normalmente associado à infância e juventude – após o qual haveria um 

esgotamento da necessidade e possibilidade do sujeito adquirir novos conhecimentos.  

Assim, o reconhecimento da condição do homem como inacabado, um ser que não é, 

mas está sendo (FREIRE, 2005) justifica uma educação permanente, sem critério de idade. Da 

mesma maneira, as transformações da sociedade, as quais impõem constantes mudanças e, 

portanto, a infinita necessidade de aprender, corrobora para função qualificadora da EJA. 

Haddad (2007, p. 28) amplia essa discussão considerando que: 

Tradicionalmente, a educação e a frequência à escola eram associadas 

principalmente a uma certa fase da vida ─ a infância ─ enquanto a idade 

adulta era associada ao mundo do trabalho e a terceira à interrupção ou 

diminuição drástica das atividades de forma geral. Tais associações vão se 

rompendo à medida que o mercado de trabalho passa a exigir atualização 

permanente dos conhecimentos e também à medida que a expectativa de vida 

das pessoas aumenta e a terceira idade passa a ter um peso crescente no perfil 

demográfico e na economia do país.  

A função permanente da EJA, apesar de não restringir-se, ateve-se mais fortemente ao 

contexto de mudanças do mundo e a necessidade de preparar os sujeitos para essas constantes 

transformações, inclusive, as que são postas pelo mercado de trabalho. Porém, há alguns anos 

se inclui a Educação Permanente como uma das matrizes da Educação Continuada, que se 

apresenta com uma maior extensão no conceito de educação para todos. Em resumo: 

Educação Continuada é aquela que se realiza ao longo da vida, continuamente, 

é inerente ao desenvolvimento da pessoa humana e relaciona-se com a ideia de 

construção do ser. Abarca, de um lado, a aquisição de conhecimentos e 

aptidões e, de outro, atitudes e valores, implicando no aumente da capacidade 

de discernir e agir. Essa noção de educação envolve todos os universos da 

experiência humana, além dos sistemas escolares ou programas de educação 

não-formal. Educação continuada implica repetição e imitação, mas também 

apropriação, ressignificação e criação. Enfim, a ideia de uma Educação 

Continuada associa-se à própria característica distintiva dos seres humanos, a 

capacidade de conhecer e querer saber mais, ultrapassando o plano puramente 

instintivo de sua relação com o mundo e com sua natureza. (HADDAD, 2007, 

p.27). 
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Nessa perspectiva, as funções da EJA estão em consonância com um projeto de 

sociedade mais igualitário e justo. Onde a cidadania possa ser exercida de forma equivalente 

por todos os sujeitos. Uma educação que oportunize novas aprendizagens, aquisição de 

conhecimentos, habilidades, valores e competências indispensáveis para o conhecimento e uso 

consciente dos seus direitos. E, sobretudo, uma escola que forme homens e mulheres 

conhecedores de suas histórias e prontos para decidirem os rumos dos seus destinos. 

Além do mais, assumir a função reparadora, equalizadora e qualificadora, significa, por 

um lado, ter na EJA uma alternativa para atenuar as injustiças sociais, reverter as desigualdades 

educacionais, diminuir com a produção da pobreza material e intelectual, e questionar a 

manutenção de privilégios. E, por outro, corresponder ao desejo em democratizar 

conhecimentos, de estabelecer relações horizontais, sustentáveis e solidárias, bem como de 

afirmar o povo como sujeito de direitos. 

É preciso lembrar, ainda, que apesar de no trato da EJA se enfatizar a educação escolar, 

e esta continuar sendo a principal bandeira, a educação de jovens e adultos é em sua natureza 

mais plural e ampla do que os muros da escola e seu ensino formal. Conforme reitera a 

Declaração da VI CONFINTEA (2010, p. 5), ela engloba: 

[...] todo processo de aprendizagem, formal ou informal, em que pessoas 

consideradas adultas pela sociedade desenvolvem suas capacidades, 

enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e 

profissionais, ou as redirecionam, para atender suas necessidades e as de sua 

sociedade. 

Trata-se, assim, de rememoramos o risco cometido por uma concepção equivocada da 

EJA enquanto espelho do chamado ensino regular, em que a modalidade aspire enquadrar-se no 

julgado modelo ideal de escolarização, cujas consequências têm sido o empobrecimento das 

práticas curriculares e pedagógicas no seio dos espaços escolares e o desencontro entre as 

expectativas de aprendizagem dos sujeitos e as que foram previamente planejadas pela 

instituição escolar.  

Ao contrário, pensar a EJA é desfazer-se da rigidez, inflexibilidade, organização e 

hierarquias convencionadas como exclusivas formas de assegurar aprendizagens e socialização 

dos conhecimentos, o que implica em desprender-se do padrão e apresentar-se com inovações 

político pedagógicas, sobretudo, quando essas consideram as experiências dos sujeitos e seus 

saberes ditos populares.  

Os que assim agem se submetem a um julgamento de descrédito dos amantes da escola 

formal, seletiva e excludente. Adjetivos como “amadores”, “arcaicos” e “informais” são 
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atribuídos à EJA quando se desenvolve experiências pedagógicas que resistem às estratégias 

fixas de escolarização mediante um “fazer-se” “para” e “com” os sujeitos reais. O discurso de 

descrédito é ainda maior quando a pretensão é constituir uma matriz curricular com frequência, 

carga horária, avaliações, tempo e espaço educacionais específicos para educandos com 

trajetórias escolares interrompidas, com seguidas reprovações e, sobretudo, com vasto 

conhecimento de mundo. 

Essas questões que recaem sobre a EJA, sobre a sua “subversão” ou “desajustamento”, 

são intrínsecas a uma modalidade com demandas próprias, que convive em um sistema 

educacional que se pretende rigorosamente padronizado, ideal para garantir o direito ao 

conhecimento e organizado para alunos supostamente uniformes. Assim, a necessidade de 

flexibilização política e pedagógica, imposta pela EJA as instituição de ensino a fim de atender 

sujeitos com vivências singulares, trajetórias escolares particulares e interesses específicos, são 

alvo de desaprovação pelos defensores de uma educação mais ortodoxa.  

Isso significa que a EJA ocupa um espaço com demarcações pré-estabelecidas. Todavia, 

ainda que a modalidade de ensino destinada a jovens e adultos “sofra” com as tentativas de 

sufocamento, ajustamento e reprodução do sistema escolar tradicional, ela sempre encontra 

brechas para respirar sua autonomia, liberdade e emancipação política e pedagógica. 

A reiteração da EJA, enquanto modalidade de ensino, por sua vez, com especificidades 

é percebida já na preservação do termo “Educação”, Quer dizer, a letra E de EJA não é de 

ensino, mas sim de educação, que compreende um movimento mais amplo de formação 

integral e humana dos sujeitos, partindo inclusive, das suas vivências, valores, tradições, 

saberes experienciais. Uma formação, pautada nas trajetórias individuais e coletivas, bem como 

no acúmulo social e cultural que não cabem na linearidade dos processos de aprendizagem 

convencionados.  

Logo, a educação de jovens e adultos não cabe no ensino que a tradição pedagógica 

hegemônica relaciona ao âmbito escolar. O modelo pedagógico a envolver a modalidade EJA 

deve abarcar as trajetórias escolares interrompidas; as experiências de vida, inclusive com as 

negações de direitos; os valores sociais; as crenças e os preconceitos culturais que cercam os 

sujeitos que a frequentam. Ou seja, a EJA carrega em seu cerne a intenção/possibilidade de 

humanização do sujeito, ligada aos ideais de emancipação/libertação, igualdade e justiça 

(ARROYO, 2005b), como resposta à trajetória de desumanização que nossa sociedade 

historicamente engendrou, produzindo a negação ao direito à escola para um contingente 

significativo de cidadãos. 
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De maneira geral, a EJA alia-se a um projeto de desenvolvimento compatível com o 

preceito de educação para todos. Sendo assim, é munida de concepção política e pedagógica 

específica, a fim de garantir a inserção e permanência com qualidade de todos os sujeitos nas 

escolas, contribuindo, dessa forma, com a diminuição da parcela da sociedade excluída dos 

direitos básicos.  

Todavia, essas prerrogativas ainda hoje se apresentam muito mais como “horizonte” que 

como prática real. No chão da escola, é comum se encontrar a reprodução do fazer docente e 

seleção de conteúdos alheios a quem são os sujeitos e suas verdadeiras demandas. Do mesmo 

modo, muito do princípio compensador se mantém numa escola que se julga fazendo favor a 

sujeitos de direitos. O sistema de ensino impõe aos educandos, não obstante, uma dinâmica 

escolar pré-existente e exige determinado padrão de comportamento arbitrário às possibilidades 

dos educandos e a sua cultura, e quando estes não se moldam aos padrões são tachados de 

“fracassados”. 

Por essas e outras questões ainda existentes na escola é que Sacristán pontua as 

problemáticas a serem enfrentadas após um grande acordo sobre a universalização da 

escolarização, evidenciado que para além da garantia do acesso existem pendências a serem 

vencidas para que as promessas da educação escolar sejam verdadeiramente para todos. Pois, 

como ele explica, há: 

necessidade de evitar práticas que excluam sujeitos concretos ou grupos dos 

benefícios da escolarização por suas condições econômicas, culturais ou 

pessoais. A necessidade de a escolarização ser universal é algo, hoje, 

majoritariamente aceito. A partir dessa constatação, é necessário tornar suas 

promessas realidade para todos, mas esta é uma batalha ainda não-vencida 

definitivamente. Todas as crianças em idade escolar entram no sistema 

educativo nos países desenvolvidos, mas nem todos estão em igualdade de 

condições; nem se chega a esperar delas o mesmo progresso, porque são 

consideradas desiguais em muitos casos. Vencida a aposta pela escolarização, 

deveremos nos aprofundar na batalha da igualdade [...].  (SACRISTÁN, 2011, 

p. 64). 

O documento final da VI CONFINTEA (2010), repete a constatação da necessidade de 

atenuar as formas desiguais dos sujeitos vivenciarem a escola em função de determinados 

condicionantes e reitera a emergência dos planos, discursos e projetos passarem da retórica à 

ação. Fomentando alternativas das recomendações, orientações e princípios deixarem de ser 

“horizonte” e tornarem-se ações implementadas em políticas públicas. 

Contudo, sem perder de vista que a problemática da desigualdade não é exclusividade 

da escola e, portanto, não será resolvido unicamente por suas ações. Mas integrada a outras 
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medidas políticas, exerce participação fundamental nas transformações dos homens e de seus 

mundos. 

1.5. Os sujeitos da EJA 

A existência da modalidade EJA incide sobre a garantia do direito à educação de jovens 

e adultos definidos, até aqui, amplamente, como sujeitos desfavorecidos, marginalizados 

educacionalmente, oriundos das zonas rurais, excluídos socialmente, de origem popular e em 

sua maioria negros, pobres, índios e mulheres.  

Porém, neste momento do presente trabalho, nos ocuparemos em discutir, com mais 

atenção, quem são esses jovens e adultos da EJA, inclusive as oscilações e preservações de 

perfis ao longo dos últimos anos. 

É muito corriqueiro, num primeiro momento, olharmos para os sujeitos da EJA como 

alunos desassistidos pelo pleno direito à educação escolar, em situação de vulnerabilidade 

social, limitados do acesso aos bens simbólicos, com trajetórias escolares intermitentes, com 

histórico de evasão, baixo índice de aprovação, com distorção idade série, responsáveis pelos 

indicadores de analfabetismo e analfabetismo funcional do país. E, sobretudo, os vemos como 

alunos com traços de infrequência, indisciplina e dificuldades de aprendizagem. 

É verdade que esses fatos e trajetórias existem. Contudo, essa forma de compreender os 

jovens e adultos, sempre pela ótica da carência, da falta, da lacuna ou da ameaça social gera 

ações simplistas e redutoras diante do que a EJA é ou poderia ser. Pois, ao tratar a 

escolarização de jovens e adultos como prêmio de uma segunda oportunidade desses indivíduos 

serem escolarizados, ou como meio de contenção do perigo iminente de “jovens desocupados”, 

é negligenciar a educação como direito e retroceder na concepção assistencialista e 

compensatória. Arroyo (2005b, p. 26) expande essa discussão: 

Por vezes, as políticas educativas e a própria EJA se afirmam nessa direção 

preventiva, moralizante: salvemos a juventude (popular é claro) da violência, 

da droga e da prostituição e até do desespero diante da falta de horizontes de 

sobrevivência e emprego. Nesse equacionamento, a EJA não sai de onde 

sempre esteve: um remédio para suprir carências seja de alfabetização, de 

escolarização, seja de fome e exclusão e agora de violência e deterioração 

moral.  

Não obstante, o público da EJA é maior que essas definições das ausências. É um 

público plural, heterogêneo, com histórias de vidas particulares, com experiências únicas e 

projetos pessoais. Mas, apesar das singularidades, há traços comuns e repetidos, os quais 
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possibilitam delinear a presença de coletivos conformados historicamente longe dos seus 

direitos ou com limitações de desfrute. São, assim, trajetórias cíclicas e reproduzidas de 

geração para geração. Reverberado nos coletivos de classe social, gênero, raça, religião e 

origem. Em outras palavras: “[...] por décadas esses jovens e adultos são os mesmos, pobres, 

oprimidos, excluídos, vulneráveis, negros, das periferias e dos campos. Os coletivos sociais e 

culturais a que pertencem são os mesmos”. (ARROYO, 2005b, p. 33). 

Daí se falar numa previsibilidade do perfil dos sujeitos da EJA, uma vez que a presença 

de jovens e adultos populares não é surpreendente e eventual na modalidade, mas, fruto de 

condicionantes políticos, sociais, econômicos e culturais conservados. E em decorrência disso, 

já existe uma defesa teórica e política de se pensar os sujeitos da EJA através dos coletivos e de 

seus constantes sociais. Afinal, esses coletivos sociais, raciais, culturais com que a modalidade 

trabalha continuam submetidos a condições perversas, convivendo com uma realidade brutal 

que só reforça a necessidade de tratamento político e educacional específico. 

Pensar, pois políticas, normas, regimento, pesquisa e teorias a partir dos coletivos é 

desafiante, mas é uma alternativa apontada com vistas a garantir à EJA um campo específico do 

direito a educação. Servindo, inclusive, de estratégia para evitar a diluição da modalidade nos 

outros modos escolares: fundamental e médio, apontados tradicionalmente como forma ideal de 

se educar.  

De modo geral, o que prevaleceu e atualmente ainda temos os ranços, é a tendência de 

homogeneizar o público da EJA. Logo que se institucionalizou a modalidade, rapidamente se 

caracterizou os sujeitos educandos como migrantes das zonas rurais, desprovidos de bens 

materiais e simbólicos, detentores de mão de obra braçal e submetidos nas cidades às condições 

de extrema pobreza. Quando não, jovens urbanos igualmente pobres, sem oportunidades de 

trabalho e limitado social, cultural e geograficamente no universo das suas comunidades. 

Contraditoriamente, o que poderia ser considerado como especificidades para o trato 

pedagógico, traduziu-se numa uniformização a partir da origem de classe comum e o que 

imperou foi uma visão dos sujeitos como “estudantes”, ignorando a sua diversidade.  

Outra perspectiva homogênea e linear às vezes atribuída à EJA, e necessária de ser 

revertida, é a de associa-la ao atendimento exclusivo para os sujeitos analfabetos privados do 

acesso à escola na idade dita apropriada. Todavia, o público que frequenta hoje a modalidade 

vai além e é cada vez mais plural, comportando trabalhadores que aspiram melhor remuneração 

no trabalho, jovens com histórico de repetidas reprovações, desempregados a procura de 

qualificação profissional, sujeitos que outrora se evadiram retornando à escola, adultos em 
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busca de “ocupar a mente” e jovens taxados como fracassados no ensino regular. Portanto, a 

diversidade é a tônica da EJA e de seus sujeitos educandos. 

Em meio a tanta diversidade um grupo ganha cada vez mais destaque nas salas de EJA 

pelo Brasil: a juventude. São sujeitos que nasceram com a garantia do direito legal à educação. 

São filhos de uma política de universalização do ensino básico, mas que para dar continuidade 

ou retomarem seus estudos precisam da EJA. Em poucas palavras Di Pierro apresenta o perfil 

juvenil da EJA: 

[...] a maior parte das pessoas que busca no sistema educacional brasileiro 

oportunidades de estudos acelerados em horário noturno (as características da 

educação básica de jovens e adultos mais claramente percebidas) são 

adolescente e jovens pobres que, após realizar uma trajetória escolar 

descontínua, marcada por insucessos e desistências, retornam à escola em 

busca de credenciais escolares e de espaços de aprendizagem, sociabilidade e 

expressão cultural [...]. (2005a, p. 1122). 

O pesquisador Paulo Carrano (2007) vai além e afirma que a expressividade estatística 

dos jovens nas classes de EJA extrapola o âmbito quantitativo. Sua relevância é da ordem 

cultural, de identidade e de trajetórias. De forma mais direta, aquilo que se tem chamado de 

“juvenilização da EJA” passa obviamente pelo número crescente de jovens na modalidade, 

mas, sobretudo, pelos desafios pedagógicos e políticos que esses sujeitos com escolarização 

acidentada, distorção idade-série e oriundos de famílias com baixo capital cultural tem imposto 

ao rígido e conservador sistema de ensino. 

Assim, a EJA brasileira precisa conviver e educar jovens, os quais são vistos com olhos 

de indefinição, mas também de expectativas. Pois, ora eles são tratados como um grupo sujeito 

à condição de vulnerabilidade social. Ora, sobre essa mesma juventude deposita-se esperanças 

de transformações da sociedade, reconhece-se o ativismo juvenil e são responsabilizados pela 

garantia de um futuro melhor.  

De modo geral, o que se tem percebido é certo grau de desconforto entre professores, 

educandos adultos e escola com a presença do público jovem – e cada vez mais jovem – pois, 

muitos são vistos como “perturbadores” da ordem tradicional do “ensino supletivo”. Tal 

interpretação tem como um dos motivos a “[...] relativa ignorância dos adultos acerca dos 

sentidos das práticas juvenis [e esta] é frequentemente fonte de mal-entendidos, 

incompreensões e intolerâncias.” (CARRANO, 2007, p. 8).  

Para apresentar algumas das principais razões do fenômeno “juvenilização” da EJA, 

Di Pierro argumenta: 
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O perfil marcadamente juvenil que a educação escolar de adultos adquiriu no 

Brasil na última década deve-se à combinação de fatores ligados ao mercado 

de trabalho (exigência de certificação escolar) e ao sistema educativo (elevada 

defasagem na relação idade/série), potencializados pela redução da idade 

mínima permitida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

de 1996 para a frequência a essa modalidade de educação básica. (2005a, p. 

1122). 

Referimo-nos a jovens que em sua maioria buscam uma certificação como passaporte 

para um futuro incerto, que se tornaram demanda da EJA graças a um percurso escolar com 

defasagem idade-série. São, assim, alunos originários do ensino regular com marcas de 

reprovação por nota ou frequência insuficiente, tachados como não adaptados à dinâmica do 

ensino diurno e responsabilizados individualmente pelo seu “fracasso escolar”. 

Porém, é preciso destacar uma pluralidade na juventude da EJA, já que essa não pode 

restringir-se à temporalidade e aquisição de novas feições e capacidades físicas. Sobre a 

composição dessa juventude incide as experiências antecedentes, o meio social do indivíduo, a 

interpretação feita desse lugar social que ocupa, bem como as possibilidades de se vivenciar 

essa etapa. Uma vez que existem jovens mais próximos das responsabilidades e ocupações da 

“vida adulta”, do que sendo um jovem em “preparação para a vida”. Portanto, já se fala de 

“juventudes”, no plural, ressaltando a diversidade em ser jovem (DAYRELL, 2003). 

Em síntese, a EJA vem recebendo educandos jovens e adultos que usufruem o direito do 

acesso à educação, mas que continuam enfrentando o desafio da permanência e do sucesso 

escolar. Por isso são adultos em sua segunda ou terceira passagem pela instituição e jovens 

estigmatizados como fracassados do ensino regular. Esse cenário da EJA revela que: 

[...] não é suficiente celebrar a “quase” universalização da entrada no sistema 

escolar enquanto esse sistema, com sua rigidez excludente e seletiva, torna 

inviável a permanência dos setores mais marginalizados e penalizados da 

sociedade. A EJA sempre veio para recolher aqueles que não conseguiam 

fazer seu percurso nessa lógica seletiva e rígida de nosso sistema escolar. [...]. 

(ARROYO, 2005b, p.48). 

São assim, sujeitos com histórias de vida e trajetórias humanas marcadas por 

singularidades ignoradas pela escola. De tal forma que eles são uma clara evidência do hiato 

existente entre os condicionantes sociais da classe popular e uma escola seletiva e inflexível. 

Pois, no momento em que a escola dar tratamento linear para sujeitos únicos, com percursos 

escolar e social específico ela perde o sujeito educando nas suas diversas facetas, 

desconsiderando toda diversidade cultural própria da escola. Nessa perspectiva: 
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[...] o processo de ensino/aprendizagem ocorre numa homogeneidade de 

ritmos, estratégias e propostas educativas para todos, independente da origem 

social, da idade, das experiências vivenciadas. É comum e aparentemente 

óbvio os professores ministrarem uma aula com os mesmo conteúdos, mesmos 

recursos e ritmos para turmas de quinta série, por exemplo, de uma escola 

particular do centro, de uma escola pública diurna, na periferia, ou de uma 

escola noturna. A diversidade real dos alunos é reduzida a diferenças 

apreendidas na ótica da cognição (bom ou mal aluno, esforçado ou preguiçoso 

etc.) ou na do comportamento (bom ou mal aluno, obediente ou rebelde, 

disciplinado ou indisciplinado etc.). A prática escolar, nessa lógica, 

desconsidera a totalidade das dimensões humanas dos sujeitos ─ alunos, 

professores e funcionários ─ que dela participam. (DAYRELL, 2006, p. 139). 

O tratamento homogeneizador aprofunda ainda mais o distanciamento entre os sujeitos 

educandos e a escola por ter como prática invisibilizar os saberes e vivências dos educandos. 

Assim, as instituições educacionais muitas vezes agem como se as experiências escolares 

truncadas dos sujeitos da EJA equivalessem a processos de anulação dos conhecimentos já 

adquiridos por eles em outras passagens pela escola. Ou como se a trajetória escolar 

intermitente correspondesse à estagnação de experiências de aprendizagem fora da escola.    

É preciso, pois, reconhecer nos jovens e adultos da EJA a existência de saberes, desejos, 

expectativas, frustrações, experiências de opressão e libertação adquiridas e renovadas dentro e 

fora do espaço escolar. Ignora-las nas ações pedagógicas os outros contextos de vida e de 

aprendizagem, significa fragmentar e isolar as trajetórias dos educandos da EJA, reduzindo-os a 

“alunos”, quando em essência são “sujeitos”.  

Assim, conhecer e definir quem é o educando da EJA implica compreendê-lo em 

dimensões da vida que extrapolam a escolar. Por isso: 

A EJA nomeia os jovens e adultos pela sua realidade social: oprimidos, 

pobres, sem terra, sem teto, sem horizonte. Pode ser um retrocesso encobrir 

essa realidade brutal sob nomes mais nossos, de nosso discurso como 

escolares, como pesquisadores ou formuladores de políticas: repetentes, 

defasados, aceleráveis, analfabetos, candidatos à suplência, discriminados, 

empregáveis... Esses nomes escolares deixam de fora dimensões de sua 

condição humana que são fundamentais para as experiências de educação. 

(ARROYO, 2005a, p. 223). 

Porém, a resistência em aceitar as condições existenciais dos educandos, com suas 

experiências e conhecimentos como conteúdo pedagógico sempre estiveram no embate da 

afirmação da EJA. Pois, tal como existe a defesa da escola oferecer prioritariamente os 

conhecimentos legitimados e avaliados como formais para, assim, munir os educandos da 

produção cultural efetivamente válida. Existem os que acreditam na EJA como espaço de 

ampliação, socialização e produção de conhecimento, devendo, pois partir da bagagem cultural 
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dos educandos, a fim de promover diálogos de problematização, e ressignificação desses 

saberes prévios. Sobre esse entrave Arroyo (2005b, p. 35-36) esclarece: 

A história da EJA se debateu sempre com essas delicadas relações e diálogos 

entre reconhecer o saber popular como parte do saber socialmente produzido e 

garantia do direito ao conhecimento; entre reconhecer os processos populares 

de produção e apreensão do conhecimento como parte dos processos humanos 

de conhecimento e a garantia do direito à ciência e à tecnologia; entre 

reconhecer a cultura popular como uma riqueza da cultura humana e a garantia 

do direito às ferramentas da cultura universal.  

Como alternativa para superação desse dualismo, o mesmo autor propõe: 

Partir dos saberes, conhecimentos, interrogações e significados que 

aprenderam em suas trajetórias de vida será um ponto de partida para uma 

pedagogia que se paute pelo diálogo entre os saberes escolares e os saberes 

sociais. Esse diálogo exigirá um trato sistemático desses saberes e significados 

alargando-os e propiciando o acesso aos saberes, conhecimentos, significados 

e a cultura acumulados pela sociedade. (ARROYO, 2005b, p. 35). 

No entanto, é impossível conceber o diálogo caso a escola, por ser um espaço 

institucionalizado, se considere autossuficiente, ao ponto de ignorar toda a produção 

sociocultural dos sujeitos da EJA. Ou ainda mais grave: parta do pressuposto de que ela sabe 

exatamente quais são as necessidades e os interesses dos educandos, exercendo, desse modo, o 

ensino arbitrário de determinados conhecimentos, sob a justificativa de estar ampliando ou 

“ajustando” concepções precedentes dos educandos. Lana Fonseca (2011, p. 216) aprofunda:  

Na Educação de Jovens e Adultos [...] há todo um discurso da “utilização das 

experiências” dos alunos no processo ensino aprendizagem. Entendemos que 

essas experiências dos alunos representam  mais do que suas vivências 

cotidianas, sendo mesmo suas formas elaboradas e sistematizadas de 

entenderem e explicarem a realidade. Entretanto, na maioria das vezes, 

seguimos os seguintes caminhos: ignoramos essas “experiências” ou as 

utilizamos como meramente ilustrativas ou como ponto de partida para que 

possamos superá-las e chegar ao conhecimento dito “correto e coerente”, pois 

encaramos os conhecimentos dos jovens e adultos que frequentam as salas de 

aula de EJA (e de classes populares de uma forma geral) como erros, mitos ou 

como uma visão primitiva da realidade.   

Logo, para que as experiências, singularidades e os saberes dos educandos sejam 

efetivamente pautados no processo de ensino aprendizagem, é indispensável o diálogo com os 

sujeitos educandos da EJA, os quais historicamente foram tratados à margem da sociedade 

brasileira, e por muito tempo tiveram suas demandas silenciadas. 
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Destarte, nos posicionamos ao lado de uma EJA que se pensa e se faz a partir das 

condições concretas de vida dos educandos, das formas e possibilidades desses sujeitos 

vivenciarem os seus direitos, inclusive o direito à educação, assumindo, ainda, o compromisso 

político pedagógico com os conhecimentos, práticas, identidade, trajetórias, experiências e 

expectativas deles.  

Sendo assim, estudar a EJA impõe conhecermos quem são os sujeitos da EJA, pois, 

esses jovens que chegam ou retornam a escola são resultado de processos educativos amplos e 

diversos, ocorridos no cotidiano das relações sociais, formados a partir dos elementos culturais 

a que têm acesso, com as influências identitárias que lhe são possíveis e no diálogo com as 

estruturas sociais onde estão inseridos. (DAYRELL, 2006).  

Por consequente, foi necessário aproximarmo-nos das histórias de vida dos sujeitos 

educandos, das razões para trajetórias escolares intermitentes, identificarmos outros espaços de 

aprendizagem diferente da escola, entendermos os projetos pessoais e sua ligação com a 

escolarização, bem como, compreender as mobilizações, os interesses e sentidos que esses 

educandos atribuem a EJA e aos saberes escolares. 



46 

 

CAPÍTULO II – DO PERCURSO METODOLÓGICO AOS INTERLOCUTORES DA PESQUISA  

Apresentar e justificar a opção teórica metodológica assumida na realização da pesquisa 

é o objetivo primeiro deste capítulo. Para tanto, reconhecemos os princípios formadores do 

pesquisador e os objetivos da pesquisa como condicionantes para a escolha da abordagem 

metodológica seguida, que nesse caso filiou-se a entrevista compreensiva de Jean Claude 

Kaufmann (2013).  

Opção subsidiada pelas contribuições de autores como Marc Augé (1994; 1997), que 

definindo o sentido como primeiramente social, nos ajudou a responder nossa questão de 

partida: qual o sentido que os sujeitos jovens educandos da EJA atribuem ao saber escolar. O 

diálogo com Bernard Charlot (2000; 2005) e Michel de Certeau (2012) se somou para 

compreender o educando como sujeito social e singular, que ocupa uma posição social, 

interpreta sua condição no mundo, estabelece relação consigo, com o outro e com o mundo e 

que mesmo submetido a situações de opressão é um sujeito ativo. 

Também apresentamos os caminhos percorridos para a produção, organização e análise 

de dados, apontando os critérios para a escolha dos interlocutores da pesquisa, a opção da 

entrevista como técnica de coleta de dados, bem como relatamos e explicamos os instrumentos 

técnicos e de análise dos dados próprio da entrevista compreensiva.  

Na segunda seção deste capítulo tratamos sobre o lócus da pesquisa, uma vez que ela 

acontece em um lugar determinado, permeado por relações específicas. Assim, apresentamos a 

escola de modo geral, contemplando aspectos de ordem estrutural, organizacional e político 

pedagógico, mas pensamos também no contexto da comunidade de onde deriva o público que 

ela recebe.  

Por fim, apresentamos os interlocutores da pesquisa, justificando o recorte pelos 

educandos jovens da EJA, analisando o perfil desses sujeitos, destacando pontos de encontro e 

de singularidades entre eles, bem como as relações que estabelecem com os saberes escolares, 

objetivo principal do trabalho.  

2.1. Caminhos teóricos- metodológicos 

Partimos da compreensão de que o referencial teórico metodológico deve estar em 

consonância com a natureza e as finalidades do objeto de estudo da pesquisa. Logo, a escolha 

por uma abordagem metodológica está diretamente ligada às aproximações teóricas do 
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pesquisador, no sentido mesmo dos princípios formadores e teóricos assumidos com a pesquisa 

e, conforme já dito anteriormente, com os objetivos e o próprio objeto investigado. 

Para a realidade específica da nossa pesquisa o esclarecimento de Perez Gómez (1998, 

p. 99) nos alerta: 

O problema da investigação nas ciências sociais em geral, e na educação, em 

particular, está na peculiaridade do objeto de conhecimento: os fenômenos 

sociais, os fenômenos educativos. O caráter subjetivo e complexo destes 

requer uma metodologia de investigação que respeite sua natureza.  

Porém, tão importante quanto à escolha da metodologia no trabalho científico, é termos 

clareza dos desejos e interesses que nos mobilizam diante da escolha e do trato com o tema 

objeto da investigação, o que nos impele a recuperar experiências pessoais ou profissionais, 

relações tecidas no processo de formação acadêmica, assim como demais vivências em 

contextos variados, nos ajuda nesse encontro com os condicionantes para o impulso 

investigativo.  

Nesse sentido, nos limitaremos a relatar que antes do meu próprio ingresso na 

Universidade, fui presenteada pelas leituras de Paulo Freire. E nelas pude, primeiro, ter a 

certeza que não estaria cursando Pedagogia por uma afinidade com crianças, ou em razão de 

possuir habilidade com desenho, pintura, recorte e atividades recreativas. Segundo, não faria 

Pedagogia por vocação, e por isso não estaria predestinada a aceitar um histórico de 

desprestígio e má remuneração da categoria docente. Terceiro, e mais importante, cursar 

Pedagogia e me tornar uma educadora implicaria assumir diariamente minhas práticas como 

ação política e ter posicionamento diante da vida.   

Percebendo as desigualdades sociais e educacionais sofridas por grupos específicos da 

sociedade, optei por me ligar com as causas da classe trabalhadora, de homens como meu pai 

que teve uma escolarização mínima e precária por residir em área rural, e que somente na 

capital do estado conseguiu concluir o Ensino Médio, mesmo encontrando-se “fora de faixa”. 

Ou mulheres, como a minha mãe que desistiu de cursar nível superior para ser operária em 

fábrica têxtil, pois a emergência da sobrevivência era maior que o sonho pelo curso de Serviço 

Social. 

Assim, esse cenário familiar se misturava com a realidade da EJA, provocando 

interesse, indignação e preocupação. E hoje, ocupa o espaço enquanto área de pesquisa, mais 

especificamente, impulsiona a busca por conhecer os sujeitos educandos da modalidade, em 
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meio aos seus relatos de experiência escolar, as expectativas que ainda depositam na escola, as 

justificativas para interrupção ou reprovação nos estudos. 

O envolvimento com as escolas de EJA, acompanhado das leituras bibliográficas nos 

fizeram perceber que os jovens e adultos chegam à instituição de ensino com expectativas, 

projetos e interesses sobre a escola e suas possibilidades. Porém, muitas vezes pela própria 

vivência escolar encontram razões para se evadirem, frequentarem de forma irregular ou 

mesmo apresentarem desempenho aquém do esperado no processo de ensino-aprendizagem.  

Assim, reproduz-se um movimento de mobilização em busca da escola que se defronta 

com a frustração e, quase sempre, desistência ou se configura em trajetórias escolares 

intermitentes, atravessadas pelas marcas do “fracasso” educacional. Ou seja, os sujeitos têm o 

acesso garantido às escolas, fazem valer esse direito ao se matricularem nas instituições de 

ensino, entretanto, esbarram nas possibilidades de permanência e sucesso nela. 

Nessa perspectiva, interessava-nos conhecer os componentes dessa relação de encontros 

e desencontros com a escola; de busca por “melhorias de vida” por meio da educação escolar, 

em detrimento de se manter a frequência às aulas; e, até mesmo, de confiança na escolarização 

como forma de emancipação social, porém, em “descumprimento” à dinâmica do sistema de 

ensino.  

Muitos caminhos poderiam conduzir à compreensão dessas experiências escolares 

descontínuas e de resultados aquém do esperado pelas instituições de ensino. Inclusive, certos 

pesquisadores escolhem dirigirem suas investigações sob a perspectiva do “fracasso escolar”, 

como se este fosse o fato em si mesmo, ou seja, um objeto passivo de ser analisado. Todavia, 

filiados à proposta de Bernard Charlot (2000, p. 16), não enveredamos por essa forma de 

análise por entendermos que  

[...] não existe o “fracasso escolar”. É verdade que os fenômenos designados 

sob a denominação de fracasso escolar são mesmo reais. Mas não existe um 

objeto “fracasso escolar”, analisável como tal. [...] Existem, é claro, alunos 

que não conseguem acompanhar o ensino que lhes é dispensado, que não 

adquirem os saberes que supostamente deveriam adquirir, que não constroem 

certas competências, que não são orientados para a habilitação que desejariam, 

alunos que naufragam e reagem com condutas de retração, desordem, 

agressão. [...] [Porém,]  O “fracasso escolar” não existe; o que existe são 

alunos fracassados, situações de fracasso, histórias escolares que terminaram 

mal. Esses alunos, essas situações, essas histórias é que devem ser analisados, 

e não algum objeto misterioso, ou algum vírus resistente, chamado “fracasso 

escolar.  

Nessa perspectiva, o conjunto de fenômenos identificados sob a denominação de 

“fracasso escolar”, passa a ser visto mais como experiência vivida e interpretada pelo educando 
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(CHARLOT, 2000) e menos como resultado de diferenças, frutos de deficiências socioculturais 

ou da origem como sinônimo de falta. Quer dizer, deixa-se de se justificar a experiência do 

“fracasso escolar” a partir e exclusivamente em função da origem de classe do educando, como 

se esta determinasse sua igual posição escolar. Assim, torna-se precipitado, por exemplo, 

sentenciar o “fracasso escolar” de um sujeito de origem popular em razão da sua suposta 

carência sociocultural fruto da família que nasceu. 

 Encontramos, pois no estudo da relação dos sujeitos educandos com o saber, uma 

alternativa menos imediata e simplista de compreender as experiências de abandono, 

reprovações, frequência irregular e de resistência à dinâmica escolar dos educandos da EJA. 

Sendo assim, faz-se necessário aproximarmo-nos de uma compreensão do que entendemos 

como saber. 

A primeira coisa a ser dita é que não existe saber sem sujeito, sujeito da atividade, em 

relação com ele mesmo, com o mundo e com os outros. (CHARLOT, 2000). Portanto, o saber 

que muitas vezes se apresenta como um conteúdo intelectual, como algo possível de ser 

“colocado na cabeça”, é na verdade resultado de relações. Em outras palavras: 

O saber apresenta-se sob a forma de “objetos”, de enunciados 

descontextualizados que parecem ser autônomos, ter existência, sentido e 

valor por si mesmo e como tais. Esses enunciados, porém, são as formas 

substancializadas [...] de uma atividade, de relações e de uma relação com o 

mundo. (CHARLOT, 2000, p. 63). 

Nesse sentido, o que antes entendíamos, por exemplo, como objeto autônomo, capaz de 

ser registrado ou encontrado em livros, passa a ser visto como relação e atividade de sujeitos, 

de modo que mesmo o saber-objeto, ou seja, quando o saber se apresenta como objeto 

intelectual, um referente de um dado conteúdo de pensamento (CHARLOT, 2000), ainda assim, 

ele é relação. 

Portanto, quando nos referimos aos saberes escolares, não estaremos a resumir os 

conteúdos das áreas específicas como sabres em si, mas dentro de uma compreensão mais 

ampla de experiência de relação. Isso significa que nos remeteremos aos saberes escolares 

implicados nas múltiplas relações que o sujeito estabelece: com os conteúdos; a que ele 

constitui com a linguagem predominante na escola; a relação com os comportamentos exigidos 

pela instituição; com os profissionais docentes; a relação com os saberes experienciados fora da 

escola; a relação com os seus pares; e a que estabelece com suas expectativas de futuro.  
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Nessa perspectiva, reconhecendo as implicações da relação com o saber do educando 

para a forma como este conduz e se mantém na escola, lançamos uma questão norteadora para 

esta pesquisa: qual o(s) sentido(s) atribuído(s) pelos educandos aos saberes escolares.  

Como possível resposta a esta pergunta lançamos alguns pressupostos que em geral são 

desdobramentos das leituras realizadas durante o processo de investigação e que, em grande 

medida, coadunam com as falas ouvidas ainda no primeiro momento de aproximação dos 

educandos na escola. Entre esses pressupostos estão: os sentidos atribuídos na relação dos 

sujeitos com os saberes escolares condicionam a forma e os “resultados” alcançados por esses 

sujeitos em sua passagem pela escola; a relação com o saber e, consequentemente, a atribuição 

de sentido aos saberes escolares, é influenciada pela experiência de mundo do sujeito, pela 

posição que ele ocupa na sociedade, pela interpretação que faz dessa posição, por uma trajetória 

anterior de escola, pelas necessidades objetivas, pelo seu repertório cultural, etc..  

Em particular para essas hipóteses, as leituras de Bernard Charlot foram 

imprescindíveis. Pois num primeiro momento, somos levados a pensar numa relação de 

causalidade entre a origem social do sujeito e sua posição na escola, pressuposição amplamente 

ancorada na ideia de “carência” e do “déficit sociocultural” do sujeito. E por trabalharmos com 

educandos da EJA, em sua maioria de origem popular, as marcas de reprovações, desistências e 

indisciplina estariam explicadas. Porém, Charlot (2000) chama atenção para algo real e 

importante: existem, mesmo que se considere como exceções, sujeitos pobres que apesar de 

tudo tem sucesso na escola, portanto, seria necessário estudar a existência de algo 

especialmente “responsável” pelas trajetórias de “fracasso” escolar dos educandos. 

Por conseguinte, levantar os sentidos que os sujeitos educandos atribuem aos saberes 

escolares, a pertinência desses saberes e das práticas institucionais para a vida deles e de seus 

respectivos familiares é condição imprescindível. E a decisão por seguir nesta via 

interpretativa, implica considerar esses sujeitos como seres humanos, isto é, na sua dimensão 

social e singular. O que implica um sujeito com uma origem social, que ocupa uma posição 

social e concomitante a isso interpreta singularmente esse lugar que ocupa. Como explica 

Charlot (2000, p. 43): 

[...] O sujeito apropria-se do social sob uma forma específica, compreendidos 

aí sua posição, seus interesses as normas e os papéis que lhes são propostos ou 

impostos. O sujeito não é uma distância para o social, é sim um ser singular 

que se apropria do social sob uma forma específica, transformada em 

representações, comportamentos, aspirações, práticas, etc.. (grifo do autor). 
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Ainda existem outras hipóteses suscitadas como possíveis respostas à questão 

norteadora da pesquisa. Entre elas o fato dos educandos relacionarem os saberes escolares da 

EJA à socialização. Pois no primeiro momento de aproximação com os educandos da EJA na 

Escola 15 de Outubro, escutamos repetidas vezes que o melhor da escola era os amigos, as 

conversas com os colegas. Sobre isso uma aluna3 confessou: “Eu gosto de estudar aqui por que 

tenho minhas amigas, a gente fica conversando”. Além disso, pela própria observação realizada 

na Escola, percebemos que em muitos momentos durante o período de aula, havia uma 

concentração de alunos e formações de rodas de conversa no portão principal da instituição, 

onde garotos e garotas falavam sobre diversos assuntos, enquanto a aula acontecia dentro das 

salas.  

A escolarização, certificação, inserção no mercado de trabalho e obtenção de melhores 

condições de vida, também são hipóteses levantadas quanto aos sentidos atribuídos aos saberes 

pelos educandos. Porquanto, na mesma proporção ouvimos o desejo dos alunos em “terminar 

os estudos”, pois para eles significaria ter o diploma de conclusão do Ensino Médio, que por 

sua vez refletiria em ter um trabalho. Nas palavras de um educando: “Quero terminar os 

estudos para arrumar um emprego”. E essa vinculação entre a certificação escolar com a 

conquista do emprego, está diretamente associada à possibilidade de uma vida melhor. Na 

conversa de “sondagem”, uma jovem disse em tom de ênfase: “Quero concluir os estudos para 

ter um emprego. Que ganhe bem. Que tenha status financeiro”. 

Finalmente, de posse da questão de partida e dos pressupostos, lançamo-nos nessa 

pesquisa com o objetivo de compreender os sentidos atribuídos aos saberes escolares pelos 

sujeitos da EJA, e partimos para o referencial metodológico, enquanto caminho necessário para 

dar respostas ao nosso problema de pesquisa. Começamos então por reconhecer a obviedade 

em termos de que uma tal problemática exige uma investigação de natureza qualitativa, a qual 

que se apoia em algumas bases teóricas, entre elas: 

[...] a) a realidade social é vista como construção e atribuição social de 

significados; b) a ênfase no caráter processual e na reflexão; c) as condições 

“objetivas” de vida tornam-se relevantes por meio de significados subjetivos; 

d) o caráter comunicativo da realidade social permite que o refazer do 

processo de construção das realidades sociais torne-se ponto de partida da 

pesquisa. [...] (FLICK; Von KARDOFF e STEINKE apud GUNTHER, 2006, 

p. 202). 

                                                 
3 Foram adotados em todo trabalho nomes fictícios para os interlocutores da pesquisa, a fim de preservar-lhes a 

identidade. 



52 

 

Assim, por termos como pretensão conhecer e compreender os sentidos atribuídos pelos 

educandos aos saberes escolares, só uma pesquisa dessa natureza nos permitiria adentrar no 

universo subjetivo e objetivo dos educandos e acessarmos as relações que eles estabelecem 

com os sabres, levando em consideração o lugar social desses sujeitos e a interpretação singular 

que fazem do lugar que ocupam. 

Temos consciência, por outro lado, que ao classificar nossa pesquisa de natureza 

qualitativa não estamos negando qualquer proximidade com a pesquisa quantitativa, pois como 

lembra Bernardet Gatti (2006, p. 28): 

É preciso considerar que os conceitos de quantidade e qualidade não são 

totalmente dissociados, na medida em que, de um lado, a quantidade é uma 

interpretação, uma tradução, um significado que é atribuído à grandeza com 

que um fenômeno se manifesta (portanto é uma qualificação dessa grandeza), 

e de outro, ela precisa ser interpretada qualitativamente, pois, em si, seu 

significado é restrito. Por outro lado, nas abordagens qualitativas é preciso que 

o evento, o fato, se manifeste em uma grandeza suficiente para sua detecção ─ 

ou seja, a uma quantidade associada aí.  

Para tanto, optamos pela abordagem metodológica da análise compreensiva do discurso 

pela via da “Entrevista Compreensiva”, pensada a partir do sociólogo francês Jean-Claude 

Kaufmann (1996), especialista da vida cotidiana. Ele defende que a metodologia oportuniza ao 

pesquisador ocupar: “[...] uma posição privilegiada de observação, de captura direta da 

construção social da realidade através da pessoa que fala diante dele”. (KAUFMANN, 2013, p. 

98). 

A metodologia da Entrevista Compreensiva de base epistemológica etnográfica 

estabelece uma relação intersubjetiva entre pesquisador e objeto. Assim, ao iniciar uma 

investigação desse tipo o pesquisador traz para a experiência seus sistemas de valores e seus 

esquemas de interpretação. Destarte, cabe ao pesquisador tomar ciência dos sistemas de valores 

e esquemas de interpretação das pessoas observadas ou entrevistadas, de modo a estabelecer 

relações com estas a fim de reconhecer outras lógicas de compreender, conceber e resignificar 

o mundo. 

 É preciso admitir que apesar de se tratar de uma metodologia de tipo etnográfico não 

foi objetivo cumprir à risca determinados requisitos que qualificam um estudo etnográfico no 

sentido estrito. Todavia, tomamos como premissa o enfoque na descrição dos sistemas de 

significados e valores, o que ultrapassa a descrição do ambiente, de situações e até mesmo a 

mera reprodução de falas. (ANDRÉ, 1997). 
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Daí dedicarmos um olhar bem de perto sobre a realidade, o cotidiano e os sujeitos. 

Interessamo-nos por esmiuçar os detalhes, entendidos não como secundários, mas como 

importantes fontes de representações, sentidos e concepções. Fosse através de um depoimento 

ouvido acidentalmente, por meio da observação de reações e expressões diante de algum 

acontecimento ou mesmo pelo lugar preferencialmente ocupado pelos educandos na escola.  

A opção pela entrevista compreensiva pressupõe uma abertura ao interlocutor, a seu 

mundo, sua fala, seu pensamento e seu olhar. Com o objetivo de ouvi-lo, inclusive no seu 

silêncio, na hesitação, no medo em responder ou, ainda, no orgulho e no entusiasmo em tratar 

sobre determinado assunto. Isso porque a fala do entrevistado é considerada uma 

materialização de suas vivências concretas, uma revelação da realidade social, expressão de 

crenças, representações de si e do mundo. (KAUFMANN apud SILVA, 2006). 

Portanto, filiar-se à elaboração metodológica do Kaufmann é empreender-se no esforço 

de compreender a pessoa, suas palavras e ações dentro de uma realidade social, tecida a partir 

de relações, já que nos referimos a sujeitos socialmente ativos, produtores de sentidos e 

intérpretes de sua própria realidade. Sendo assim, trabalharemos com o indivíduo, sem com 

isso nos restringirmos a ele, mas entendendo-o dentro de uma relação com a sociedade. 

E é exatamente a proposta em considerar a fala do interlocutor, com a expressividade 

dos valores, como meio para compreensão da ação social, que nos convence ser a entrevista 

compreensiva a forma coerente para nossas finalidades de pesquisa. Afinal, ela busca o 

desvelamento dos sentidos, a relação dos sujeitos com os desejos, contextualizada em sistema 

de valores.  Quer dizer, a busca por compreendermos esses sentidos imersos numa construção 

social da realidade, sem haver ruptura entre o objetivo e o subjetivo, o social e o individual. 

(KAUFMANN, 2013) 

Assim, no geral, cabe ao pesquisador vincular a compreensão do outro com as suas 

hipóteses e leituras. E confrontar, no particular, a trajetória escolar individual com o histórico 

coletivo das classes populares, o contexto local da escola com o global da educação brasileira, a 

experiência vivenciada com o saber e as concepções abstratas sobre o “poder” transformador da 

escola.  

Tal perspectiva dialoga diretamente com a concepção de sentido teorizada pelo etnólogo 

e antropólogo francês Marc Augé (1994; 1997). Para ele o sentido é primeiramente social, por 

isso tecido e respaldado de significado nas relações. Assim, o sentido social é constituído por 

duas linguagens: a identidade e a alteridade. A primeira se caracteriza como ambivalente e 

sociopolítica, engloba os lugares, as pertenças do par individual e coletivo (sociedade). A 

segunda se impõe como ambígua e de linguagem psicofilosófica, englobando algo que não é 
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uma coisa e nem outra, mas se faz como uma terceira definida pelo par do si mesmo e dos 

outros.  

Desse modo, a compreensão do sentido é a compreensão do sentido social, que é dado 

em processo a partir do lugar que o sujeito fala, da posição social que ocupa, do poder exercido, 

das relações tecidas, da interpretação que faz de si mesmo, das influências recebidas e dos 

papéis sociais desempenhados. Portanto, aqui, o sentido alude à inseparabilidade entre o 

individuo e a sociedade, de modo que não podemos compreender o sujeito isolado das redes de 

relações às quais ele está implicado. 

A compreensão de sentido apresentada pelo Marc Augé estabelece interseção com as 

teorizações de Bernard Charlot (2000), para quem, ao discorrer sobre a relação dos sujeitos 

com o saber, o sentido é estabelecido na relação do sujeito com o mundo, com o outro e 

consigo mesmo. De modo que essas relações e seus sentidos se dão pelos condicionantes de 

uma posição social que o sujeito ocupa e do modelo de sociedade que ele se relaciona, porém, 

com marcas de uma singularidade própria de cada sujeito e das interpretações também 

particular de cada individuo. 

Dito de outra maneira, o sentido atribuído pelo sujeito ao saber, tem caráter objetivo e 

subjetivo. Objetivo, pois parte de uma posição e condição social definida. Todavia, apesar 

desse condicionante social o sujeito é ativo, ele age nessa relação com a sociedade. Logo, 

desempenha seu papel sobre o mundo conforme sua subjetividade e interpretação. 

Em síntese trata-se de um ser humano naturalmente inacabado, portador de desejos e de 

relação com outros sujeitos; um ser social, que ocupa uma posição social num mundo social 

regido por linguagem, símbolos, leis e comportamentos sociais; e um ser singular, distinto de 

qualquer outro ser, que interpreta e atribuí sentido ao mundo e a si mesmo. (CHARLOT, 2005). 

Sendo o sujeito esse ser simultaneamente social e singular, não podemos na busca por 

compreendê-lo resumi-lo a sua individualidade, delegando à sua intimidade o sentido que ele 

atribui nas relações. Tampouco, podemos justificar apenas pela sua posição social, pois mesmo 

sendo uma atividade socialmente definida, ela é executada por um sujeito. Em resumo: 

É preciso levar em consideração o sujeito na singularidade de sua história e as 

atividades que ele realiza sem esquecer, no entanto, que essa história e essas 

atividades se desenvolvem em um mundo social, estruturado por processos de 

dominação [...]. O indivíduo não se define somente por sua posição social ou 

pela de seus pais; ele tem uma história; passa por experiências; interpreta essa 

história e essa experiência; dá sentido (consciente ou inconscientemente) ao 

mundo, aos outros e a si mesmo. Em resumo, é um sujeito indissociavelmente 

social e singular. E como tal que se deve estudar sua relação com o saber. 

(CHARLOT, 2000, p. 40). 
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Por sua vez, a atribuição de sentido se dá mediante o reconhecimento por parte do 

sujeito de uma situação significativa, a qual o mobiliza à participação nela, uma vez que esse 

processo não é passivo, livre de esforço e espontâneo. Portanto, o indivíduo 

mobiliza-se, em uma atividade, quando investe nela, quando faz uso de si 

mesma como de um recurso, quando é posta em movimento por móbeis
4
 que 

remetem a um desejo, um sentido, um valor. A atividade possui, então, uma 

dinâmica interna. Não se deve esquecer, entretanto, que essa dinâmica supõe 

uma troca com o mundo, onde [o indivíduo] encontra metas desejáveis, meios 

de ação e outros recursos que ela mesma. (CHARLOT, 2000, p.55). 

Pois bem, o que estamos delineando é que o movimento de se relacionar com o saber é 

necessariamente uma atividade de atribuir sentidos. Sentidos referendados de acordo com a 

posição social ocupada pelo sujeito, das suas histórias de vida, dos seus desejos individuais e da 

sua singularidade. É exatamente o sentido dessa relação com o saber que estará condicionando 

o “fracasso” ou o “sucesso” escolar, a permanência ou evasão do educando. 

Adotando, pois, essas prerrogativas, conhecer o sujeito para compreender os sentidos 

que atribui aos saberes escolares, significará extrapolar as experiências escolares dos 

educandos. Pois, a relação que ele estabelece com esses saberes é submetida às demais relações 

tecidas em outros contextos sociais. De tal maneira que se fez necessário aproximar-se dos 

possíveis contextos de convivência e vivências, bem como das múltiplas experiências 

formadoras dos educandos. Como, por exemplo, a trajetória escolar dos educandos e de seus 

parentes próximos (pai, mãe e irmãos); as expectativas dos sujeitos da aprendizagem com a 

escola; sua possível participação em organizações ou coletivos sociais, religiosos ou culturais; 

da sua presença no mercado de trabalho ou seu interesse em inserir-se; do seu lugar de origem 

(campo, cidade, centro, periferia), entre outros. 

O fazer dessa pesquisa é uma forma de conhecer a EJA, porém, ao invés de recorrermos 

ou limitarmo-nos aos documentos oficiais, às leis e diretrizes da EJA e as orientações 

curriculares, optamos por estabelecer essa aproximação e maior entendimento em contato 

direto com os sujeitos, os educandos, acessando, através de suas falas, os sentidos que atribuem 

aos saberes escolares. 

Tal escolha é referendada por uma concepção de sujeito apresentada pelos teóricos já 

citados nesta seção do trabalho, a qual faz coro com o filósofo Michel de Certeau, para quem o 

                                                 
4
 Móbeis são sempre definidos com referência a uma atividade. Trata-se do desejo que o resultado da atividade 

proporciona. (CHARLOT, 2000).  
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ser humano, mesmo diante de um sistema de opressão, ainda que ocupe uma posição marginal 

nas relações sociais ou sendo alvo de manobras de domesticação, permanece ser humano. Sua 

condição contínua de sujeito, nunca será de objeto, na medida em que busca diariamente 

formas de subverter a ordem, de contrariar o status quo e mesmo tenta controlar seu 

controlador. 

Portanto, conhecer os sujeitos educandos, é ir além do que se lê nos documentos legais 

ou do que acena as percepções ideais sobre o fazer da EJA. É trabalhar com o real, com o que 

de fato existe nas suas transgressões, contradições, reproduções e ressignificações. Já que o 

educando em sua condição de sujeito não é um consumidor passivo, conformado e monótono 

dos bens (concretos e/ou simbólicos) impostos pelos grupos hegemônicos. (CERTEAU, 2012).  

Como forma de exemplificar a ingenuidade de quem acredita que os sujeitos sejam 

consumidores passivos do que produz e legitima a elite ou do que impõem os grupos 

hegemônicos, Certeau (2012, p. 89) discursa acerca da colonização espanhola sobre indígenas. 

[...] mesmo subjugados, ou até consentindo, muitas vezes esses indígenas 

usavam as leias, as práticas ou as representações que lhes eram impostas pela 

força ou pela sedução, para outros fins que não os dos conquistadores. Faziam 

com elas outras coisas: subvertiam-na a partir de dentro ─ não rejeitando-as 

ou transformando-as (isto acontecia também), mas por cem maneiras de 

empregá-las a serviço de regras, costumes ou convicções estranhas à 

colonização da qual não podiam fugir. Eles metaforizavam a ordem 

dominante: faziam-na funcionar em outro registro. Permaneciam outros, no 

interior do sistema que assimilavam e que os assimilava exteriormente. 

Modificavam-nos sem deixá-lo. Procedimentos de consumo conservavam a 

sua diferença no próprio espaço organizado pelo ocupante.  

Além disso, recorremos a este autor para compreender as formas de sobrevivência dos 

sujeitos em geral nas suas relações sociais, e, em particular, na sua experiência escolar, nos 

aproximando do conhecimento com as “táticas” que os educandos lançam mão para resistirem 

na escola. Para Certeau a “tática” é própria das classes populares, as quais, impossibilitadas de 

terem grandes e longos projetos, precisam se preocupar com pequenas e diárias conquistas. 

Logo, as táticas são recursos utilizados na emergência do acontecido, trata-se de aproveitar a 

oportunidade, de fazer o possível com o que se apresenta no momento. Nas palavras do próprio 

Certeau,  

[...] chamo de tática a ação calculada que é determinada pela ausência de um 

próprio. Então nenhuma delimitação de fora lhe fornece a condição de 

autonomia. A tática não tem por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar 

com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma força 

estranha. [...] Ela opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as 
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“ocasiões” e delas depende, sem base para estocar benefícios, aumentar 

propriedade e prever saídas.  O que ela ganha não se conserva. Este não lugar, 

lhe permite sem dúvida mobilidade, mas numa docilidade aos azares do 

tempo, para capitar no voo as possibilidades oferecidas por um instante. Tem 

que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas particulares vão abrindo na 

vigilância do poder proprietário. Aí vai caçar. Cria ali surpresas. Consegue 

estar onde ninguém espera. É astúcia. (2012, p. 94-95). 

Assim, se para um jovem educando de origem popular, aparece uma oportunidade de 

trabalho, mesmo sendo com baixa remuneração, sem prestígio social e até no horário de aula, 

mas que lhe garanta uma renda mínima para se manter ou contribuir nas despesas domésticas, 

ele provavelmente optará por esse trabalho. Pois, seu projeto de vida é sempre mais imediato 

do que as promessas de um grande emprego através de uma boa formação escolar. Bem como, 

se para se afirmar perante um grupo, faz-se necessário negar a dinâmica pedagógica, os moldes 

educacionais e transgredir as regras da escola, ele também o fará. Afinal, ter um grupo que lhe 

acolha, ainda que momentaneamente, parece mais importante e necessário que uma educação 

escolar que ignora sua cultura e apresenta baixa expressividade para o seu cotidiano. 

De modo geral, apoiados nesses autores e nas reflexões propostas por eles, nos 

empenhamos em compreender os sentidos atribuídos pelos sujeitos educandos da EJA aos 

saberes escolares. Considerando, nesse sentido, o saber como fruto de relações de um sujeito 

social e singular. O qual concede um sentido primeiramente social, na medida em que é 

fomentado dentro de um sistema de valores. Tendo ainda como horizonte, a concepção de que 

apesar de todo processo de opressão imposto aos sujeitos da EJA de origem popular eles 

permanecem sujeitos e são agentes da sua existência. Por isso lançam mão de táticas de 

sobrevivência, inclusive para sobrepor ao silenciamento e invisibilidade aos quais são 

submetidos, muitas vezes na escola. 

2.2. Produção, organização e tratamento de dados 

Com o objetivo de cumprir as tarefas da produção de dados, num primeiro momento, 

recorremos à secretaria da escola a fim de termos acesso as fichas de matrículas dos alunos. 

Pois, nesses documentos encontraríamos informações como o sexo, idade, lugar de origem e 

em alguns casos o registro da trajetória escolar a partir dos históricos. 

Em seguida, como forma inicial de nos aproximarmos dos educandos, realizamos 

entrevistas semidiretivas de forma individual com os interlocutores que se dispuseram a 

participar. As entrevistas, vale ressaltar, foram orientadas segundo roteiro previamente 

elaborado em blocos temáticos.  



58 

 

A seleção dos participantes interlocutores ocorreu, em princípio, pela disponibilidade e 

aceitação deles em colaborar com o trabalho de pesquisa, o qual foi apresentado brevemente 

aos alunos e professores quando entrávamos nas salas de aula convidando-os para as 

entrevistas. De imediato encontramos resistência dos alunos, agravada pelo número reduzido 

deles em sala de aula, de modo que, só conseguimos as primeiras entrevistas por indicação dos 

professores. 

As entrevistas foram feitas com apoio de gravador na sala da coordenação da escola, 

sala de aula e sala dos professores. Locais em que tínhamos pelo menos de início maior 

privacidade, apesar de termos sofrido no decorrer das entrevistas algumas interrupções, na 

maioria das vezes por outros alunos “curiosos” com a situação. Mas, essa atitude, possibilitou o 

voluntariado de mais educandos para as entrevistas, à medida que eles conversavam com os 

alunos já entrevistados e se davam conta de que não se tratava de um tipo de prova ou 

avaliação. 

Outro passo dado na pesquisa foi a entrevista com os professores da instituição que 

atuam nas turmas da EJA. Para tanto optamos pela Entrevista Estruturada, em razão da 

disponibilidade de tempo dos professores ser limitada, já que muitos chegam à escola 

exatamente no horário de entrarem em sala. E como não existe “intervalo” entre as aulas, uma 

vez que o lanche é servido aos alunos antes do início das atividades os professores não têm 

aquele momento de “folga”. 

Portanto, necessitávamos ter uma “conversa” um tanto quanto abreviada. Mas, também, 

não queríamos correr o risco de aplicar questionário e, por incompreensão das perguntas, 

termos respostas distorcidas ou mesmo não respondidas. Assim, a Entrevista Estruturada 

cumpria essas duas necessidades, a primeira de por ter questões uniformizadas conseguir 

imprimir uma dinâmica mais ágil, e a segunda de garantir as questões respondidas com mais 

fidedignidade. 

Ainda para produção de dados e de acordo com a necessidade do próprio trabalho, 

realizamos mais entrevistas, mas agora Semiestruturada com os interlocutores. Eles, dessa vez, 

foram selecionados a partir da primeira entrevista. O principal critério de seleção dos 

entrevistados foi o da idade, optamos pelos educandos mais jovens, além, claro, de considerar a 

permanência deles na escola, bem como disponibilidade em mais uma vez se dispor a participar 

da entrevista. O objetivo dessa nova “conversa”, que foi igualmente organizada em eixos 

temáticos, foi de aprofundar questões já tratadas no primeiro momento, suscitar novas 

problemáticas e mesmo confirmar algumas falas.  
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Como tratamos no capítulo anterior, e mesmo de acordo com a nomenclatura da 

modalidade, a EJA se destina a jovens e adultos. Logo, entrevistar e compreender ambos seria 

uma atitude esperada. Todavia, diante dos números crescentes dos jovens nas turmas da EJA, 

identificado inclusive na ocasião em que observamos as fichas de matrícula na secretária da 

escola, e conscientes que esse perfil marcadamente juvenil impõe desafios para além de novos, 

complexos, decidimos fazer o recorte pelos mais jovens, almejando, alcançar as formas 

específicas desse público se relacionar com os saberes escolares. 

Destacamos, ainda, que optamos por nos aproximarmos dos jovens entre 15 e 18 anos 

de idade. Os chamaremos de “jovens-adolescentes”, já que de acordo com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (1990) é considerado adolescente a pessoa de 12 a 18 anos de idade.  

Embora o Estatuto da Juventude (2013) também tenha efeito para pessoas de 15 (quinze) a 29 

(vinte e nove) anos de idade. A decisão por fazermos o recorte com os “jovens-adolescentes” é 

em virtude de serem efetivamente recém-egressos do ensino regular e trazerem como sombra a 

marca do “fracasso escolar”. 

Fato este evidenciado pela maior presença desses sujeitos com idade entre 15 e 18 anos 

nos períodos que compreendem ao final dos anos iniciais e dos anos finais do Ensino 

Fundamental. Pouquíssimos cursam período correspondente ao primeiro ano dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, exatamente por já terem vivência escolar e estarem na EJA muito mais 

em razão da sequência de reprovação, em busca agora da conclusão dessa etapa. 

A escolha do local a ser realizada a pesquisa é igualmente importante, pois é preciso 

nele encontrar o público que desejamos, bem como, estar dentro das nossas condições reais de 

acesso e frequência. Assim, a opção pela Escola Estadual 15 de Outubro como locus da 

pesquisa se deu pela condição de professora da instituição dos anos iniciais no turno matutino 

da autora destas linhas. Ou seja, já existe uma abertura com a direção e coordenação da escola, 

bem como, uma proximidade com os professores da EJA.  

Sem falar no desejo de contribuir de alguma forma com o fazer da escola, para além da 

construção da pesquisa de mestrado. De modo que essa pesquisa pode se tornar fonte de 

consulta e mesmo de referência para possíveis ações que a escola venha a desenvolver junto ao 

público da EJA, com fins a aprimorar o oferecimento da modalidade. 

Além disso, a referida escola atende a uma comunidade da periferia da Zona Norte de 

Natal, que leva o nome de José Sarney, onde conseguimos visualizar a presença de adultos na 

condição de analfabetos ou com experiência escolar abreviada e interrompida, tal como jovens 

em distorção idade-série, sendo demanda para EJA em função das repetências no ensino 

regular. 
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 Destarte, durante todo o processo estamos certos do nosso envolvimento com os 

objetivos e os interlocutores da pesquisa, bem como prevenidos da impossibilidade de uma 

neutralidade ou “inocência epistemológica” defendida pelos positivistas. De maneira que 

ignorar a existência de relações de efeito entre o pesquisador e o pesquisado não é a saída para 

contê-la, mas sim empreender um esforço em conhecer e dominar os efeitos dos atos que essa 

ação aparentemente invasiva podem produzir na relação da entrevista. (BOURDIEU, 2001). 

Os efeitos do pesquisador sobre o entrevistado também podem ocorrer através da 

“violência simbólica”, do lugar que o pesquisador ocupa em relação ao interlocutor, das 

perguntas “intimistas” que se lança ao entrevistado, do receio em estar sendo avaliado pelas 

suas respostas ou mesmo de não estar correspondendo a contento às expectativas do 

pesquisador. Por isso, mais uma vez, o empenho é por atenuar os efeitos da violência simbólica 

na relação da entrevista. Assim Bourdieu propõe: 

Para que seja possível uma relação de pesquisa o mais próxima possível do 

limite ideal, muitas condições deveriam ser preenchidas: não é suficiente agir, 

como o faz espontaneamente todo “bom” pesquisador, no que se pode ser 

consciente ou inconscientemente controlado na interação, principalmente o 

nível de linguagem utilizada e todos os sinais verbais ou não verbais próprios 

a estimular a colaboração das pessoas interrogadas, que não podem dar uma 

resposta digna desse nome à pergunta a menos que elas possam delas se 

apropriar e se tornarem os sujeitos. Deve-se agir também, em certos casos, 

sobre a própria estrutura da relação (e, por isso, na estrutura do mercado 

linguístico e simbólico), portanto na própria escolha das pessoas interrogadas 

e dos interrogadores. (2001, p. 696). 

Por fim, ressaltamos a possibilidade que a metodologia da entrevista compreensiva nos 

ofereceu em desenvolver um bom processo de construção na compreensão sobre o sentido que 

os sujeitos educandos da EJA atribuem aos saberes escolares. Sobretudo, por se tratar de 

sujeitos que historicamente se afirmaram e perpetuaram suas tradições, experiências e 

conhecimentos pela oralidade. E esta é uma forma do sujeito manifestar suas atitudes, histórias, 

experiências e os seus desempenhos, os quais estão permeados pela voz dos outros e implicadas 

com as histórias sociais e de vida de cada um. (KAUFMANN apud SILVA, 2006). 

A entrevista compreensiva se vale de instrumentos técnicos e de análise dos dados que 

viabilizam a construção, organização e tratamento dos dados da pesquisa. São eles: o roteiro de 

entrevista, o quadro dos entrevistados, os planos evolutivos e as fichas de análise. De forma 

muito sumária apresentaremos cada um desses instrumentos, comentando sua colaboração no 

processo de construção do trabalho. 
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O roteiro de entrevista como já propõem o nome é uma ferramenta de orientação. Por 

isso mesmo, não é rígido e tampouco invariável. Na verdade permite ajustes e acordos 

conforme as exigências da realidade da pesquisa. Sua principal função é nortear o diálogo entre 

o pesquisador e o interlocutor, de modo a imprimir ritmo, sequência e dinamismo ao momento 

da entrevista. Nas palavras do próprio Kaufmann (2013) “[...] É um simples guia para fazer os 

informantes falarem em torno de um tema, sendo que seu ideal é o de estabelecer uma dinâmica 

mais rica do que a simples reposta às perguntas, evitando que se fuja do tema” (p. 74).  Nosso 

roteiro foi organizado em blocos temáticos, opção essa compatível com a proposta da entrevista 

semiestruturada, com o objetivo de alcançar informações mais gerais do interlocutor, conforme 

pode ser visualizado abaixo. 

 

Quadro 1 – Roteiro de entrevista 

Trajetória escolar do sujeito 

Com quem mora, qual nível de escolaridade dessas pessoas e se elas trabalham? Tem vontade de 

exercer algum desses ofícios realizada pelos seus integrantes da família? Número de reprovação e ao que 

atribuí essas reprovações? Por que mesmo reprovado continuou estudando? Depois da reprovação mudou 

alguma coisa na escola ou em seu comportamento? Como é seu dia? (O que mais gosta de fazer? Como 

ocupa o seu tempo quando não está na escola? Gostaria de fazer alguma coisa diferente do que faz? O que 

precisa fazer mesmo sem gostar). Como foram seus primeiros anos na escola? Do que consegue lembrar? E 

como tem sido esses últimos anos na escola? 

 

O que aprendeu 

 

Você já aprendeu muita coisa na vida. De tudo que aprendeu o que considera mais importante? 

Quem ensinou essas coisas mais importantes? Onde aprendeu? Quem é (são) a pessoa mais importante para 

você na vida? Ela lhe ensinou alguma coisa? O quê? Quando tiver um filho, o que você acha que não pode 

deixar de ensinar a ele? Por quê? O que você lembra que aprendeu na escola? Na vida você usa algum desses 

conhecimentos da escola? Em qual momento? Por que foi importante ter aprendido essas coisas? Já aprendeu 

alguma coisa através da TV, rádio ou internet? O quê? 

 

O que gostaria de aprender 

 

Tem curiosidade de aprender alguma coisa? O quê? Quem você acha que poderia lhe ensinar essas 

coisas? Onde você acha que poderia aprender essas coisas? O que tem vontade de saber que ainda não 

conheceu? Por que esse interesse? O que gostaria de saber fazer que ainda não sabe? Por que esse interesse? 

O que você acha que a escola poderia ensinar que não ensina? Você já ouviu falar de escolas que 

ensina/oferece coisas que a sua não oferece? Acha que a sua poderia oferecer? Por quê? Você tem vontade de 

fazer algum curso em especial? Por quê? 

 

A escola e algumas expectativas 

 

Você tem alguma matéria preferida? Qual? Por quê? O que você faz com as matérias que não gosta 

muito? O que mais gosta na escola? Por quê? O que menos gosta na escola? Por quê? O que mais gosta de 

fazer na escola? O que menos gosta de fazer na escola? Por quê? Quais as características de um bom 

professor para você? Você costuma se desagradar de professores que tenham quais características? Por quê? 

Para você o que seria uma boa escola para o seu filho? Qual seu interesse em vir para escola? Por que você 

estuda? O que espera do seu futuro? Como a escola poderia te ajudar nesse futuro que você sonha? Pensa em 

trabalhar com que? Pensa em ter uma profissão em especial? E o que é exigido nessa profissão que a escola 

ajuda/ensina? Para trabalhar com isso precisa ter estudo? Por quê? O que você já aprendeu que acha que vai 

usar no seu trabalho ou na sua vida no futuro? 
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O quadro dos entrevistados ou o quadro situacional dos entrevistados é uma forma 

objetiva de apresentar características dos entrevistados, bem como dar destaque a informações 

sobre eles relevantes para a pesquisa. Além de registrar as condições em que foi realizada a 

entrevista. Esse quadro cumpre basicamente duas funções: a primeira é a de oferecer um mapa 

dos sujeitos entrevistados para o pesquisador; e a segunda é aproximar, ainda que 

minimamente, os leitores dos interlocutores de forma mais contextualizada. Fazemos uso do 

quadro situacional no tópico 3.4 deste capítulo, quando apresentamos os interlocutores da 

pesquisa. 

Por sua vez, os planos evolutivos são guias constantes para o pesquisador durante o 

processo de investigação. Conforme SILVA (2006), eles funcionam como suporte, um roteiro 

de escuta preocupado em garantir o foco no objeto da pesquisa em meio à diversidade de 

informações. O plano evolutivo atua muito mais como um instrumento de análise em parceria 

com as fichas de análise, e são reelaborados na medida em que surge alguma novidade.  

O primeiro plano evolutivo foi elaborado em referência ao roteiro de entrevista. Os 

outros planos foram desdobramentos do processo de surgimento de novas hipóteses, da escuta 

sobre novos sentidos. Por isso, os planos evolutivos caminham paralelamente com as fichas de 

análise, apesar de não haver obrigatoriamente, um novo plano para cada ficha. A seguir é 

possível constatar um pouco desse processo. 

 

Quadro 2 – Planos Evolutivos 

Plano evolutivo I 

1. Quem sou 

- Identidade jovem ou adulta 

- Ocupação (trabalho) 

- De onde vem (origem rural ou urbana) 

 

2. Trajetória escolar 

- Acesso garantido 

- Sequência de reprovações 

- Responsabilidade individual do “fracasso escolar”  

 

3. Expectativas 

- A naturalização da importância da escola 

- A escola como meio de conquistar um trabalho 

- A possibilidade de ser alguém na vida passa pela escola 

 

Plano evolutivo II 

1. Quem sou 

- Identidade: Jovem urbano, de origem popular 

- Escolarização dos pais: Valorização dos estudos por parte daqueles que não tiveram 

- Lugar de origem e vivência: A comunidade José Sarney 

- Ocupação: O não trabalho e o tempo livre 
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2.  Trajetória escolar 

- Acesso garantido: A entrada na escola ainda criança 

- Sequência de reprovações: Bagunça, desinteresse, falta às aulas, dificuldade de aprender 

- Responsabilidade individual do fracasso escolar: Quando se quer se aprende. Basta querer? 

- A EJA como opção dada pela direção da escola 

 

3. Expectativas 

- Terminar os estudos 

- Ter um emprego 

- Ter um certificado 

- Aprender a ler e a escrever 

 

Plano evolutivo III 

1. Quem sou 

- Identidade: Jovem urbano e de origem popular. 

- Muitas maneiras de ser jovem 

- Escolarização dos pais: Valorização dos estudos por parte daqueles que não tiveram 

- Lugar de origem e vivência: A comunidade José Sarney 

- Ocupação: O não trabalho e o tempo livre 

 

2.  Trajetória escolar 

- Acesso garantido: A entrada na escola ainda criança 

- Sequência de reprovações: Bagunça desinteresse, falta às aulas, dificuldade de aprender 

- Responsabilidade individual do fracasso escolar: Quando se quer se aprende. Basta querer? 

- A EJA como opção dada pela direção da escola 

 

3. Currículo e EJA 

- Currículo pensado pelos professores como seleção de conteúdo 

- Conteúdos selecionados arbitrários aos educandos 

- Repetição do modelo de aula do ensino regular 

- Censura ao comportamento dos educandos da EJA 

- Saberes e vivências dos educandos invizibilizados 

- Professores sem formação específica da EJA 

 

4. Relação com a escola e seus saberes 

- Estudar para ter um certificado, pois este oportuniza a conquista de um trabalho 

- Reconhecimento do valor socialmente naturalizado da escola 

- Dificuldade de identificar aprendizagens proporcionadas pela escola 

- Dificuldade em estabelecer relação entre o que supostamente se aprende na escola e o horizonte de 

futuro avistado pelos educandos 

 

Plano evolutivo IV 

1. Quem sou 

- Identidade: Jovem urbano e de origem popular. 

- Muitas maneiras de ser jovem 

- Escolarização dos pais: Valorização dos estudos por parte daqueles que não tiveram 

- Lugar de origem e vivência: A comunidade José Sarney 

- Ocupação: O não trabalho e o tempo livre 

 

2.  Trajetória escolar 

- Acesso garantido: A entrada na escola ainda criança 

- Sequência de reprovações: Bagunça desinteresse, falta às aulas, dificuldade de aprender 

- Responsabilidade individual do fracasso escolar: Quando se quer se aprende. Basta querer? 

- A EJA como opção dada pela direção da escola 

 

3. Currículo e EJA 

- Currículo pensado pelos professores como seleção de conteúdo 

- Conteúdos selecionados arbitrários aos educandos 

- Repetição do modelo de aula do ensino regular 

- Censura ao comportamento dos educandos da EJA 
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- Saberes e vivências dos educandos invizibilizados 

- Professores sem formação específica da EJA 

 

4. O que eu já aprendi 

- Coisas que aprendi e considera importante 

- A vida como o principal lugar de aprendizagem 

- Os pais como os responsáveis pelas principais aprendizagens 

- Valores, princípios e comportamentos 

 

5. A escola e um futuro melhor  

- Estudar para ter um certificado, pois este oportuniza a conquista de um trabalho 

- Reconhecimento do valor socialmente naturalizado da escola 

- Dificuldade de identificar aprendizagens proporcionadas pela escola exigidas no trabalho futuro 

- Estudar para ter uma vida normal 

6. A escola como lugar de encontro 

- A escola como principal espaço social de socialização  

- A frequência e pontualidade são para se encontrar com os amigos 

- O pior e o melhor das amizades 

 

Plano evolutivo V 

1. Quem sou 

- Identidade: Jovem urbano e de origem popular. 

- Muitas maneiras de ser jovem 

- Escolarização dos pais: Valorização dos estudos por parte daqueles que não tiveram 

- Lugar de origem e vivência: A comunidade José Sarney 

- Ocupação: O não trabalho e o tempo livre 

 

2.  Trajetória escolar 

- Acesso garantido: A entrada na escola ainda criança 

- Sequência de reprovações: Bagunça desinteresse, falta às aulas, dificuldade de aprender 

- Responsabilidade individual do fracasso escolar: Quando se quer se aprende. Basta querer? 

- A EJA como opção dada pela direção da escola 

 

3. Currículo e EJA 

- Currículo pensado pelos professores como seleção de conteúdo 

- Conteúdos selecionados arbitrários aos educandos 

- Repetição do modelo de aula do ensino regular 

- Censura ao comportamento dos educandos da EJA 

- Saberes e vivências dos educandos invizibilizados 

- Professores sem formação específica da EJA 

 

4. As formas de se relacionar com o saber 

- Relação epistêmica, social e cultural com o saber 

- Os condicionantes sociais e singulares para se relacionar com o saber 

- A relação com o estudo 

 

5. O que eu já aprendi 

- Coisas que aprendi e considera importante 

- A vida como o principal lugar de aprendizagem 

- Os pais como os responsáveis pelas principais aprendizagens 

- Valores, princípios e comportamentos 

 

6. A escola e um futuro melhor  

- Estudar para ter um certificado, pois este oportuniza a conquista de um trabalho 

- Reconhecimento do valor socialmente naturalizado da escola 

- Dificuldade de identificar aprendizagens proporcionadas pela escola exigidas no trabalho futuro 

- Estudar para ter uma vida normal 

7. A escola como lugar socializador 

- A escola como principal espaço social de socialização  
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- A frequência e pontualidade são para se encontrar com os amigos 

- O pior e o melhor das amizades 

- O papel específico da escola: aprender, saber e conhecer 

- Heterogeneidade e especificidade 

 

8. O lugar do encontro 

- A insuficiência em frequentar a escola sem menção ao saber 

- O desafio do educando que vai a escola, mas não vai para aprender 

- Como “aproveitar” o educando na escola para proporcionar aprendizagens 

 

 

As fichas de análise ou fichas interpretativas constituem um registro das falas de cada 

interlocutor. Ou melhor, o destaque daquilo que mais chamou atenção na fala do entrevistado, 

associada às impressões, questões e reflexões teóricas do pesquisador. Enfim, “[...] As fichas 

podem ter muitas entradas, podem ilustrar o tema descritivo ou conduzir às teorias. Em suma, 

são utilizadas para fornecer o material necessário a uma argumentação seja com peso maior nas 

teorias, seja de caráter mais descritivo.” (SILVA, 2006, p.13 -14). Como apresentamos a seguir 

alguns exemplos. 

Quadro 3 – Fichas de análise 

Ficha 2. Interlocutor: Lázaro 

“Eu comecei a estudar 

umas duas vezes e parava. 

Aí passei uns cinco anos 

sem estudar. Por que eu 

vivia me mudando por causa 

que meu pai era envolvido 

com drogas”. 

“O bom da EJA é que 

termina os estudos mais 

rápido”. 

 

“Quero terminar os 

estudos para arranjar um 

trabalho. [...] Num quero 

não fazer faculdade. Só 

mesmo terminar os estudos 

para ter um trabalho”. 

A necessidade de considerar a trajetória escolar do aluno para 

além da escola. Pois é um sujeito que não se resume a condição de aluno, 

mas vive um conjunto de relações fora da escola, influenciada a partir da 

origem familiar, da condição de vida oferecida pela família, da posição 

social que ocupa e da interpretação singular que faz de todas essas 

vivências. (CHARLOT, 2000).  

 

A associação da EJA mais como supletivo e/ou aceleração dos 

anos escolares e menos como direito. A EJA vista como recuperação do 

tempo perdido. Uma vez que supostamente existe uma idade ou período 

da vida ideal para se escolarizar, e passo dele é preciso buscar nivelar-se. 

(BRASIL, 2000). 

 

A crença no poder realizador da escola. Refere-se à conclusão da 

educação básica como estritamente necessária para se alcançar uma 

condição melhor na vida. E, sobretudo, acredita na garantia do emprego 

em virtude de possuir o certificado de conclusão de curso. Já que se vende 

a imagem da educação escolar como salvaguarda, meio para o sucesso e o 

caminho mais correto para se alcançar um futuro melhor. (SACRISTÁN, 

2001). 

 

O educando que se relaciona com o estudo visando uma vida 

normal. Portanto, não estuda necessariamente para aprender, mas sim para 

ter um diploma e conseguir um emprego. (CHARLOT, 2005). 

 

Ficha 7. Interlocutora: Deyse 

“Reprovei três vezes 

no 5° ano. [...] Eu vinha 

As seguidas repetências é um sintoma de que mesmo a aluna 

frequentando a escola, ela não conseguiu aprender. Por isso “fracassou”. 
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para escola, mas só 

bagunçava.” 

“Eu estudo porque 

meus pais mandam eu vir.” 

“As vezes da vontade 

de faltar. A aula é chata, é 

só professor escrevendo no 

quadro e falando.”. 

“Quero terminar os 

estudos para vê se arranjo 

um trabalho no final do 

ano.”. 

“Quando a pessoa vai 

trabalhar, tem que ter uma 

série muito boa. Por que a 

pessoa vai entregar assim a 

coisa [currículo] aí a pessoa 

não fica porque não tem a 

série boa[...]”. 

 

“O que eu mais gosto é 

das amizades. Conversar 

com as meninas. A gente 

brinca.”. 

A grande questão é entender por que a aluna não se empenhou na 

atividade de aprender? Por que ela “preferiu” a bagunça com as amigas à 

aula? 

 

Conforme Charlot (2000) para aprender é preciso empenhar-se 

numa atividade intelectual, mas por se tratar de uma atividade que exige 

esforço é igualmente necessário ter prazer. Esse prazer é possível se 

estiver acompanhado do desejo de aprender esse ou aquele saber. Consiste 

aí, muito do desafio da escola. Conhecer e compreender os desejos e os 

sentidos envolvidos na mobilização ou não em aprender. Considerando 

que o desejo tem uma história social e singular.  

 

A fala da aluna revela seu interesse em terminar os estudos para 

conseguir um emprego. Porém, isso não é sinônimo de mobilização para 

aprender. O interesse maior em ir a escola deixa de ser o saber e torna-se o 

produto final: diploma. Essa é a forma mais comum dos sujeitos das 

classes populares se relacionarem com o saber, segundo CHARLOT 

(2005). Ou seja, se estuda para passar de uma série para outra e de uma 

para outra até conseguir o diploma, que vai lhe oportunizar um emprego e 

uma vida normal. 

 

A escola como lugar de encontro. Vai-se à escola mais para 

socializar-se e menos para aprender o que é específico da escola. 

 

Como podemos perceber a metodologia não propõem um momento para leitura 

bibliográfica e outro distinto para produção de dados. Mas sim, um movimento pari passu de 

vivência no campo da pesquisa, de realização das entrevistas, de escuta atenta das falas, de 

organização e análise do material colhido, de leitura e aprofundamento teórico sobre as 

questões tratadas no trabalho. Assim, nessa dinâmica produzimos e demos forma ao presente 

escrito. 

2.3. A escola e sua comunidade como lócus de pesquisa 

A Escola Estadual 15 de Outubro está localizada na Zona Norte de Natal, no bairro 

Santarém, um dos bairros mais valorizados da região, por ter a maioria das ruas pavimentadas, 

casas ordenadas, fácil acesso a vias de grande movimento, bem como por dispor de uma rede 

diversa de comércio e serviço e, sobretudo, o comparado a outros conjuntos, um bom serviço 

do transporte público. 

Porém, existe uma singularidade que merece destaque. Apesar de a escola ter endereço 

no Santarém e seu portão principal estar aberto para esse bairro, o público que ocupa a 

instituição, tanto as crianças e adolescentes do ensino regular do turno diurno, quanto os jovens 

e adultos da EJA no período da noite, em sua maioria, residem no loteamento José Sarney, que 

fica “nas costas” da escola. 
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Diferente do bairro Santarém, o loteamento foi sendo construído de forma desordenada 

sobre solo acidentado, fruto em muitos casos de ocupação ou posse de terrenos. Trata-se de um 

espaço produzido pela ação de sujeitos sociais, que em sua maioria encontravam-se vivendo na 

condição de desempregados ou de extrema dificuldade financeira, provocado, sobretudo pela 

crise econômica brasileira, a qual teve impacto ao longo dos anos 1980 (SILVA, 2007). Nesse 

sentido, se unir a um grupo de sujeitos nas mesmas condições, para ocuparem um “pedaço de 

chão” e transformarem em residência, significava se livrar da obrigação mensal de pagar 

aluguel. O que já representaria um grande alívio no orçamento tão limitado.  

Até hoje o loteamento José Sarney convive com inúmeros problemas, fruto em larga 

medida, da ausência do poder público, o qual se fez muito presente no começo da ocupação, 

com fins de impedir a entrada e construção de moradias das famílias. A título de elucidação 

desse contexto, citaremos nas próximas linhas algumas dessas questões extraídas a partir da 

observação do lugar, da fala espontânea dos pais de alunos ou dos próprios educandos. E 

especialmente da leitura de um artigo produzido pelo professor Marconi Silva, Assistente do 

Departamento de Economia da Universidade Federal Rio Grande do Norte, que realizou 

pesquisa no loteamento, tendo conseguido na ocasião entrevistar o presidente do conselho 

comunitário. 

A princípio, apontamos a inexistência de linha própria de transporte público. A 

comunidade é servida parcialmente por linhas de ônibus de bairros vizinhos como o Santarém e 

Nova Natal. Ao cabo, os moradores não contam com o “privilégio” de terem ônibus circulando 

próximos as suas casas, razão pela qual são forçados a caminharem longos percursos das suas 

casas para os pontos de ônibus e fazerem o caminho de volta.  Além disso, são raras as ruas 

calçadas no loteamento. No ano de 2007 das vinte ruas apenas quatro eram calçadas (SILVA, 

2007), o que acaba sendo usado de argumento pelas empresas de ônibus para não 

disponibilizarem linha própria para o loteamento. 

A falta de calçamento nas ruas obriga os moradores a conviverem com a poeira do barro 

nos dias de sol, ou com a lama nos dias de pluviosidade. Sem falar nas casas invadidas 

facilmente pela água das chuvas por falta de manutenção na obra de drenagem e escoamento 

para a lagoa de captação. Não por acaso, quando perguntamos aos nossos interlocutores da 

pesquisa quais os principais motivos que os faziam faltar à escola, apareceu em muitas 

respostas os dias chuvosos: “as ruas ficam mais esquisitas e também fica ruim de andar com a 

lama, tudo molhado”. 

Outro transtorno relatado nos corredores e sala de aula da escola pelos educandos é 

quanto à falha no abastecimento de água. Não são raras as vezes que eles falam dos dias sem 
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água nas torneiras. Ainda existe a falta de saneamento básico, realidade que, diga-se de 

passagem, não é exclusividade da comunidade, porém, é agravada no loteamento pela forma 

como as casas foram construídas: sem foça ou sumidouro. 

Quanto aos espaços de interação e entretenimento também são escassos. Os jovens 

ainda fazem uso de uma pequena “praça” que dispõem de alguns bancos e um campo de areia, 

localizado por trás da Escola 15 de Outubro. Porém, no geral o Sarney carece de alternativas 

para prática de esporte, recreação, formação de grupos de idosos e similares. Ao saber dessa 

realidade, as respostas ouvidas nas entrevistas se justificaram. Pois, muitos jovens alunos da 

EJA, os quais ainda não trabalham, quando perguntados se participavam de algum grupo ou 

mesmo como se ocupavam ao longo do dia, mostravam-se excessivamente ociosos: “Fico em 

casa mesmo, assistindo TV”. Nenhum deles integra grupo ou associação. A maioria afirma 

passar o dia em casa, alguns aproveitam para dormir até tarde, e às vezes vão à casa de um 

colega. As meninas em geral destacam a participação nos afazeres domésticos. E todos 

apontam a televisão como principal “companhia” e distração.  

O loteamento também não conta com um Centro Municipal de Educação Infantil 

(CMEI) próprio. As mães e seus filhos são atendidos pelo CMEI do Santarém, igualmente 

como acontece para o Ensino Fundamental e Médio, em que crianças e jovens da comunidade 

fazem uso da Escola Estadual 15 de Outubro e de outras escolas de bairros vizinhos. O posto de 

saúde também não é lotado em José Sarney, os moradores são assistidos pelos Agentes de 

Saúde da Família em domicílio e quando precisam de atendimento mais complexo ou 

especializado, são encaminhados ao posto de saúde do Santarém. 

Outra problemática diz respeito à presença do tráfico de drogas e da violência na 

comunidade. O que obviamente submete, para além de outros condicionantes, crianças e 

jovens, à situação de vulnerabilidade. É recorrente passar pelos corredores da escola e escutar 

os alunos comentando sobre acontecimentos referentes a roubo, perseguição e assassinato 

dentro do loteamento. Mães solicitando transferência de seus filhos jovens da escola por 

estarem na urgência de se mudarem do loteamento em virtude de ameaças sofridas. Bem como, 

as crianças relatando aos professores os tiros que ouviram na noite passada, a quantidade de 

policiais nas ruas ou o vizinho que assistiram ser preso. E ainda mais agravante, por vezes, é a 

própria escola que se torna ponto de entrega ou consumo de drogas. 

Em linhas gerais, toda essa contextualização sobre o loteamento José Sarney, se faz 

necessária pela escola lócus da pesquisa conviver de forma direta ou indireta com essas 

problemáticas do lugar. E como instituição formadora pode incidir como reprodutora ou 

questionadora da realidade dos moradores. Além de conhecermos minimante o lugar de vida, 
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sobrevida e convivência da maioria dos educandos atendidos pela Escola Estadual 15 de 

Outubro. Portando, fazer esse trabalho de observação do espaço, escuta das conversas dos 

alunos e leitura do artigo sobre o loteamento foi uma alternativa de aproximação da realidade 

cotidiana dos sujeitos educandos da EJA fora da escola. Como salienta Paulo Freire sobre esta 

questão: 

A formação dos professores e das professoras [e do pesquisador] devia insistir 

na constituição deste saber necessário e que me faz certo desta coisa óbvia, 

que é a importância inegável que tem sobre nós o contorno ecológico, social e 

econômico em que vivemos. E ao saber teórico desta influência teríamos que 

juntar o saber teórico-prático da realidade concreta em que os professores [e 

pesquisadores] trabalham. Já sei, não há dúvidas, que as condições materiais 

em que e sob que vivem os educandos lhes condicionam a compreensão do 

próprio mundo, sua capacidade de aprender, de responder aos desafios. 

Preciso, agora, saber ou abrir-me à realidade desses alunos com quem partilho 

a minha atividade pedagógica. Preciso tornar-me, se não absolutamente íntimo 

de sua forma de estar sendo, no mínimo, menos estranho e distante dela. [...].  

(2006, p. 137). 

Nessa perspectiva, pensaremos os sujeitos educandos nesse contexto e com essa 

realidade, que sabemos não ser a única influência, mas por ser o lugar para muitos de 

nascimento e criação – e para todos de convivência – é sem dúvida de grande impacto na 

formação dos sujeitos, nas relações que estabelecem e na interpretação que fazem de si, do 

outro e do mundo. Pensaremos então a escola nesse mesmo cenário e dentro dessa mesma 

realidade. 

A instituição de ensino tem data de fundação no ano de 1983 durante o governo de José 

Agripino, o nome da escola é uma homenagem ao dia do professor: Escola Estadual 15 de 

Outubro. Embora originalmente os fundadores tivessem o desejo de dar à escola o nome de 

uma personalidade de renome do estado do Rio Grande do Norte, porém, por se tratar de uma 

escola pública e na Zona Norte de Natal, a família do homenageado não autorizou. 

A escola é bastante conhecida na comunidade por ceder seu espaço para outras 

atividades sociais como campanhas de vacinação, distribuição de leite pelo Programa Estadual 

do Leite, ser zona eleitoral, servir de apoio para agentes de endemias e outras ações.  

A 15 de Outubro conta com amplo espaço físico, possuí em sua estrutura dez salas de 

aula, uma sala de vídeo, uma sala multifuncional, uma sala de depósito para livros didáticos, 

uma sala de informática e uma sala de leitura. Além de ter cozinha, refeitório amplo, pátio e 

banheiros. Conta também com sala dos professores, sala de arquivo, secretaria, sala de 

coordenação e sala de direção. Ainda dispõe de terreno livre em todo entorno dela, de modo 

que a frente da escola é usada de estacionamento pelos funcionários da escola, e normalmente é 
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o espaço onde se pratica a Educação Física, já que até o presente momento não existe um local 

próprio para isso. Atualmente, parte desse espaço livre está destinado à construção da quadra 

coberta da escola, motivo inclusive de grande entusiasmo e expectativa para os educandos. 

A escola funciona nos três turnos: manhã, tarde e noite. No turno matutino ela oferece 

as turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, ou seja, do 1° ao 5° ano. No turno 

vespertino funcionam as turmas dos anos finais do Ensino Fundamental, que compreende do 6° 

ao 9° ano. E no período noturno a escola oferece as turmas de EJA para o Ensino Fundamental, 

dividido em 1° e 2 ° segmentos da EJA. Em conversa com a gestão foi relatado a tentativa em 

anos anteriores de abrir turmas de Ensino Médio, porém, segundo informações da gestora na 

época, não existiu demanda suficiente para se formarem as turmas. Informação essa que se 

contrasta com observações feitas em conversas com os educandos e com as fichas de matrícula, 

o qual muitos pais não concluíram o Ensino Médio. 

No ano de 2013, a escola contava com seis turmas de EJA, duas do 1° segmento e 

quatro do 2° segmento. Tendo mais de 200 alunos matriculados. Todavia, no ano seguinte, em 

2014, o número de matrículas sofreu um decréscimo e foram formadas apenas quatro turmas, 

mantendo-se as duas turmas do 1° segmento e para o 2° segmento no lugar de três turmas 

ficaram apenas duas.  

Nas visitas feitas à instituição no período da noite foi possível verificar pelas 

observações, que embora a escola conte em sua estrutura física de sala de leitura, sala de vídeo 

e sala de informática os alunos não têm acesso a esses espaços. Inclusive a sala de leitura não 

chega nem mesmo a ser aberta para que os alunos se assim desejarem possam usufruir, 

diferentemente dos outros turnos, que mesmo não funcionando como deveria, ou seja, todos os 

dias com suas portas abertas, os alunos ao menos sabem que a escola possui uma sala de leitura 

e eventualmente fazem uso dela.  

A sala de informática é outro local que os alunos da EJA sequer sabem da sua 

existência. Desconheciam inclusive onde ficava essa sala dentro da escola. Uma das alunas 

entrevistadas se mostrou extremamente surpresa quando tomou conhecimento que a escola 

contava com essa sala equipada com pelo menos dez computadores. Disse ela: “Eu não acredito 

que tem essa sala não. Onde fica? Eu num sabia não. A escola podia dar curso de informática, 

né?”. 

Essa diferença de escola vivenciada pelos alunos é algo problemático, pois os 

momentos de intenção educativa dentro da escola ficam limitados à sala de aula. E quando 

estamos falando de educandos cada vez mais jovens, com um estilo de vida cada vez mais 

dinâmico, parece essencial proporcionar aulas diversificadas, lançando mão de recursos 
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pedagógicos mais ilustrativos e variados. Além, claro, de se questionar as razões da escola 

“fechar” esses espaços para os alunos da EJA, sobretudo, quando não faz o mesmo para os 

demais turnos. 

Aproveitamos para esclarecer que no momento da realização da pesquisa a escola 

passava por um ano de transição. Visto que no primeiro ano da pesquisa a atual diretora estava 

cumprindo seu último mandato sem possibilidade de reeleição. E no ano seguinte assumiu uma 

nova diretora, com a demanda de (re)organizar e equilibrar o funcionamento da escola. 

Esse período de transição foi sentido de forma negativa, especialmente pelos alunos da 

noite. Eles davam demonstrações da sensação de abandonado que passavam, até relatavam caso 

de professor com número alarmante de faltas e a omissão da gestão diante do caso. A falta de 

professores para determinadas disciplinas, sem previsão de solução. Reclamavam também da 

qualidade e quantidade do lanche oferecido. 

Acreditamos que por esse período aparentemente circunstancial, muitos depoimentos 

foram carregados de indignação, insatisfação e desesperança. Uma das alunas afirmou: “A 

escola tem que ensinar melhor. É imoral, no ano todo a gente teve, sei lá, dez aulas de 

Português.” Essa mesma aluna que almeja fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

ainda acrescentou: “[...] o ensino do Estado tá precário. Vou ter que pagar uma escola particular 

o próximo ano, porque os professores tá imoral.” Outra aluna em tom de desânimo apresentou a 

problemática da falta de professores: “ Faltam professores, esse ano eu ainda não tive aula de 

Matemática. Também o tempo de aula é pouco, só tem dois professores por noite.”. 

Por outro lado, os professores que estão em sala também externam seus reclames. 

Alguns deles expuseram a dificuldade de se garantir o planejamento na escola, a sensação de 

estarem fazendo um trabalho isolado e “vazio”. O sentimento também foi de estarem 

trabalhando sem o devido apoio da coordenação e gestão, estando limitadas às aulas em sala 

com os alunos.  

Muitos professores apontaram também a evasão dos alunos como um grande desafio, 

pois o número de evadidos é alto ao ponto de ameaçar o fechamento do turno. Além disso, se 

referem ao ritmo “lento” dos alunos e à falta de uma “base” consistente (conteúdos das 

disciplinas estudados em anos anteriores) como um “empecilho” para fazerem um trabalho 

melhor. 

De modo geral, classificaríamos a atmosfera da escola como tensa e conflitante. As 

dificuldades são reais e múltiplas. Atinge professores, alunos, funcionários e gestores. E 

aparentemente, pelo que observamos, não existe um canal de diálogo construído e consolidado 
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a fim de equacionar coletivamente as questões. De tal maneira que se acaba criando ilhas de 

insatisfações, as quais sozinhas não conseguem fazer coro como poder transformador. 

2.4. Os sujeitos interlocutores da pesquisa: jovens educandos 

Como já destacamos, a modalidade EJA é direcionada para jovens e adultos. Portanto, 

estabelecer e manter diálogo com esses interlocutores é tarefa eminente da pesquisa. Mas, 

como também já dissemos, optamos em fazer o recorte pelos jovens da modalidade, justificada 

sob a presença numérica cada vez mais presente nas salas de EJA. 

Porém, destinar maior atenção aos jovens da EJA tem razões além das quantitativas. É 

especialmente por condicionantes específicos de característica etária, social, cultural e 

identitária dos jovens, que impõem novos e constantes desafios pedagógicos. 

Diante, pois, dessa atual e crescente realidade nas turmas de EJA nos parece necessário 

aproximarmo-nos dos jovens a fim de compreendermos essa condição. Cientes de qual 

juventude estamos nos referindo, se podemos falar de uma juventude “padrão” ou se é preciso 

entender na diversidade, pois acreditamos que uma educação desenvolvida alheia ao 

conhecimento de quem são os sujeitos da aprendizagem e qual sua realidade tende a ser 

reprodutora, impositiva e de pouco significado. 

Nesse primeiro momento, trataremos em termos mais gerais sobre a juventude a partir 

de reflexões teóricas, objetivando construir um entendimento sobre o ser jovem, sua condição 

de educando e as possíveis exigências pedagógicas. Posteriormente, nos dedicaremos a 

apresentar os sujeitos educandos interlocutores da pesquisa com seus perfis e forma própria de 

ser jovem. 

De início nos parece claro a necessidade de relativizarmos a associação direta e 

exclusiva da juventude com determinada faixa etária. Primeiro porque prender-se nessa 

percepção nos impulsiona pensar a juventude como tempo de passagem, de transitoriedade, “do 

vir a ser”. Logo, nossa atenção acabaria por priorizar um futuro possível ou desejável a esse 

jovem, enquanto seu presente e suas questões emergenciais seriam ignoradas. Segundo, 

acreditar na juventude definida a partir da idade é negar outras dimensões da vida que 

influenciam os sujeitos, bem como as diferentes formas de cada sociedade estabelecer relação 

com esses sujeitos e seu tempo.  

Nesse ínterim, podemos falar em certa regularidade de transformações dos indivíduos 

em determinada faixa etária atrelada a mudanças físicas, comportamentais e psicológicas. 

Todavia, 
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[...] é muito variada a forma como cada sociedade, em um tempo histórico 

determinado, e, no seu interior, cada grupo social vão lidar com esse momento 

e representá-lo. Essa diversidade se concretiza com base nas condições sociais 

(classes sociais), culturais (etnias, identidades religiosas, valores) e de gênero, 

e também das regiões geográficas, dentre outros aspectos. (DAYRELL, 2003, 

p. 42). 

Desse modo, podemos afirmar a impossibilidade de pensar a juventude independente do 

contexto o qual toma sentido, pois, ao fim e ao cabo, as definições do que é ser jovem trata-se 

de uma construção social. Consequentemente, falar dos jovens como uma unidade social, a qual 

apresenta interesses homogêneos e equivalência nas formas de vivenciar a juventude 

determinado pelo fator biológico é uma manipulação (BOURDIEU, 1983).  

Seguindo essas reflexões, assumimos que o ser jovem não é pura questão de idade. Mas, 

sobretudo, depende das influências e relações que os sujeitos estabelecem com o mundo social, 

com as instituições formadoras (família, escola, igreja), com as expectativas sociais depositadas 

e as interpretações desses sujeitos sobre essas relações e influências. Portanto, é pertinente 

falarmos em juventudes no plural, para ressaltarmos a diversidade nas formas de ser jovens 

(DAYREL, 2003). 

Essa perspectiva plural da juventude, condicionada pelo contexto social concreto o qual 

o jovem estabelece relação, nos faz pensá-lo como sujeito social. Ou seja, o jovem é um sujeito 

singular, com uma história que lhe é própria. Mas é também um sujeito social, com uma origem 

familiar pré-existente e ocupa uma posição social no mundo. É um sujeito de relações com o 

mundo, com o outro e consigo mesmo. É um sujeito que interpreta sua origem familiar, sua 

posição social e sua história. (CHARLOT, 2000). 

Nessa trilha, podemos dizer que o jovem é um ser humano que age no mundo, pensa o 

mundo e contribuí para o processo de construção do mundo. Logo, sua forma de ser jovem 

estará perpassada pela dimensão social e singular, a partir das relações proporcionadas nas suas 

vivências. 

Nessa perspectiva, reconhecendo o jovem como um sujeito ativo, as ações, sobretudo as 

educacionais, não podem ser criadas para os jovens, a favor de seus interesses a partir de 

suposições sobre suas necessidades e desejos. Entretanto, essa prática – muitas vezes bem 

intencionada – é corriqueira. Comumente são realizadas ações referendadas por uma 

representação de juventude que a associa à “problemas”, “risco” e “perigo”, o que  exigiria 

intervenções pré-elaboradas, as quais dispensariam consulta aos sujeitos alvo da ação. Sobre o 

tema ABRAMO (1997, p. 77-78) explana: 
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[...] parece estar presente, na maior parte da abordagem relativa aos jovens, 

tanto no plano da sua tematização quanto das ações a eles dirigidas, uma 

grande dificuldade de considerar efetivamente os jovens como sujeitos, 

mesmo quando é essa a intenção, salvo raras exceções; dificuldade de ir além 

da sua consideração como “problema social” e de incorporá-los como capazes 

de formular questões significativas, de propor ações relevantes, de sustentar 

uma relação dialógica com outros atores, de contribuir para a solução dos 

problemas sociais, além de simplesmente sofrê-los ou ignorá-los.  

A escola muitas vezes age nesse sentido, isto é, evita o diálogo ou o considera 

desnecessário por julgar conhecer exatamente o melhor caminho para educar os jovens. Os 

professores fazem da sua experiência pessoal – marcada por um tempo e espaço específico – 

referência para melhor orientar seus alunos. A escola ensina aos jovens àquilo que entende 

como garantia de um futuro próspero para eles, tendo como parâmetros convenções sociais. Os 

docentes elegem conteúdos por serem social e historicamente legitimados, ainda que esses não 

estabeleçam relação com o contexto de vida dos educandos da EJA. 

Entendemos que os desafios impostos pela juventude à escola passam por essas 

questões. Primeiro por se tratar de juventudes no plural. Por isso, não basta supor e aderir a um 

padrão de juventude, pois ser jovem para um sujeito da classe popular não é a mesma forma de 

ser jovem para alguns garotos da classe economicamente favorecida. Ser jovem evangélico, 

engajado em grupo de igreja não é a mesma coisa de ser jovem para o filho mais velho com 

responsabilidade de contribuir no sustento da família. O sujeito que foi pai jovem não vive essa 

juventude da mesma forma que o garoto com oportunidade de estudar música, idiomas e 

realizar viagens. 

Essa relativização do que é ser jovem também se aplica à posição social ocupada pelos 

jovens da EJA. Pois, apesar deles em geral pertencerem às camadas populares isso não os 

tornam únicos e tampouco predestinados. Obviamente, é um fator a ser considerado, porém, 

sem perder de vista que cada jovem é singular, logo, fará dessa posição social que ocupa uma 

forma única de vivenciá-la. Ademais, esses jovens da EJA são também filhos de uma família, 

constituinte de um grupo de igreja ou dança de jovens, jogador de futebol no time da 

comunidade, frequentadores das festas do bairro e alguns temporariamente se ocupam com 

trabalhos informais. Ou seja, é preciso pensar esse jovem além da posição social e da escola, 

nas relações que ele estabelece em outros espaços de socialização e de aprendizagem. 

Não menos importante é levar em consideração a convivência dentro da sala de aula 

entre sujeitos de gerações diferentes. Por um lado, as salas de EJA estão cheias de jovens 

oriundos do ensino regular, que reconhecem a importância da escola dentro do sentido que 

atribuem a ela, mas apresenta comportamento julgado inadequado pelas expectativas 
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institucionais. Do outro lado, temos os educandos adultos, com mais idade que entre outras 

razões estão retornando as salas de aula após interrupção por motivo de trabalho. 

A possível vantagem pela oportunidade de troca de experiência entre essas diferentes 

gerações na prática se materializa com conflitos e tensões. Nas nossas entrevistas alguns jovens 

diziam não gostar da EJA por ser muito fácil, simples e não aprenderem coisas novas, inclusive 

responsabilizava a presença dos mais velhos na sala por isso: “Não aprendo muita coisa nova, 

diferente, por que na sala tem aluno novo e mais velho aí acaba que os professores dão aula 

mais para os mais velhos, tipo atividades fáceis e repete muito as coisas”. Outro aluno citou 

como ponto negativo da EJA o fato de estudar com colegas mais velhos, para ele era melhor no 

período vespertino quando na sala tinham alunos da sua mesma idade: “Eu gostava de estudar 

com os meninos do meu tope, da minha idade. Agora lá na sala é tudo homem, mulher. Aí num 

rola”. Por sua vez os mais velhos fazem queixas dos mais novos, alegando que eles “não 

querem nada com a vida”; “vem para escola só bagunçar”; e que “deviam ficar em casa se não 

querem estudar”. 

Essa tensão é sentida também pelos professores. No questionário que aplicamos, uma 

das professoras destacou como ponto positivo da EJA a presença dos alunos mais velhos. 

Segundo ela, esses por serem mais maduros “não dão trabalho”. Já os mais novos são 

indisciplinados, brincam muito e atrapalham a aula. Para outra professora “os novos deveriam 

ser separados dos mais velhos, em outro horário. Os novos deveriam ser tudo pela manhã”. Em 

outras palavras 

[...] a socialização do jovem [das camadas populares, principalmente] no 

contexto escolar e as relações entre professor e aluno têm sido especialmente 

difíceis, com sérios problemas de disciplina e com grande falta de interesse 

por parte dos alunos, para desespero dos professores. Tudo se passa como se o 

jovem, ao rejeitar a escola e o professor, não conseguisse estabelecer uma 

relação pessoal e significativa com o saber, sobretudo com o saber escolar 

e/ou intelectual. (CHARLOT, 2001, p. 33 – 34). 

As especificidades intrínsecas a juventude imprimi desafios latentes para condução da 

EJA. São sujeitos marcados pela idade, mas também preenchidos por anseios próprios as suas 

experiências juvenis, em busca da identidade desejada ou possível, com aspirações reais e 

presentes, com medos e incertezas, com tempo de aprendizagem particular, com 

comportamentos e linguagem específica do seu tempo, da sua origem familiar e da posição 

social que ocupa. Questões existenciais dos jovens que muitas vezes ignoradas pela escola ou 

mesmo desvalorizadas. Por essa razão: 
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[...] torna-se premente que qualquer instituição educativa seja aberta à 

valorização dos interesses, conhecimentos e expectativas dos jovens favoreça 

sua autoestima e consubstancie o respeito aos seus direitos em práticas e não 

somente na enunciação de programas e conteúdos; se proponha a motivar, 

mobilizar e desenvolver conhecimentos que partam da vida dos jovens e 

demonstre interesse por eles como cidadãos e não somente como objetos de 

aprendizagem. Deve ser uma instituição flexível, com novos modelos de 

avaliação e sistemas de convivência que levem em conta a diversidade da 

condição de ser jovem; [...]. (ANDRADE; NETO. p. 76). 

A escola como um palco privilegiado de encontros entre os diferentes precisa a fim de 

estreitar o abismo entre interesses, necessidades e perfis dispor-se sempre ao diálogo com os 

sujeitos educandos. O que não significa a anulação das diferenças, mas a busca por 

proporcionar uma escola de sentido, um ensino contextualizado com as vivências dos 

educandos e aprendizagens para a vida. 

A superação dos desafios impostos pelos jovens à escola começa pela compreensão de 

quem são eles, de onde vêm e do que querem.  Entender as razões de eles insistirem na escola 

apesar de algumas reprovações, os motivos para continuarem nas salas de EJA com 

comportamentos julgados inadequados, os quais inclusive já foram cometidos no ensino regular 

e quais esperanças depositam na educação escolar, pode ser o principal guia para intervenção 

pedagógica. 

Considerando, pois, o plural das juventudes, apresentaremos os jovens educandos 

interlocutores da pesquisa, de forma sucinta, através de um dos instrumentos técnicos da 

entrevista compreensiva: o quadro situacional das entrevistas, que, como já nos referimos 

anteriormente, é uma forma objetiva e clara de organizar informações relevantes sobre o 

interlocutor, bem como o modo como se deu a entrevista. Em poucas palavras, podemos dizer 

que se trata de um mapa de características e informações dos entrevistados. 

No quadro situacional abaixo, apresentamos os jovens interlocutores selecionados a 

partir da entrevista de sondagem e que se prontificaram a contribuir com o nosso trabalho. Com 

eles estabelecemos outros momentos de diálogos a fim de compreendermos os sentidos 

atribuídos por eles aos saberes escolares. Porém, no decorrer dessas entrevistas surgiram mais 

alguns jovens interessados em colaborar com a pesquisa e como eles estavam dentro do critério 

de idade estabelecido no nosso trabalho, incorporamos mais três jovens como nossos 

interlocutores. 
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Quadro 4 – Situação da entrevista 

Nº Nome 
Perfil do 

entrevisto 

Reprovação 

ou 

desistência 

Interesse 

na escola 

O que aprendeu 

na escola 

Situação 

da 

entrevista 

01 Ana 

Tem 15 anos é 

solteira e sem 

filhos. Reside no 

loteamento José 

Sarney e nunca 

trabalhou. Cursa o 

5º período. 

Reprovou 

uma vez. 

Terminar 

os estudos 

para fazer 

uma 

faculdade. 

Com muita 

dificuldade citou 

questões sobre 

comportamento e 

a obediência às 

regras. 

Sala da 

coordenaçã

o com 

silêncio. 

02 Lázaro 

Tem 15 anos é 

solteiro e sem 

filhos. Mora no 

loteamento José 

Sarney e nunca 

trabalhou.  Cursa o 

2° período. 

Parou de 

estudar por 

duas vezes 

ainda 

criança e 

passou 5 

anos fora da 

escola 

retornando 

em 2013. 

Aprender 

mais e ter 

um futuro. 

Terminar 

os estudos 

para ter um 

trabalho. 

Com dificuldade 

falou sobre a 

“divisão” e uma 

palestra que de 

segurança do 

trabalho. 

Sala da 

coordenaçã

o com 

silêncio. 

03 Jeová 

Tem 15 anos é 

solteiro e sem 

filhos. Mora no 

loteamento José 

Sarney e nunca 

trabalhou. Cursa o 

4º período. 

Reprovado 

duas vezes. 

Terminar 

os estudos. 

Destacou de 

forma muito 

generalizada 

conteúdos de 

matemática. 

Sala dos 

professores 

com 

interrupção. 

04  Kátia 

Tem 15 anos é 

solteira e sem 

filhos. Mora no 

loteamento José 

Sarney. Trabalha 

vendendo tapioca 

nas ruas e verdura 

na feira livre. Cursa 

o 3º período. 

Reprovada 2 

vezes no 5° 

ano. 

De forma 

muito geral 

falou sobre 

aprender a 

ler e 

aprender 

mais coisas 

da vida. 

A ler um 

pouquinho. 

Sala da 

coordenaçã

o com 

interrupções

. 

05 Iago 

Tem 16 anos é 

solteiro sem filhos. 

Mora no loteamento 

José Sarney e já 

trabalhou de 

servente de pedreiro 

com o pai, mas 

atualmente não tem 

trabalhado. Cursa o 

4° período. 

Reprovou 2 

vezes no 6° 

ano. 

Para 

aprender 

mais e me 

formar 

(terminar o 

ensino 

médio). 

A ler e escrever. 

Sala da 

coordenaçã

o com 

interrupções

. 

06 Jaqueline 

Tem 17 anos é 

solteira e sem 

filhos. Mora no 

Soledade. Nunca 

trabalhou. Cursa o 

3° período. 

Reprovou 

duas ou três 

vezes e ficou 

um ano sem 

estudar. 

Ter estudo 

para 

conseguir 

um 

trabalho. 

Com dificuldade 

falou sobre a 

leitura. 

Sala da 

coordenaçã

o com 

silêncio. 

07 Deyse 

Tem 16 anos é 

solteira e sem 

filhos. Mora no 

loteamento José 

Sarney e nunca 

trabalhou. Cursa o 

Reprovou 3 

vezes no 4° 

ano. 

Terminar 

os estudos 

para 

procurar 

um 

emprego. 

Ler um pouco. 

Sala da 

coordenaçã

o com 

silêncio. 
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3° período. 

08 Antônio 

Tem 16 anos é 

solteiro sem filhos. 

Mora em Lagoa 

Azul. Nunca 

trabalhou. Cursa o 

4° período. 

Reprovou 4 

vezes. 

Gosta de ir 

à escola. 

As contas de 

matemática. 

Sala da 

coordenaçã

o com 

interrupções

. 

09 Joyce 

Tem 16 anos, é 

solteira. Não 

trabalha 

oficialmente, porém 

precisa cuidar da 

sobrinha de 1 ano 

para que a tia possa 

trabalhar. Nasceu 

em São Paulo, mas 

vive em Natal a 

mais de 8 anos. 

Cursa o 7° ano. 

Reprovou 2 

vezes no 5° 

ano. Atribui 

as 

reprovações 

às amizades 

que 

influenciava

m para faltar 

aula. 

Estudar 

para ter um 

futuro 

melhor; ter 

um 

trabalho 

para ajudar 

a mãe. 

A ajudar os 

colegas, ser 

solidário. 

Sala da 

coordenaçã

o com 

silêncio, 

porém com 

algumas 

interrupções

. 

10 Aluísio 

Tem 16 anos. Já 

trabalhou, mas 

atualmente, só 

estuda. Mora no 

José Sarney e cursa 

o 7° ano. 

Reprovou 2 

ou 3 vezes. 

Responsabili

za as 

reprovações 

pela falta de 

interesse 

individual e 

envolver-se 

com 

bagunça. 

Quer um 

trabalho 

melhor lá 

na frente. 

Educação: 

gentileza, 

honestidade. 

Sala da 

coordenaçã

o com 

silêncio. 

11 Mateus 

Tem 16 anos, já 

trabalhou com o 

pai, mas hoje só 

estuda. Reside no 

José Sarney. Cursa 

o 9° ano. 

Já reprovou 

1 vez. 

Atribuí as 

reprovações 

às amizades 

que levava 

para 

“bagunça e 

brincadeira”. 

Ter um 

futuro 

melhor. 

A não se envolver 

no mundo das 

drogas. 

Sala da 

coordenaçã

o com 

interrupções

. 

  

No total, consideramos para análise as entrevistas realizadas com onze jovens. 

Sabemos que em termos quantitativos para uma entrevista padronizada esse número poderia ser 

questionado, como não tendo representatividade. Mas, “[...] Na entrevista compreensiva, mais 

do que constituir uma amostra, trata-se de escolher bem os seus informantes.” (KAUFMANN, 

2013, p. 74).   

De modo geral podemos perceber que os interlocutores são jovens entre 15 e 17 anos, 

alguns faltando poucos meses para completarem os 18 anos. Em sua maioria, são jovens que 

nunca trabalharam ou quando tem alguma experiência de ocupação aconteceu de forma 

abreviada e/ou tutelada pelo pai e sempre na informalidade. São, portanto, educandos que 

contrariam um perfil da modalidade sustentado na década de 1980 e durante muito tempo 
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atribuído ao público da EJA: sujeitos que haviam abandonado a escola em detrimento do 

trabalho ou de proletários retornando a escola por exigência do próprio mercado de trabalho. 

Com exceção de uma das interlocutoras que é vendedora de tapiocas, todos os 

educandos entrevistados se mostram extremamente ociosos ao relatarem como ocupam o seu 

dia. As meninas em geral no período da manhã assumem a responsabilidade das atividades 

domésticas e passam o resto do tempo “sem fazer nada” esperando a hora da escola, quando 

muito conversam com algumas colegas que moram próximas. Uma das alunas após confessar 

que a pior hora do dia era à tarde por ficar apenas em casa assistindo TV disse: “Eu fico 

agoniada pra chegar logo de noite e vim para escola”. 

Já os meninos por culturalmente serem desobrigados das atividades domésticas ficam 

por casa apenas dormindo ou assistindo televisão, às vezes vão à casa de alguns colegas, outros 

jogam bola à tarde num campinho da comunidade. Mas também não tem na sua rotina 

atividades formativas, de lazer ou cultura, e por isso se mostram entediados por essa “falta do 

que fazer.”. 

A caracterização dos interlocutores da pesquisa nos mostra também que nenhum deles 

tem filhos. Esse dado é importante para reafirmar às mudanças ocorridas na EJA e a 

diversidade presente nela. Pois não podemos generalizar os educandos em perfis pré-definidos 

ou engessá-los em certos estigmas: jovens de periferia tornam-se pais prematuramente e 

acabam interrompendo os estudos em função da maternidade ou da paternidade. 

Outro fator de grande destaque é quanto à escolaridade dos pais dos educando 

entrevistados. Existe uma repetição na história escolar dos familiares desses jovens: são adultos 

na condição de analfabetos, ainda que alguns tenham passado pela escola e outros com 

escolaridade mínima tendo cursado até o 5° ano ou no máximo 8° ano. Isso mesmo, após 

interrupções, abandonos e retornos.  

Essa realidade coaduna com a já discutida desigualdade de oportunidades de acesso e 

forma de vivenciar a escola por determinados indivíduos e grupos sociais. Pois estamos falando 

de adultos de origem popular com história escolar de negação de direitos seja pelas condições 

objetivas de sobrevivência que condicionou a escolha pelo trabalho ao invés da escola; seja por 

virem do interior do estado, onde a escola ainda se fazia de maneira tímida; seja pelo modelo 

escolar ofertado não dialogar com a vida e as possibilidades de futuro desses sujeitos. 

A constatação que os educandos da EJA são filhos de pais analfabetos ou com baixa 

escolaridade também se aproxima das trajetórias cíclicas e reproduzidas de geração para 

geração que já havíamos discutido. Porquanto, apesar de termos vistos mudanças no público da 

EJA, sobretudo no que tange aos jovens que hoje não são mais educandos trabalhadores nem 
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que tiveram o acesso negado à escola, persiste na modalidade a presença de sujeitos com a 

mesma origem social e cultural. 

Muito em razão do pertencimento a esses grupos sociais e culturais, aliado à baixa 

escolarização, a maioria dos pais desses alunos trabalha com ofícios que exigem maior força 

braçal e que historicamente têm baixa remuneração: pedreiro, eletricista, vigia, auxiliar de 

serviços gerais e empregada doméstica. No entanto, ainda que os pais consigam garantir a 

sobrevivência da família com essas atividades, os interlocutores da pesquisa dizem não querer 

seguir o mesmo ofício do pai ou da mãe. Segundo eles, são trabalhos pesados e que se ganha 

pouco. 

Todos os educandos entrevistados têm em sua trajetória escolar a marca da 

reprovação, ou melhor, das reprovações. São alunos com duas, três ou até mais reprovações. 

Quando indagados sobre as razões para as repetências, eles não só se responsabilizavam 

individualmente como tornam sua respectiva culpa exclusiva: “Reprovei por falta de interesse 

mesmo”; “Eu vinha para escola só bagunçar”; “Ia na conversa das amigas ai só fazia brincar”.  

Obviamente que sendo os educandos sujeitos, a responsabilidade da reprovação é fruto 

de decisões, comportamentos e ações individuais. Porém, inexiste qualquer movimento 

reflexivo para pensar as escolhas de, por exemplo, ir à escola, mas não atentar-se às aulas. Ou o 

porquê de preferir os corredores da escola à sala de aula. Os motivos para estar repetindo o 5° 

ano pela terceira vez e mesmo assim ter extrema dificuldade em ler e escrever. Por que a 

dificuldade ou resistência em ter certos comportamentos que são considerados ideais na escola. 

Ou seja, condicionantes sociais, familiares e culturais são ignorados pelos educandos para 

pensarem sua própria vivência escolar. 

Destarte, foram com esses sujeitos, os quais vivenciam sua juventude com 

semelhanças e singularidades que estabelecemos o nosso diálogo. É bem verdade, que realizar 

essa tarefa não foi fácil, pois mesmo no esforço de atenuar a “violência simbólica” imposta na 

relação entre entrevistador e interlocutor, ao adentrar em questões pessoais, nos deparamos com 

resistências e fugas dos jovens em participar das conversas e assim inúmeras vezes nos 

angustiamos com falas abreviadas e desacompanhadas de justificativas, com respostas mais 

reprodutoras de convenções sociais e menos autônomas, em alguns casos tivemos o silêncio 

como retorno, em outros percebíamos uma torcida do jovem para que o momento da conversa 

se desse por encerrado.  

Mas, por considerarmos que o silêncio, as expressões verbais e não verbais, as 

respostas prontas, os olhares distantes, as contradições, os relatos de vida, os depoimentos 

sobre a trajetória escolar, a desvelação do histórico familiar e o conhecimentos sobre as 
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relações tecidas com outros sujeitos e a vivência em outros espaços para além da escola como 

parte de uma mesma fala pudemos acessar e interpretar as relações de sentido que os sujeitos 

estabelecem com os saberes escolares. 

Um trabalho que exigiu a identificação da relação do sentido individual dado por cada 

jovem educando como parte de um discurso mais geral. Desse modo, o que apresentamos como 

resultado baseia-se na escuta das entrevistas, analisadas dentro do plano de coleta e tratamento 

de dados, considerando o mais relevante do ponto de vista dos temas centrais da pesquisa. 
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CAPÍTULO III - A RELAÇÃO DOS SUJEITOS EDUCANDOS COM OS SABERES ESCOLARES 

As entrevistas com os jovens educandos interlocutores da pesquisa renderam discursos 

frutos de suas reflexões acerca da trajetória escolar, dos objetivos e interesses sobre a escola, 

das expectativas de futuro, das relações dos educandos com o estudo, com os professores, com 

a escola e com os seus colegas.  Procedemos à análise dessas falas, considerando o lugar de 

onde esses jovens falavam e apreendemos desses discursos núcleos de sentido atribuídos pelos 

jovens educandos na sua relação com o saber escolar. 

Mas, antes de nos debruçarmos sobre os discursos dos educandos, trouxemos para essa 

discussão o currículo pensado e praticado na escola, em razão de ele ter se apresentando como 

tarefa de pesquisa, na medida em que é responsável por selecionar, organizar e legitimar 

conhecimentos e práticas dentro da escola. Logo influencia diretamente na forma como o 

educando estabelece sua relação com o saber. Para ampliar essa compreensão acerca do 

currículo, apresentamos algumas falas dos professores da EJA que elucidam determinadas 

concepções e práticas. 

Feito isto, organizamos em três os núcleos de sentido, e este capítulo se ocupa 

especialmente em apresentar e discorrer sobre as relações com o saber identificada e 

justificada. Para tanto, no primeiro núcleo de sentido tratamos sobre as aprendizagens 

oportunizadas pela escola, segundo os educandos. Nesta seção expomos a dificuldade dos 

jovens identificarem e citarem aprendizagens ocorridas na escola, apesar de reconhecerem o 

valor dela, porém, quando os jovens conseguem refletir sobre algumas das possíveis 

aprendizagens elas estão majoritariamente associadas a valores, comportamentos e atitudes.  

Na sequência apresentamos o sentido que os sujeitos atribuem a escola como garantia 

para “ser alguém na vida”, bem como a passagem pela instituição como o degrau para um 

“futuro melhor”.  Esses sentidos estão obviamente perpassados pela cultura de naturalização da 

educação escolar em nossa sociedade, reforçada pela crença dos educandos na dependência da 

comprovação da escolaridade para a conquista de um emprego. Aqui, discutimos a aparente 

valorização e busca pelo certificado, que não está diretamente relacionado à aquisição de 

aprendizagens. 

Na última seção deste capítulo fazemos uma discussão sobre o sentido socializador dado 

pelos educandos à escola. Quando os jovens interlocutores pensam o melhor da escola há uma 

predominância em recorrer às relações de amizade, as conversas nos corredores, a possibilidade 

de sair de casa e se distrair. Essas falas foram analisadas à luz da problematização da função 

específica da escola: aprender, conhecer e saber.  
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3.1. O fazer da EJA a partir da concepção e prática curricular dos professores 

Durante o percurso da pesquisa, em meio às leituras e mesmo no contato com a escola, 

os professores e educandos, o currículo se apresentou como elemento de estudo e aproximação 

indispensável. Claro, porém, que conhecer e compreender o currículo concebido e praticado 

nas turmas de EJA da Escola Estadual 15 de Outubro, não se caracterizou como finalidade da 

pesquisa, mas assumiu sua importância enquanto tarefa a ser cumprida rumo ao objetivo maior 

da investigação. 

Sua importância de estudo se deu por reconhecermos o efeito do currículo na forma pela 

qual os educandos estabelecem relação de sentido com os saberes escolares. Já que esse 

seleciona e organiza conhecimentos, interfere na dinâmica da escola e condiciona as práticas 

pedagógicas. Consequentemente, o currículo exerce implicações na relação com o saber, que 

por sua vez reverbera na decisão do sujeito em permanecer ou abandonar a escola, assim como 

contribuí para o sucesso ou “fracasso escolar”. 

Tal reconhecimento, como dissemos, é fruto duma concepção de currículo como síntese 

das escolhas, estruturação e, especialmente, exclusão de determinados conteúdos, saberes, 

comportamentos e práticas pedagógicas dentro da escola. Além de ser pela via do currículo que 

os objetivos formativos materializam-se e a posição político-educacional da instituição se 

reflete. Em suma, o currículo é a expressão de uma compreensão de mundo, homem e 

sociedade. (SAVIANI, 2002). 

Como expressão de uma concepção de mundo, homem e sociedade é impossível 

conceber um currículo neutro, desprovido de interesses formativos, ideologias políticas e 

princípios socioeconômicos. Pelo contrário, o currículo é um território em disputa, um espaço 

onde relações de poder se acirram para tornarem-se hegemônico, palco de batalhas entre 

diferentes grupos econômicos, sociais e políticos com ambição de terem seus interesses 

priorizados e legitimados na instituição de ensino. 

Nessa concepção mais ampla e menos ingênua de currículo, sabemos que ele não se 

resume à listagem de conteúdos. Não são apenas os conhecimentos das disciplinas de áreas da 

ciência que estão em jogo, mas, comportamentos, culturas e práticas dos sujeitos, sejam eles 

educadores ou educandos. Assim, conforme as palavras de Freire (2000, p. 123): 

Não reduzimos, por isso mesmo, sua compreensão, a do currículo explícito, a 

uma pura relação de conteúdos programáticos. Na verdade, a compreensão do 

currículo abarca a vida mesma da escola, o que nela se faz ou não se faz, as 

relações entre todos e todas as que fazem a escola. Abarca a força da ideologia 

e sua representação não só enquanto ideias, mas como prática concreta. 
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O currículo reverbera para além dos conhecimentos a serem estudados, implicando, 

igualmente, práticas, concepções e interesses. Dessa forma, o currículo sintetiza quais e por 

quais razões se estudará esses e não outros conteúdos. Qual linguagem será cobrada e 

legitimada no espaço escolar e qual será desqualificada. Quais comportamentos serão 

criminalizados pelos professores e quais serão valorizados. Que expressões culturais dos 

educandos serão marginalizadas e quais serão estimuladas. 

Tratando-se especialmente da EJA, o currículo sempre foi alvo de discussões, e mesmo 

do embate entre propostas distintas. Sem emitir julgamento de valor e tampouco tratar de 

maneira maniqueísta, percebemos a existência de uma proposta com maior ênfase nos saberes 

vivenciais dos educandos, com abordagem pedagógica diante das trajetórias de vida dos jovens 

e adultos, bem como considerando as experiências de opressão e libertação dos sujeitos como 

ponto de partida para o processo de ensino e aprendizagem. Geralmente esse posicionamento se 

baseia num entendimento que, assim, estará promovendo um ensino realista para jovens e 

adultos, de valorização e respeito às produções culturais dos próprios educandos. Por outro 

lado, há uma defesa de priorização do ensino propedêutico, conteudista e de base científica e 

tecnológica, alegando ser esse o principal papel de uma instituição de ensino, além de ser a 

melhor maneira de formar homens e mulheres para o mundo e suas exigências.  

Abordar a existência de tal discussão entre “isto ou aquilo”, nem de longe pode ser uma 

busca por filiar-se a uma ou outra opção. Pois notamos que ambas as tendências assumidas 

exclusivamente são insuficientes. Entendemos que a verdadeira busca deve ser olhar para essas 

tendências e outras mais com o objetivo de proporcionar relações de sentido entre educandos e 

saberes escolares.  O sentido apoiado nas definições de Charlot (2000, p. 56) quando afirma 

que “faz sentido para um individuo algo que lhe acontece e que tem relações com outras coisas 

de sua vida, coisas que ele já pensou, questões que ele já se propôs. É significante[...] o que 

produz inteligibilidade sobre algo, o que aclara algo no mundo”. 

Nessa perspectiva de buscarmos uma escola que proporcione relações de sentido com os 

saberes, nos somamos à crítica da educação bancária refletida por Freire. Para ele a perspectiva 

bancária tem o efeito de tornar a educação 

[...] um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o 

educador o depositante. Em lugar de comunicar-se o educador faz 

“comunicados” e depósitos que os educandos, meras incidências, recebem 

pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” da 

educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a 

de receberem os depósitos, guarda-los e arquivá-los. (FREIRE, 2005, p. 66). 
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Logo, uma educação dessa natureza fere a própria condição do homem enquanto sujeito 

ativo, produtor de mundo e autor da sua própria história. Dicotomiza homem e mundo, já que 

na perspectiva bancária da educação, o mundo assume uma dimensão estática e acabada, 

estando o homem apenas nesse mundo e não com ele. É, portanto, uma educação que trata o 

homem como um depósito vazio a ser preenchido, o concebe como telespectador da vida ou 

como uma marionete diante dos que supostamente sabem mais. 

Por conseguinte, a educação bancária assume um currículo autoritário, domesticador, 

imobilista e unilateral. Centrado em conteúdos eleitos como legítimos, que acabam tendo a 

ação de tolher a criatividade e curiosidade própria do homem que tem a condição ontológica de 

“ser mais”. (FREIRE, 2005). 

Resquícios dessa educação bancária ainda podem ser observados nas nossas escolas, em 

concepções e práticas dos professores. Sobretudo, quando o assunto é currículo. Os professores 

entrevistados na escola lócus da pesquisa de forma unânime fazem relação direta e quase que 

exclusiva do currículo com o conteúdo. Ou seja, a concepção do currículo presa a quais 

“envelopes” (conteúdos) devem-se depositar (ensinar) nos depositários (alunos).  

Alguns fragmentos das falas dos professores entrevistados quando questionados sobre o 

que é currículo reflete essa ideia engessada: “É uma base que a gente tem para seguir um 

cronograma de conteúdos”; “Grade curricular e os conteúdos que serão desenvolvidos nas 

disciplinas”; “São os conteúdos que a gente ensina: tem os de português, matemática, ciências e 

assim vai”.  

Como dissemos as falas dos professores revelaram uma compreensão de currículo 

baseada exclusivamente na seleção de conteúdos. Conteúdos esses, que por sua vez são ditados 

pelos livros didáticos. Pois quando interrogamos o que determinava as escolhas do que seria 

trabalhado em sala, quais as fontes ou materiais de apoio para o planejamento das aulas, a 

maioria dos professores se referiram aos livros didáticos. Ainda que ressalvem adaptações em 

relação ao nível de aprendizagem da turma. Nas palavras dos professores: “Eu vejo em que 

nível eles estão e ajusto os conteúdos a eles, os conteúdos são aqueles dos livros mesmo, mas 

sempre tem que adaptar, por que tem vez que o livro não tem nada a ver também”; “Eu sigo o 

cronograma do livro, mas faço as adaptações de acordo com a turma”; “Eu procuro olhar os 

programas do currículo, mas trabalho de acordo com o nível deles, e também uso os livros 

didáticos”. 

Nesse sentido, as escolhas parece serem tomadas de forma independente a critérios dos 

próprios professores e, ainda, aos interesses dos alunos. Pois, nos depoimentos dos professores 

sentimos a ausência de referência aos educandos como provocadores da escolha dos conteúdos. 
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Ou então que a necessidade deles e a demonstração de interesses sejam os principais 

orientadores do currículo.  

Diferente disso, os seus professores se mostram convictos de estarem cumprindo o 

currículo ideal. Pelo fato de estarem seguindo um documento institucional, bem como 

cumprindo conteúdos historicamente legitimados, os quais são retirados de livros igualmente 

oficiais. Logo, acreditam estarem oferecendo o melhor currículo aos seus educandos, mesmo 

que esse não seja construído considerando a especificidade da modalidade de ensino, a 

diversidade e peculiaridade dos educandos. Além disso, as trajetórias escolares de começos e 

recomeços, o contexto social, cultural e econômica dos sujeitos. 

É preciso, entretanto, deixar claro que trazer à tona essas concepções dos professores, 

nem de longe tem a intenção de responsabilizá-los, ou pelo menos não de forma individual, 

pelas dificuldades que a EJA atravessa. Isso por que algumas questões mais amplas precisam 

ser levadas em consideração. Por exemplo, na entrevista que fizemos aos professores todos eles 

estão na modalidade não por uma identificação pessoal ou profissional com a modalidade 

(apesar dos professores dizerem que gostam de trabalhar com os jovens e adultos, não foram 

eles que buscaram a EJA), mas sim a necessidade de completar sua carga horária, ou pela sua 

disponibilidade em lecionar apenas no turno da noite, ou, ainda, em razão de, no momento de 

escolher a escola para trabalhar, apenas turmas de EJA estarem disponíveis, na lista da 

secretaria de educação.  

Outro elemento importante e preocupante, é que nenhum dos professores que atuam nas 

turmas da EJA na escola possui especialização na modalidade. Apenas duas das professoras 

entrevistas afirmaram ter recebido algum curso de formação oferecido pela secretária de 

educação. Porém, esses cursos são pontuais, ofertados esporadicamente, de modo que os 

professores mais novos nem a esses cursos tiveram acesso. 

De todo modo, parece-nos fundamental problematizar sobre a rigidez do currículo 

preestabelecido, convencionado como mera seleção de conteúdos, os quais são cumpridos 

ingenuamente como indispensáveis e livres de ideologia. É preciso, por conseguinte, uma 

compreensão ampliada de currículo, visto como reflexo do tipo de sujeito que se pretende 

formar e os objetivos desejados nessa formação. De acordo com Sacristán,  

Todas as finalidades que se atribuem e são destinadas implícita ou 

explicitamente à instituição escolar, de socialização, de formação, de 

segregação ou de integração social, etc., acabam necessariamente tendo um 

reflexo nos objetivos que orientam todo o currículo, [...] Por isso, o interesse 

pelos problemas relacionados com o currículo não é senão uma consequência 
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da consciência de que é por meio dele que se realizam basicamente as funções 

da escola como instituição. (2000, p. 17).  

Porquanto, é imperativo pensar um currículo que tenha como centralidade os sujeitos da 

aprendizagem, construído segundo a vida concreta dos educandos e suas necessidades 

específicas, almejando atender sujeitos concretos com interesses e demandas concretas. 

Para tanto, nos parece imprescindível conhecer os educandos em seus diversos 

contextos. Considerar não apenas a vivência escolar, mas também que esses sujeitos são filhos, 

outros já são pais; são trabalhadores, outros desempregados e muitos em busca do primeiro 

emprego; uns são religiosos, outros nunca foram à igreja; uns têm a música como refúgio, 

outros preferem o silêncio de suas casas; uns são jovens oriundos do ensino regular, outros são 

adultos retornando à escola. 

Deste modo, o conhecimento que se vai tendo da realidade dos educandos subsidia o 

repensar do currículo, pois parece pouco eficiente montar e praticar um currículo aliado às 

demandas dos educandos, se não se conhece e ou não se compreende a realidade, os desejos, as 

motivações e expectativas deles. 

As trajetórias de vida e de escola dos educandos da EJA precisam ser encaradas como 

fio condutor de um projeto de currículo (ARROYO, 2007), o qual contemple saberes e práticas 

próprias de jovens e adultos de classe popular, com repertório social e cultural particular, com 

marcas escolares de desistência ou fracasso. 

Pois é certo que a distância de interesses, ou mesmo a oposição de objetivos entre 

educandos e instituições de ensino através do seu currículo está fadada a reproduzir novas 

desistências, evasão e repetência ou, de modo mais geral, a produzir a condição de fracasso 

escolar. 

Dito de outra maneira, a existência do hiato entre currículo escolar e educandos é 

responsável por uma relação com o saber de negação, contrariedade e “indesejabilidade”. O 

sujeito sem sentir a relevância e a relação desses saberes com suas experiências e com sua vida 

cotidiana não se mobiliza na atividade de aprender.  

Nessa perspectiva, a EJA garantida no âmbito do direito legal ainda convive com o 

desafio do seu formato, para de fato assegurar aos seus educandos as condições de permanência 

e sucesso. E essa questão passa inevitavelmente pela concepção e prática de um currículo, 

construído em diálogo com os sujeitos educandos, afinal, os sentidos, objetivos, conteúdos e as 

práticas escolares devem emanar deles. 
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O diálogo então é apresentado enquanto alternativa de superação da polaridade sujeito e 

escola. Propor o diálogo nesse sentido, não é travar uma disputa de forças, sobrepor um 

interesse ao outro, somente invertendo o lado do opressor com o do oprimido. 

O encontro de dois ou mais sujeitos para trocarem opiniões, com a finalidade de uma 

das forças conquistarem a outra, não é diálogo. Para haver diálogo é preciso uma relação 

horizontal de A com B, em que ambos são considerados sujeitos que constroem o mundo, o 

interpreta e atribui sentido, bem como implica em estarem dispostos a se desfazerem das suas 

verdades a fim de construir uma terceira verdade, que não é a soma das duas anteriores. 

(FREIRE, 2005).  

Nessa direção, não defendemos a permanência da escola de um lado e os educandos do 

outro, onde agora este é quem vai ditar os saberes e as práticas pedagógicas. Mas que se 

construa por meio do diálogo autêntico uma escola cumpridora de sua função social e, 

sobretudo, significativa. Em síntese:  

A escola capaz de responder a esse desafio não é aquela voltada para as 

carências e o passado [...]. Mas aquela que, reconhecendo nos jovens e adultos 

sujeitos plenos de direito e de cultura, pergunta quais são suas necessidades de 

aprendizagem no presente para que possam transformá-la coletivamente. (DI 

PIERRO, 2005a, p. 1120).  

É preciso que a escola tenha um elemento elencado por Freire (2005) como necessário 

para a existência do diálogo: a humildade. A vaidade, a autossuficiência ou a prepotência são 

inconciliáveis com o diálogo.  O homem, o professor ou a escola que se julgue mais homem, 

mais autorizado ou mais sabedor do que o outro homem, do que o aluno ou do que o povo 

estará caminhando de encontro ao diálogo. Pois, o diálogo autêntico pressupõem a comunhão 

de homens, sujeitos, alunos e escola em busca de ser mais, de saberem mais. (FREIRE, 2005). 

De tal maneira, uma educação que se faça com os educandos e não para eles, inicia seu 

diálogo na escolha mesmo do conteúdo, ou seja, a decisão é coletiva sobre o que se irá dialogar. 

Isso porque, para uma educação problematizadora, libertadora e emancipatória o conteúdo e o 

currículo escolar não são doação ou imposição. Não pode ser uma escolha bem intencionada do 

educador para o educandos. Mas uma construção da escola com o educador e com o educando 

a partir daquilo que estes oferecem, perguntam e inquietam-se. 

Destarte, uma escola que se faça em diálogo com os educandos, que construa o 

currículo com os sujeitos educandos estará desconstruindo a realidade atual nas turmas da EJA: 

um currículo preso em seleção arbitrária de conteúdos, enquanto os contextos de vida dos 
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educandos são ignorados, os desejos de aprendizagem são invizibilizados, as necessidades de 

sobrevivência são esquecidas e as expectativas sobre a escola são enclausuradas. 

Assim, parece evidente a necessidade de se redefinir o currículo para as turmas da EJA, 

considerando primeiro a modalidade de ensino. Ou seja, espera-se dessa modalidade um modo 

específico de fazer educação com tempo e espaço escolar próprio para realidade de jovens e 

adultos, com organização das disciplinas coerente com interesses e necessidades do público da 

EJA, com metodologia e material pedagógico pensado para o perfil dos educandos da 

modalidade. 

Além disso, um currículo redefinido a partir da apropriação de quem são os sujeitos da 

EJA, que mundo eles vivem e aspiram viver. Um currículo construído com referência nos 

saberes já experiênciado pelos educandos, nas lutas diárias de sobrevivência, na posição social 

que ocupam, na produção cultural a qual fazem parte. Considerando, ainda, que são educandos 

com trajetória escolar intermitente ou com marcas de reprovações. 

Um currículo que se proponha a oferecer saberes significativos aos educandos, capaz de 

mobilizá-los na atividade de aprender não pode, finalmente, furtar-se de conhecer esses sujeitos 

da aprendizagem. Afinal, um currículo alheio a eles estará servindo apenas de reprodução de 

trajetória de sujeitos com acesso garantido, entretanto com permanência e sucesso negado. 

3.2. As formas de relação com o saber 

A aproximação com a concepção de currículo pensada e praticada nas turmas de EJA da 

escola 15 de Outubro nos permite considerar essa instância como outro condicionante para a 

relação de sentido atribuída pelos educandos aos saberes escolares. Todavia, antes de 

discorremos especificamente sobre as aprendizagens citadas pelos educandos faremos uma 

breve anunciação das referências que nos ajudaram a proceder na interpretação das falas. 

Referimo-nos à escola como espaço privilegiado para aprender. Mais do que isso, 

atribuímos como função maior da escola proporcionar aos que a ela frequenta a oportunidade 

de aprender, de conhecer e de saber. Partindo dessa premissa, nos inquietamos por ter acesso às 

aprendizagens oportunizadas pela escola destacadas pelos jovens interlocutores da pesquisa, 

para então compreender a relação deles com os saberes escolares. 

De início precisamos retomar um posicionamento já assumido neste trabalho sobre a 

compreensão do saber enquanto relação de um sujeito em atividade consigo mesmo, com o 

outro e com o mundo (CHARLOT, 2000). Assim, mesmo quando dizemos que a criança, o 
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jovem ou o adulto vão à escola aprender, no sentido de aprender “coisas”, “colocar coisas na 

cabeça” estamos falando de uma relação do sujeito com o mundo. 

É preciso, pois, também problematizamos e assumirmos uma compreensão sobre que 

tipo de atividade é exigido para aprender. Tal questionamento dialoga com as figuras do 

aprender organizada por Charlot (2000) para explicar as formas como o saber e o “aprender” se 

apresentam aos sujeitos obrigados a viver num mundo já existente: 

 

 Objetos saberes, isto é, objetos aos quais um saber está incorporado: 

livros, monumentos e obras de arte, programas de televisão 

“culturais...”; 

 Objetos cujo uso deve ser aprendido, desde os mais familiares (escovar 

de dentes, cordões de sapato...) até os mais elaborados (máquina 

fotográfica, computador...); 

 Atividades a serem dominadas, de estatuto variado: ler, nadar, 

desmontar um motor; 

 Dispositivos relacionais nos quais há que entrar e formas relacionais das 

quais se devem apropriar, quer se trate de agradecer, quer de iniciar 

uma relação amorosa. (CHARLOT, 2000). 

A partir dessas figuras do aprender, Charlot destaca a dimensão epistêmica de se 

relacionar com o saber, a qual comporta dentro de si o que podemos chamar de três formas 

epistêmicas de relação com o saber: a primeira diz respeito à apropriação de um saber-objeto 

(conteúdo intelectual); a segunda diretamente ligada ao domínio de uma atividade ou ao uso de 

um objeto; e a terceira também atrelada ao domínio, porém aqui ao domínio de uma relação, 

isto é, significa saber entrar em um dispositivo relacional. Mas, independente das formas 

epistêmicas de se relacionar com o saber, elas pressupõem que “aprender” não significa a 

mesma coisa para todos os sujeitos. Portanto, conhecer a relação epistémica é compreender a 

natureza da atividade de aprender para o sujeito.   

De forma mais específica, a primeira forma de relação epistêmica trata-se de apropriar-

se de um objeto virtual (o saber), é o que comumente se refere a “colocar coisas na cabeça”. 

Diz respeito, portanto, a tomar posse do saber-objeto que são, de maneira geral, conteúdos 

intelectuais, os quais podem ser designados de modo preciso, a exemplo do Teorema de 

Pitágoras, encarnados em objetos empíricos como livros e abrigados em escolas, bibliotecas ou 

museus (CHARLOT, 2000). 

Aprender na relação epistêmica pode ainda ser a imbricação do Eu na situação. 

Significa dominar uma atividade ou capacitar-se a utilizar um objeto. Nessa segunda forma de 

relação com o saber, não é mais passar da não posse a posse de um objeto (saber) – como na 

forma epistémica do saber objeto. Mas sim, do não domínio ao domínio. Existe aqui, de fato, 
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um eu nessa relação epistêmica com o aprender. É um eu imerso em uma dada situação, em que 

aprender é o domínio de uma atividade engajada no mundo. Por exemplo, saber nadar, que é 

diferente de saber sobre a natação (CHARLOT, 2000). 

A terceira e última forma de relação epistêmica com o saber é a de aprender a “entrar” 

em um dispositivo relacional, o que implica aprender a passar do não domínio ao domínio. 

Dessa vez, trata-se de dominar uma relação seja ela para ser solidário, responsável, mentir, 

saber brigar ou ser honesto. Enfim, conhecer as pessoas, conhecer a vida e saber quem se é. 

Trata-se, pois, de um processo epistêmico de distinção – regulação, pois exige saber encontrar 

o equilíbrio entre a relação consigo próprio e o outro (CHARLOT, 2000). 

Contudo, Bernard Charlot identificou outras formas de se relacionar com o saber para 

além da epistêmica. São elas: a relação de identidade com o saber e a relação social com o 

saber. Essas, é preciso salientar, coexistem com a dimensão epistémica, conforme expomos a 

seguir. 

A relação de identidade com o saber implica consideramos que toda forma de relação 

com o saber é uma relação com o mundo e uma forma de apropriação desse mundo. Assim, 

“aprender faz sentido por referência à história do sujeito, às suas expectativas, às suas 

referências, à sua concepção de vida, às suas relações com os outros, à imagem que tem de si e 

à que quer dar de si aos outros.” (CHARLOT, 2000, p. 72). 

A relação de identidade com o saber tem um caráter especial, pois nos leva a pensarmos 

questões importantes para compreendermos o sentido que é atribuído pelos educandos aos 

saberes. Já que por meio da dimensão da identidade podemos refletir as razões para os 

educandos preferir a aula de educação física a de matemática. Ou quais os critérios que os 

jovens educandos utilizam para julgar uma aula interessante, um bom professor ou uma escola 

atraente.  

Por último temos a dimensão social da relação com o saber, que não é justificada 

exclusivamente pela posição social que o sujeito ocupa no mundo. Mas sim, a partir das 

relações sociais que esse sujeito do saber tem com o mundo. Desse modo, sua origem social 

deve ser pautada na relação com o saber, mas igualmente associada a sua trajetória escolar, sua 

história de vida, as possíveis frustrações e ambições. Considerando a relação desse sujeito com 

os outros (pais, professores, amigos) os quais falam e demonstram determinados conteúdos e 

comportamentos. Portanto, não há sujeito senão em um mundo e em relação com outro. Logo, a 

relação é sempre social, mesmo sendo a relação de um sujeito (CHARLOT, 2000). 

A relação social com o saber ainda apresenta correspondência com as figuras do 

aprender. Por exemplo: é provável que para o jovem da EJA de origem popular seja mais 
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interessante saber concertar sua própria bicicleta do que apossar-se do saber da física mecânica, 

uma vez que a figura do saber que compreende dominar uma atividade, no caso concertar sua 

bicicleta, é muito mais útil do que o saber objeto. Obviamente que falamos apenas em termos 

de correspondência, pois a preferência pela figura do apreender constitui parte de sua formação 

identitária.  

Sendo assim, não podemos falar da soma da relação social com a dimensão epistêmica e 

de identidade. Pois, o sujeito não é fragmentado, por um lado social e por outro identidade. De 

tal maneira que sua relação epistêmica com o saber não será separada da dimensão social e 

identitária. São, portanto, dimensões imbricadas. 

Não menos importante que considerar as formas de relação com o saber, são as formas 

de relação que o sujeito estabelece com o estudo. A relevância desta última é por ser nela que 

as relações com o saber estão mais ou menos presente. Além disso, para se aproximar da 

relação com o estudo é preciso adentrar na atividade do aprender realizada pelo educando, a 

qual está imbuída de mobilizações, interesses, concepções e objetivos. 

Nesse sentindo, resumimos aqui as quatro formas de relação com o estudo formulada e 

organizada por Charlot, as quais retomamos no decorrer do trabalho, conforme as análises 

sobre os discursos dos educandos demandaram. Uma primeira relação é a do estudo como 

segunda natureza. Quem assim se relaciona com o estudo tem, conforme Bourdieu, o habitus 

de estudar e quando questionados sobre a escola, os professores e a educação esse sujeitos 

destacam o que aprenderam e a importância dessas aprendizagens. Dificilmente se encontram 

alunos que estabeleçam essa relação nas escolas de bairros populares (CHARLOT, 2005). 

A segunda forma de se relacionar com o estudo compreende uma forte mobilização para 

aprender. O estudo nessa relação faz parte de uma conquista cotidiana e este aluno se encontra 

nas classes populares (CHARLOT, 2005). São sujeitos que não tem o estudo como segundo 

natureza, mas que diariamente se nutrem de razões para estudarem e aprenderem. Muitas vezes 

almejando uma ascensão social por meio da educação escolar. 

A terceira forma de se relacionar com o estudo é a mais comum, inclusive nas classes 

populares: estuda-se para ter um bom emprego e uma vida normal. Não importa 

necessariamente aprender, por isso não se mobiliza nessa atividade. Quer o certificado escolar 

para ter um emprego. E como para ter um emprego ele precisa de um diploma, e para ter um 

diploma é preciso passar de ano, ele estuda o mínimo possível para ser aprovado (CHARLOT, 

2005). 
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A última forma de se relacionar com o estudo encontra-se naqueles alunos que se 

matriculam na escola, mas está nela apenas fisicamente. Nunca entenderam por que estão na 

escola, nunca entraram na lógica específica dela (CHARLOT, 2005). 

Apresentados minimamente com as reflexões que orientaram e subsidiaram nosso 

trabalho, especificamente no processo de apreciação das falas dos interlocutores, vamos agora 

expor algumas considerações apreendidas da análise realizada a partir das entrevistas com os 

jovens educandos da EJA. 

3.3. O saber: o domínio de uma relação 

De tudo que já aprendeu, o que considera mais importante? Esse questionamento foi 

feito com todos os interlocutores da nossa pesquisa. Introduzimos essa pergunta, afirmando que 

nascemos sem nada saber, por isso muitas coisas nos são ensinadas e muitas delas precisamos 

aprender. Mas, que gostaríamos de conhecer quais aprendizagens eles, os jovens educandos, 

consideravam mais importantes.  

De maneira unânime os jovens concordavam com a ideia de já terem aprendido muitas 

coisas desde quando nasceram. Tanto é que suas respostas normalmente iniciavam de forma 

bem genérica: “Já aprendi um monte de coisa”; “Um bocado de coisa”. Porém, quando 

solicitávamos a especificação dessas aprendizagens, a dificuldade em identificar e citá-las eram 

visíveis, dado o prolongado silêncio, as rugas na testa numa demonstração de estar realizando 

um grande esforço para “lembrar” de algo ou mesmo o olhar desconfiado acompanhado de um 

meio sorriso numa clara expressão de não saber o que dizer. Buscamos, então, fazer algumas 

mediações e até reformular a pergunta, mas ainda sim algumas respostas tiveram amplo nível 

de generalização, a exemplo de Antônio que disse: “Aprendi a educação”. 

Provocados um pouco mais a pensarem sobre as aprendizagens, inclusive quando 

diziam terem aprendido “a educação”, bem como considerando que nada sabiam quando 

nasceram, os jovens resgataram alguns aprendizados. A educanda Deyse nos disse “aprendi a 

dizer obrigado, com licença, boa noite, boa tarde. Um monte de coisas. Meus pais me deram 

educação em casa. Meu pai fala toda vez: ‘Não pegue no que não é seu, peça licença, se quiser 

um negócio, peça’. Essas coisas”. O aluno Antônio também reconheceu aprendizagens 

parecidas com as identificadas por Deyse, pois quando falou em ter aprendido a “educação” 

referia-se a modos: “Agradecer, dizer obrigada, pedir por favor, essas coisas”. 

Mas, o “respeito ao próximo e aos mais velhos” foi sem dúvida o saber 

majoritariamente mencionado. Cada interlocutor imprimiu ênfase em uma ou outra forma de 
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demonstração desse valor, mas em geral associando o respeito a uma atitude de tolerância e 

solidariedade ao próximo, consoante podemos observar na fala de Joyce: “Ter respeito com os 

outros e acima de tudo não julgar os outros pelas costas. Tem muita gente que quer julgar 

aquela pessoa, sendo que não conhece. Então isso eu aprendi muito com minha mãe e com a 

minha vó.”. 

Kátia e Mateus tiveram falas semelhantes e afirmaram respectivamente: “Em casa mãe 

ensinou a respeitar os mais velhos, ou quando fizer alguma coisa errada saber, pedir desculpas, 

não falar palavrão na frente das pessoas. Essas coisas assim.”; “O que eu aprendi na vida foi a 

sempre respeitar as pessoas e ajudar ao próximo, quando precisar de mim eu ajudar”. 

Em linhas gerais, as aprendizagens mencionadas pelos jovens educandos como mais 

importantes compreendem um conjunto de valores (respeito, solidariedade, amizade, etc.). 

Esses aparecem ligados a condutas necessárias para uma boa convivência em sociedade, além 

de ser uma estratégia de inserção e busca por aceitação nos grupos de socialização. Uma vez 

que, eles falam desse respeito em tom de reciprocidade, ou seja, se faz o bem para colher o 

bem. O interlocutor Mateus reforça essa ideia: “Ajudar ao próximo para ser ajudado né. 

Quando você ajuda, você sempre arruma uma amizade e tem aquela ajuda também.”. 

Segundo os jovens, os seus pais são os responsáveis por ensinar esses saberes 

diretamente associados a valores e a uma conduta moral. Eles espontaneamente nas suas 

respostas citavam as aprendizagens fazendo referência a quem os haviam ensinado. E 

constatamos os parentes mais próximos, em especial pai, mãe e mesmo os avós como os 

grandes responsáveis. Mateus completando seu depoimento acrescentou: Sempre eu convivi 

com minha avó e com meu pai, que minha mãe não quis me criar aí deu pra minha vó. Aí 

sempre ela [a avó] me ensinou que eu tenho que ajudar o pessoal, respeitar [....].” O interlocutor 

Isaque também citou os pais como responsáveis pelas principais aprendizagens: “meu pai e 

minha mãe é que dão os conselhos. Manda vir pra escola, estudar.”. 

É importante lembrar que quando fizemos a pergunta aos jovens sobre suas principais 

aprendizagens não especificamos ou cobramos o lugar onde essas teriam acontecido tampouco 

quem teria ensinado. Isso implica na desobrigação em apontar aprendizagens oportunizadas 

pela escola. Mas em certa medida, tínhamos uma expectativa da escola e seus ensinamentos 

serem mencionados, uma vez que, os educandos na entrevista de sondagem haviam 

supervalorizado a instituição, apontando-a como indispensável em suas vidas. E já que a escola 

tem o papel de ensinar, nos parecia natural aprendizagens associadas a ela virem à tona. 

Diferente disso, o que tivemos foi uma predominância dos saberes domésticos, 

ensinados pelos familiares e experiênciado na vida, local este em que os valores citados são 
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exigidos e desejados. Questões como uma boa convivência com os outros, o respeito ao 

próximo, o cultivo de boas amizades, a honestidade, a rejeição pelo dinheiro fácil são virtudes 

morais que foram explicitamente ou nas entrelinhas apontadas e sugerem a valorização desses 

saberes pelos educandos em detrimento de outros, inclusive os escolares. Em sínteses podemos 

afirmar que: 

Para esses jovens, os saberes aprendidos com as experiências vividas e com os 

relacionamentos pessoais sãos os que mais se destacam. Por isso a “Vida” [...] 

é tanto aquilo que se aprende como o lugar em que se aprende e mesmo quem 

ensina, o agente dessa aprendizagem. [...] [Fica claro que] O espaço 

privilegiado em que se ensina e aprende-se a arte de viver é, acima de tudo, o 

da família. (CHARLOT, 2001, p.44). 

Nesse sentido, parece haver uma relação direta entre o critério para nomear uma 

aprendizagem como importante e seu uso no cotidiano. Já que as relações diárias de 

convivência requerem mais frequentemente comportamentos de respeito, solidariedade, 

tolerância e sinceridade. Além disso, não podemos ignorar o fato desses ensinamentos advirem 

de pessoas consideradas pelos jovens como especiais e sendo as mais importantes de suas 

vidas.  

Essa constatação foi possível, pois indagamos aos jovens interlocutores quem seria a 

pessoa mais importante na sua vida e as respostas, sem exceção, citaram os pais, conforme 

observamos na afirmação de Joyce: “Minha mãe é a pessoa mais importante. Porque ela deu de 

tudo por mim e por meus irmãos. E até hoje ela faz pela gente. E minha vida é por ela.”. Deyse 

também reconhece nos seus pais as pessoas mais importantes para ela: “A pessoa mais 

importante na minha vida é minha mãe e meu pai. Por que qualquer coisa eles é quem me 

ajuda.”. E quando os entrevistados tiveram a participação dos avós em sua criação, estes foram 

assinalados, ocupando este “lugar” de importância.  

Mostra-se coerente então, da parte dos jovens destinarem maior valor e importância a 

ensinamentos proporcionados por pessoas que eles consideram as mais essências em suas 

vidas, pessoas das quais eles conhecem a biografia, a história de luta, testemunham as condutas 

e comportamentos diante das variadas situações do dia a dia, assim como, veem o esforço e as 

estratégias para sobreviver no mundo.  

Outra consideração a ser feita é quanto ao modo como os jovens interlocutores da 

pesquisa lidam com esses valores citados por eles como principais aprendizagens. Pois, os 

educandos entrevistados não se mostram apenas cumpridores de ordens e mantenedores dos 

“bons costumes”. Os jovens de fato enxergam uma importância e necessidade desses valores 
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para a vida em sociedade, como já ressaltamos. Todavia, mais do que isso, eles demonstram o 

desejo em sendo pais, de oportunizarem aos seus filhos os mesmos ensinamentos.  

Portanto, como já dissemos não se trata apenas de filhos obedientes às ordens e 

orientações dos seus pais. São sujeitos, que atribuem sentido a esses saberes, pois encontram 

ressonância dentro de si e na relação com os outros e com o mundo. Sentido esse que os fazem 

ouvir, colocar em prática e futuramente passarem adiante esses ensinamentos. 

Acessamos essa informação, porque perguntamos aos entrevistados o que eles achavam 

indispensável ensinar aos filhos quando se tornassem pais. E pudemos observar nas respostas 

praticamente a reprodução do que já haviam dito quando estavam destacando as principais 

aprendizagens da vida. Ou seja, os jovens convictamente querem repassar no futuro aos seus 

filhos os mesmo valores – respeito, solidariedade, honestidade – que lhes foram ensinados. 

Conforme aparece no discurso de Aluísio: “Vou dar educação a ele, conversar com ele sobre as 

coisas. Dizer que não pegue no que não é seu. Ensinar a educação. O que eu aprendi eu vou 

tentar passar pra ele. O que é melhor pra ele.” Deyse também mostra querer ensinar aos seus 

futuros filhos o que ela aprendeu com seus pais: “[vou ensinar] a ter o respeito sempre. A 

educação e servir os outros. Quando tiver com precisão uma pessoa que ele conheça ajudar. 

Dar com a mão esquerda para direita não ver.”. No mesmo sentido Mateus revela o que 

pretende ensinar aos seus filhos: “Ensinar sempre a respeitar as pessoas quando ele for 

crescendo mais. Ensinar ele sempre a fazer amizade que é bom.”. 

Como já destacamos, a escola e suas possíveis aprendizagens não foram citadas pelos 

jovens educandos num primeiro momento. Porém, não foi por essa razão que lançamos a 

seguinte pergunta: o que você não sabia que aprendeu na escola. Mas, é verdade que diante da 

ausência da escola nas respostas, esta última questão teve sua importância reforçada. Afinal, 

precisávamos conhecer se os educandos identificavam a escola como lugar de aprendizagens e 

quais seriam elas. 

O silêncio que já havia sido demonstrado em outras perguntas foi mais ensurdecedor 

nessa. A dificuldade em identificar aprendizagens proporcionadas pela escola teve uma 

dimensão ainda maior. Alguns chegaram a dizer: “Agora você me pegou”; “Ai professora, eu 

num sei não”; “Essa é difícil de responder”. 

No entanto, o que nos chamou mais atenção foi uma aparente contradição, pois ao passo 

que afirmavam ter aprendido muitas coisas na escola, não conseguiam listar, apontar ou 

exemplificar essas aprendizagens. Esse fato, nos fez refletir algumas questões. A primeira diz 

respeito a uma possível naturalização, convenção social ou ideário da escola como lugar 

essencialmente de aprendizagem. Logo, quando questionados sobre a existência de 
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aprendizagens oportunizadas pela escola respondiam positivamente de forma irrefletida, apenas 

embalados por uma ideia mais geral de que se vai à escola para aprender. 

A segunda e mais inquietante, é problematizarmos as razões para essa dificuldade em 

acionar, lembrar ou reconhecer aprendizagens da escola. Tentar responder alegando a 

inexistência de aprendizagens nos parece um tanto precipitado, uma vez que, a escola consegue 

reunir sujeitos, saberes e proporcionar relações entre eles. Por outro lado, nos parece sensato 

questionar a relação que os educandos estabelecem com o saber escolar, buscando compreender 

os sentidos atribuídos nessa relação. O que significa de alguma forma voltarmos ao objetivo, já 

anunciado, do nosso trabalho: qual relação o sujeito tem com o saber escolar. 

Insistimos com os alunos sobre aprendizagens oportunizadas pela escola. De modo geral 

identificamos dois grupos de saberes na fala dos educandos interlocutores: o primeiro conjunto 

de saberes está relacionado a valores e a condutas morais, aprendizagens semelhantes as já 

citadas pelos jovens, as quais foram ensinadas pelos pais. O outro grupo se aproxima mais aos 

saberes tipicamente escolares, porém são genericamente apontados como ler, escrever e realizar 

contas matemáticas. 

Mais uma vez, tivemos os valores como destaque na fala dos educandos. “Respeito ao 

próximo”, “paciência com os colegas”, “prestar ajuda”, “ser honesto” e “ter educação” foram 

aprendizagens ocorridas na escola segundo os jovens.  

Aluísio, de forma um tanto ampla, disse ter aprendido na escola a educação. Quando 

questionado sobre o que seria essa educação, ele listou: “O respeito, honestidade, educação”. 

Por sua vez, Joyce explicou: “A escola me ensinou a ter paciência com os colegas da sala. 

Ensinar se tiver alguém com dificuldade ir lá e ajudar. Não fazer por ele, mas ajudar. Ensinar a 

ter paciência com ele, porque a gente ajudando ele se sente melhor. Joyce foi além e 

exemplificou com uma experiência pessoal: “Igual teve uma vez uma menina que ela não sabia 

de nada na escola, aí eu cheguei com ela, sentei, conversei. Aí ela foi e me deu um abraço e 

começou a chorar. Porque nunca ninguém tinha feito isso por ela. [...]”. 

Nesse último relato, podemos sublinhar que a educanda faz uso dessas aprendizagens – 

respeito e solidariedade ao próximo – na própria vivência escolar. Pois, na sua fala fica 

marcada sempre a existência do outro, que é seu colega de sala, e a necessidade de se 

estabelecer uma convivência respeitosa e de ajuda mútua. 

A proximidade entre os saberes oportunizados pela vida e pela escola expressa por um 

lado que os jovens veem na instituição de ensino um espaço para educação mais geral, aquela 

em que eles julgam mais importantes na sua vida. E, a nosso ver, isso é um elemento positivo, 

na medida em que defendemos uma escola conexa e afinada à vida concreta dos educandos.  
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Por outro lado, revela a dificuldade dos educandos identificarem saberes tipicamente 

escolares. E não se trata de desconsiderar o papel da escola na formação ético moral dos 

educandos, tampouco negar a responsabilidade da instituição em ensinar valores como os que 

foram citados por eles. Mas, por sabermos que essas aprendizagens podem acontecer em outros 

espaços, como os próprios jovens interlocutores da pesquisa afirmaram terem aprendido o 

respeito, a solidariedade e o amor ao próximo com seus familiares, nos inquietamos com a 

ausência ou com a secundarização da identificação de saberes ditos formais, os quais são mais 

específicos da escola.  

Com essa realidade, nos sentimos contemplados, quando Bernard Charlot relatando um 

trabalho de pesquisa realizado com jovens educandos de algumas escolas da França, concluiu 

acerca dessa questão que: 

[...] eles [os jovens entrevistados] atribuem à escola uma importância bastante 

relativa na aquisição dos saberes que consideram fundamentais para sua vida. 

Existe uma espécie de silêncio a esse respeito. A importância da escola – 

“para a vida futura”, “para ser alguém” – é reconhecida, mas chama atenção 

que os jovens não tenham dado um destaque maior a esses conhecimentos 

especificamente escolares. (CHARLOT, 2001, p. 46). 

Quanto ao segundo grupo de saberes, aqueles particularmente escolares, conseguimos 

apreender dos interlocutores respostas extremamente genéricas. Antônio, de forma até 

aligeirada, após dizer inclusive que não sabia o que havia aprendido na escola disse: “As 

contas”. O aluno Jeová foi no mesmo sentido, ao dizer ter aprendido: “A fazer as contas; 

resolver as coisas de matemática”. Lázaro foi mais preciso e falou da “divisão” como conteúdo 

novo para ele.  

Com o mesmo nível de generalização Iago, Jaqueline, Karol e Deyse citaram como 

aprendizagens o ler e o escrever, porém, sem nenhuma precisão sobre o quê da leitura e da 

escrita aprenderam, em qual situação, com quais objetivos ou para quais finalidades. Apenas 

Deyse ainda situou a resposta dizendo: “Eu aprendi a escrever meu nome”. 

A referência ao ler e ao escrever, dessa forma como foi posta pelos jovens 

interlocutores, parece carregar inerentemente uma autojustificativa e importância. Assim, 

apenas menciona-las já basta em si mesmo, ao ponto das circunstâncias em que foram 

oportunizadas essa aprendizagem, as finalidades e os impactos não aparecerem nas falas do 

educandos. Além disso, precisamos lembrar que se trata de jovens com vivência escolar de pelo 

menos oito anos. Pois, apenas um dos educandos teve a trajetória escolar interrompida, todos os 

outros são oriundos do ensino regular, com entrada na escola aos seis ou sete anos de idade. E 
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mesmo assim, quando vão falar de aprendizagens oportunizadas pela escola recuperaram 

vagamente os ensinamentos mais elementares. 

Sobre essa constatação, Charlot (2001, p, 46), ao testemunhar realidade semelhante nas 

respostas dos jovens no seu contexto de pesquisa, sintetiza: “Apenas o ‘ler e escrever’ são 

mencionados, mas sem complementos, sem detalhes sobre que tipo de leitura, que tipo de 

escrita foi importante aprender; tampouco falam sobre os objetivos desses conhecimentos”.  

Dois educandos, ainda fizeram menção a assuntos que foram tratados por meio de 

palestras dentro da escola, mas conduzida por pessoas externas a ela. O aluno Mateus, por 

exemplo, após ter reiterado que: “A escola sempre ensina”, precisou de um grande intervalo de 

tempo para conseguir nos dizer algo. Seu silêncio foi longo, acompanhado de um riso ancioso 

por encontrar uma resposta, até que se lembrou da visita de grupos na sua escola para oferecer 

palestras: “Quando eu estudava, que eu era menor, aí sempre vem aquele pessoal [...] que era 

contra as drogas. Aí ele ensinou que nunca é pra você usar drogas. Porque sempre você vai 

seguir aquele caminho errado. Ou você pode ser preso ou você pode morrer. Aí sempre ensinou 

isso aí.” 

O interlocutor Lázaro também após um grande esforço citou uma palestra que havia 

sido oferecida na última noite sobre segurança do trabalho. Ele não sabia identificar exatemente 

quem havia realizado a atividade, mas falou serem pessoas de fora: “umas coisas de segurança 

do trabalho, como usar as coisas durante o trabalho para não ter acidente. [...] foi um pessoal 

ontem a noite que veio aqui na escola”. 

Mais uma vez, dividimos aqui a inquietação emergida a partir do reconhecimento das 

dificuldades dos jovens em identificarem aprendizagens oportunizadas pela escola. Pensamos 

que esse distanciamento e desvalorização dos conteúdos escolares é consequência do tipo de 

relação que os sujeitos estabelecem com os saberes. Pois se recuperarmos os ensinamentos 

ditos pelos interlocutores como os mais importantes da sua vida, aqueles circunscritos em 

valores e condutas, eles foram citados de forma espontânea atrelada ao lugar onde aprenderam, 

com quem aprenderam, as finalidades e vantagens com tais aprendizagens e mesmo o desejo de 

perpetuar esses ensinamentos aos seus filhos. Ou seja, existe claramente uma relação de sentido 

para esses sujeitos jovens com os saberes ético moral. 

Nessa Perspectiva, podemos refletir conforme Charlot: 

[...] talvez o pouco valor que os jovens conferem ao aprendizado de conteúdos 

curriculares não seja resultante do seu “desinteresse”, e sim da sua dificuldade 

de encontrar um “sentido” para aquilo que os professores ensinam; sentido 

este que estaria presente se, por exemplo, em uma aula de português, ao ler um 
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texto literário ou jornalístico com os alunos, o professor não se limitasse a 

trabalhar apenas a forma da escrita, mas também abordasse o conteúdo tratado 

e sua relação com o contexto em que foi produzido e com as próprias 

vivências concretas dos jovens. (2001, p. 47).  

Isso implica por sua vez, considerarmos os conteúdos curriculares na sua forma e 

qualidade. Pois, por diversos condicionantes, muitas salas de aula da EJA acabam oferecendo 

aos educandos, por exemplo, um ensino mínimo, este arbitrariamente substituindo o que 

deveria ser o ensino básico. Quando não, muitos professores contaminados pela equivocada 

percepção dos educandos da EJA serem sujeitos dos déficits, “nivelam por baixo” suas aulas, e 

assim negam aos educandos o acesso a um repertório maior de conhecimentos. De modo que, 

os conhecimentos apresentados mantêm-se no nível da superficialidade, sobretudo, por não 

serem trabalhados no diálogo com as experiências dos sujeitos da EJA. Nas palavras do 

Dayrell: 

[...] O que observamos, em grande parte das aulas assistidas, das mais 

diferentes matérias, é que o que é oferecido aos alunos é uma versão 

empobrecida, diluída e degradada do conhecimento. A Falta de acesso dos 

alunos a um corpo de conhecimentos significativos, com coerência interna, 

que possibilite o diálogo com sua realidade, aliada a uma postura pedagógica 

estreita, pode ser uma das causas centrais do fracasso da escola, 

principalmente daquela dirigida às camadas populares. (2006, p. 157). 

As evidências e destaques apreendidos da fala dos educandos nos fez acionar uma das 

figuras do aprender. Aquela que diz respeito aos dispositivos relacionais e formas relacionais. 

Pois, diante da grande valorização e reconhecimento de aprendizagens e saberes circunscritos 

em conjunto de valores e condutas, identificamos a relação epistêmica do domínio de uma 

relação. Ou seja, a do sujeito saber ser solidário, paciente, responsável, justo, honesto. “[...] Em 

suma, a “entender as pessoas”, “conhecer a vida”, saber quem se é. Significa, então, entrar em 

um dispositivo relacional, apropriar-se de uma forma intersubjetiva [...].” (CHARLOT, 2000, 

p.70).  

Esses são saberes que não estão desarticulados da relação em situação. Quer dizer, ainda 

que se substantive: honestidade, amor, respeito, paciência, sinceridade, solidariedade. O que de 

fato estar em jogo é ser honesto, amoroso, respeitador, paciente, sincero e solidário. Isso porque 

“[...] a apropriação de tais enunciados não é o equivalente do aprendizado da própria relação, 

em situação e em ato.” (CHARLOT, 2000, p.71). 

Não estamos aqui falando em saberes práticos ou teóricos, concretos ou abstratos, 

aplicáveis ou não aplicáveis. Pois como bem lembra Charlot (2000) não existe essa forma de 
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ser inerente e naturalmente ao saber. O que existe é uma relação. Relação de um sujeito 

temporal, espacial em atividade e em contato com o mundo. Logo, essa relação é quem 

determina a característica do saber. 

A relação epistêmica, contudo, não ocorre separada da relação social com o saber, 

tampouco da relação de identidade. A dimensão epistêmica acontece imbricada, atravessada e 

condicionada pela relação identitária e social do saber. A fala dos interlocutores dão evidências 

dessas afirmativas. Pois, a relação epistêmica do domínio de uma relação, coaduna com a 

dimensão social, sobretudo, se considerarmos que se trata de sujeitos submetidos a condições 

concretas de sobrevivência as quais são mais facilmente suportáveis com condutas de respeito, 

paciência, solidariedade e honestidade. 

Dessa forma, não é surpreende que sujeitos jovens de origem popular, com trajetória 

escolar marcada por “insucesso” e com expectativas de um “futuro melhor” valorizem 

principalmente o aprender que possibilita estabelecer relações de parceria, as quais podem 

ajudar a sobreviver, a se manter na escola ou mesmo a conseguir um trabalho. 

Destarte, saber entrar num sistema relacional parece essencial, diante da realidade de 

mundo enfrentada por esses sujeitos. Afinal, saber respeitar para ser respeitado pode significar 

muitas vezes a preservação da vida numa comunidade marcada pela violência. Ser conhecido 

pela honestidade talvez seja característica indispensável para ter a oportunidade de um trabalho 

“arranjado”. Ajudar ao próximo é regra para quem muitas vezes se percebeu necessitado de 

auxílio, seja para matar a fome, conseguir o dinheiro do transporte ou mesmo entregar em dia 

uma atividade da escola. 

Essas ponderações não implica pensar uma relação fixa e determinista entre posição 

social, relação social e relação epistêmica com o saber. Não estamos dizendo que a posição 

social ocupada por esses jovens é por ela mesma responsável pela relação epistêmica que eles 

estabelecem com o saber. Mas, estamos considerando de modo mais abrangente a história 

pessoal e familiar desses sujeitos jovens, o currículo ofertado pela escola e o horizonte de 

futuro vislumbrado por eles. 

Assim, as experiências sociais desses sujeitos os fazem ver sentido nos saberes que lhe 

diferenciam dos jovens agressivos, mal educados, envolvido com companhias duvidosas e com 

práticas suspeitas, por exemplo. Ao passo que são necessárias para se afirmarem como jovens 

preocupados com o futuro, em busca de um trabalho e gratos a sua família. Além do mais, 

compreendem e por isso empreende-se na atividade de “aprender” a ser educado, respeitador, 

de confiança e solidário por isso garantir em certa medida sobrevivência e convivência 

harmoniosa em seus grupos sociais: escola, família e comunidade.  
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Em linhas gerais, não parece justo afirmar que os jovens não aprendem na escola por 

falta de interesse, ou que não aprendem saberes específicos da escola porque “não querem”. 

Pois, fomos testemunhas de saberes que eles valorizam, atribuem sentido e se envolvem na 

atividade de aprender. É preciso, assim, pensar como a escola pode se apropriar desses saberes 

julgados importantes por eles, como fonte de outros conhecimentos. 

Para concluir essa seção, fazemos destaque à outra questão importante que foi percebida 

na conversa com os interlocutores da pesquisa. Apesar de eles afirmarem ter um dia com 

poucas atividades e por isso passarem boa parte do tempo assistindo televisão, esta e nem 

outros meios de comunicação, foram espontaneamente lembrados pelos jovens como fonte de 

aprendizagens. E mesmo quando perguntamos de forma direta, quando na oportunidade diziam 

passar boa parte do dia diante da televisão, se já haviam aprendido algo veiculado por essa 

mídia, a resposta de forma unanime foi negativa. 

Porém, conseguimos perceber nos seus comportamentos, linguagem, vestuário, 

preferências e opiniões sobre determinados assuntos à presença de discursos e modelos 

disseminados pela mídia. Conforme Charlot: 

[...] por tudo que os estudos especializados veem revelando, é muito pouco 

provável que tais agentes não estejam desempenhando um papel relevante na 

aquisição de saberes desses jovens. O silêncio a esse respeito talvez possa ser 

interpretado como sinal de que eles não consideram os saberes veiculados por 

esses agentes como relevantes, nem “legítimos” ou dignos de ser mencionados 

na pesquisa, por mais que estejam presentes no seu cotidiano. Mas é possível 

também que eles não se deem conta da influência da mídia no seu modo de 

pensar. (2000, p. 45). 

De todo modo, não realizamos grandes investimentos nessa problemática por duas 

razões: primeiro por não ser o objetivo maior do nosso trabalho; segundo pelas mídias não 

terem sido nem espontaneamente, nem quando induzidos a pensarem sobre elas consideradas 

como fonte de aprendizagens pelos jovens. Apesar de termos a consciência da sua influência no 

modo como o sujeito vivencia sua juventude, no ideário que constrói de um futuro promissor, 

no reforço a estereótipos da sua classe de origem e mesmo na forma como o sujeito se relaciona 

com a escola e com o saber escolar. 

3.4. A escola como trampolim para um “futuro melhor” 

Iniciamos retomando uma percepção que tivemos e já anunciamos nas linhas acima: 

uma aparente contradição no discurso dos jovens interlocutores em supervalorizarem a 
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instituição escolar, mas terem dificuldade em identificarem aprendizagens proporcionadas por 

ela. 

Ainda que possam existir divergências de compreensão, o fato é que historicamente foi 

atribuída à escola a função de ensinar conteúdos, apresentar conhecimentos e oportunizar 

aprendizagens. Mas, se esses alunos tem uma relação distante com esses ensinamentos, 

conhecimentos e saberes ao ponto de não acionarem com maior facilidade aprendizagens 

escolares, refletindo, no máximo, a citação de conteúdos elementares da escola, o que buscam, 

então, esses jovens na instituição, foi a grande pergunta que nos fizemos. 

Empenhamo-nos, pois, em conhecer quais os interesses, objetivos e mobilizações para 

esses jovens permanecerem na escola, inclusive após várias reprovações, mas, sobretudo, o 

porquê de sua “insistência” na instituição, mesmo ela proporcionando mínimas e incipientes 

aprendizagens. 

Antes, pois, julgamos necessário fazer um esclarecimento aos possíveis leitores, a título 

de evitar algumas dúvidas ou interpretações equivocadas. Temos já ao longo do texto falado 

nas “aprendizagens elementares”, em referência ao ler, escrever e contas matemáticas 

mencionadas pelos jovens interlocutores como saberes especificamente escolares. Isso não 

significa da nossa parte uma desqualificação ou desvalorização a essas aprendizagens, mas 

acreditamos que esses primeiros saberes são, na verdade, a porta de entrada para outros saberes. 

Apropriar-se do ler, escrever e da matemática básica é na verdade a condição para acessar todos 

os demais conteúdos. Nas palavras de Álvaro Vieira Pinto: 

É evidente que se necessita aprender os elementos básicos do saber letrado, as 

primeiras letras, a escrita, os rudimentos da matemática, mas este saber, ainda 

que fundamental e indispensável, só vale por seu significado instrumental, por 

aquilo que possibilita ao educando chegar a saber. É o saber para chegar ao 

saber, para o mais saber. [...] Do contrário, a simples alfabetização é um jogo 

sem finalidade, um luxo social que não recompensa a comunidade dos 

elevados custos que apresenta. (PINTO, 2010, p. 88). 

Feito esse esclarecimento, voltamos ao questionamento direcionado aos jovens. Quando 

perguntamos sobre as razões para estudarem, por um lado, eles encontraram de forma mais 

imediata explicações, mas, por outro, conservaram o nível de generalidade. E se quiséssemos 

nos limitar a dizer que os educandos justificaram seu interesse pela escola, sua insistência e 

persistência em estudar tendo por finalidade “um futuro melhor”, “ser alguém na vida” ou para 

“ter um trabalho”, não estaríamos deixando de dizer o que primeiro e majoritariamente 

ouvimos deles. 
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Joyce de forma bastante convicta explicou: “Estudo para ter um futuro melhor. Que eu 

penso em trabalhar e dar um futuro melhor pra minha mãe e pros meus irmãos. Na mesma 

perspectiva, Mateus justificou por que estuda: “Quando eu tiver maior, vou ter que arrumar um 

emprego, com certeza, para ajudar minha vó. E sempre exige estudo para você arrumar um 

emprego”. 

Sem muita diferença na resposta, Aluísio, quando questionado sobre seu interesse em 

estudar, respondeu: “Para arrumar um emprego melhor lá na frente”. Deyse disse algo 

equivalente, acrescentando detalhes sobre a importância do “estudo”: “Quando a pessoa vai 

trabalhar tem que ter uma série muito boa. Por que a pessoa vai entregar assim o coisa 

[currículo] aí a pessoa não fica porque não tem a série boa. [...] aí botei na cabeça, vou estudar 

porque quero ser alguém na vida lá na frente”. 

O jovem Lázaro comentou suas pretensões com o estudo: “Na EJA é melhor para 

terminar mais rápido, porque faz dois anos em um. Aí quero mesmo terminar meus estudos 

para arranjar um trabalho”. Jaqueline considerou o seguinte: “Por que eu tô vendo que estou 

ficando mais velha, e quero trabalhar e sem estudo vai ficar mais difícil. Aí pronto, quero 

terminar meus estudos e conseguir algum emprego”. 

As falas acima deixam claro que o interesse dos educandos gira em torno de um projeto 

de vida semelhante: Concluírem o estudo – Ensino Médio - para conseguirem um emprego e 

garantirem, assim, um futuro melhor. Nessas narrativas podemos apreender das entrelinhas 

algumas concepções, sentidos e expectativas. Dentre elas destacamos duas questões que 

mantém relação intrínseca e nos pareça relevante: a crença no poder transformador da escola; e 

a escola mais como lugar de legitimação de um conhecimento através de uma certificação e 

menos como lugar de aprendizagem. 

De forma muito explícita os jovens justificam seu interesse pelo estudo por terem o 

desejo pelo reconhecimento social – “ser alguém na vida”. E por outro a crença na 

possibilidade de provocar mudanças nas condições de vida, através da conquista de um bom 

emprego, o qual, no entendimento deles pressupõe a passagem pela escola. São jovens, 

portanto, que enxergam na instituição a chance de ter suas realizações alcançadas e sonhos 

materializados. 

Temos clareza que essa esperança depositada na educação escolar é alimentada por todo 

ideal histórico e socialmente construído sobre ela, como discutimos amplamente no primeiro 

capítulo deste trabalho. Desse modo, o que vemos com muita força na fala desses jovens da 

EJA é a “esperança moderna”, ou seja, só se concebe o progresso, os avanços e as melhorias a 

partir da apropriação da cultura, que nesse caso é o saber escolar oferecido nas instituições de 
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ensino. Assim, a escola assume a responsabilidade por massificar o acesso aos saberes, a fim de 

que cada indivíduo possa dar sua parcela de contribuição para a sociedade, bem como melhorar 

sua própria vida. (SACRISTÁN, 2001). 

A partir da interpretação feita sobre os discursos dos educandos, a conquista de um 

futuro melhor passa pela obtenção de um trabalho, que para tal êxito, segundo os jovens, tem 

por condição ser um trabalhador escolarizado. Nessa questão, temos igualmente a presença de 

um discurso homogeneizador e de aguda influência no imaginário social: para ter um emprego 

é preciso ter estudo, tal como reproduzido por uma aluna: “Mãe me diz: ‘Até para ser gari tem 

que ter estudo’”. 

Não negamos essa “premissa”, mas achamos necessário relativizarmos sua verdade. 

Pois, é preciso considerar outros fatores condicionantes – política econômica vigente na 

sociedade, por exemplo – para a conquista de um trabalho. Sobretudo, para conquista de um 

trabalho que possibilite de fato um futuro melhor.  

De toda forma, identificamos que o interesse dos jovens pelos estudos tem como grande 

objetivo a inserção no mercado de trabalho, inclusive porque a escola obrigatória torna-se uma 

realidade quando as crianças são “dispensadas” das atividades produtivas, e elas deixam de 

adquirir habilidades profissionais no próprio processo de produção. Logo, é exigido da escola, 

que ela forme essas crianças e jovens para a inserção futura no mundo do trabalho. Nesse 

sentido “[...] A escolaridade transforma-se em passagem obrigatória para poder ingressar no 

trabalho em outras condições. [...]” (SACRISTÁN, 2000, p.29). Sendo assim, as expectativas 

dos jovens sobre a escolarização como passaporte para o mundo do trabalho encontram suas 

raízes nos próprios objetivos de fundação da escola moderna.  

Apesar de atribuírem a escola esse poder transformador e conquistador, os jovens não 

conseguem estabelecer relação entre o que a escola ensina e as possíveis exigências do 

trabalho. Ou seja, para eles sem estudo não se consegue uma ocupação remunerada ou se torna 

mais difícil, porém, não sabem, não identificam, não enxergam o quê efetivamente da escola 

eles mobilizarão quando empregados.  

Essa constatação nos lembra uma observação feita e nomeada por Charlot de “relação 

mágica com o saber”, pois os educandos ligam escola e profissão sem menção a aprendizagens. 

Por isso, a maioria deles só encontra sentido em ir à escola para conseguir um diploma, para ter 

um bom emprego, ganhar dinheiro e ter uma vida normal, contudo sem referência àquilo que há 

de mais específico na escola: o saber. (CHARLOT, 1996).  

Essa “relação mágica com o saber” nos conduz para a segunda questão destacada das 

narrativas dos interlocutores: a escola mais como lugar de certificação e menos como lugar de 
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aprendizagem. Bom, se a instituição de ensino é apontada pelos educandos como indispensável 

para conquista de um trabalho, mas não se faz alusão ao saber, é preciso nos perguntarmos o 

quê dessa escola, então, esses educandos acreditam ser necessário para se inserirem no mercado 

de trabalho. 

Alguns discursos foram bastante diretos e evidenciava o interesse pelo certificado. Pois, 

quando alguns jovens falavam da escola para conseguir um emprego eles associavam 

diretamente a exigência do mercado de trabalho, como frisou Deyse e Mateus respectivamente: 

“Quando a pessoa vai trabalhar tem que ter uma série muito boa. Por que a pessoa vai entregar 

assim o coisa [currículo] aí a pessoa não fica porque não tem a série boa[...]”;”[...]sempre exige 

estudo para você arrumar um emprego”. 

Os interlocutores nas suas falas confessaram a crença e o interesse nos estudos para 

obtenção de um diploma. Pois este, consoante ao que apreendemos das afirmativas, é quem 

legitima e supostamente comprova capacidades e habilidades desses jovens para ocuparem 

postos de trabalho. Provavelmente em razão de o certificado ser o horizonte desses educandos, 

e consequentemente as aprendizagens não aparecerem, é que eles não consigam fazer relação 

entre a vivência escolar, os saberes escolares e o mundo do trabalho.  

Uma determinada noite de visita à escola, numa conversa informal com a coordenadora 

pedagógica do período noturno ela desabafando angústias sobre as turmas de EJA, 

espontaneamente nos disse: “A gente vê essa escola aqui vazia, mas vamos dizer que ali na 

frente [quadro de avisos fixado na entrada da escola] tivesse o calendário de avaliações aí essa 

escola estava lotada. Quando é prova eles vêm todos. E querem fazer a prova. Não assistiu uma 

aula, mas quer fazer a prova”.  

Na nossa interpretação a fala dessa coordenadora, é outro indício desse interesse pela 

escola visando o diploma, bem como a “relação mágica” que eles estabelecem com o saber. 

Pois na medida em que os educandos em maior número vão à escola apenas no período de 

avaliação eles de alguma forma desnudam seu objetivo: ter nota suficiente para alcançar o 

diploma. Ao mesmo tempo, nutrem essa relação mágica com o saber, pois mesmo com a 

esperança do diploma escolar garantir um trabalho o aprender não é destacado. Tanto é que o 

processo de ir a escola diariamente aprender “coisas” é substituído pelos dias de avaliação. 

Ainda sobre esse comentário da coordenadora, ressaltamos um conceito pontuado por 

Certeau (2012), o de “tática”. Para sujeitos de origem popular, não há muitas chances de 

construir estratégias, o que significaria fazer projetos de longo prazo, com o domínio do tempo 

e dos recursos. Assim, resta o uso das táticas, e nesse caso a tática dos educandos é se 

reaproximarem da escola em determinados períodos. Pois, podemos pensar que muitos desses 
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sujeitos não frequentam regularmente a escola por não encontrarem nela um sentido positivo, 

não conseguirem se identificar com a dinâmica e não se sentirem valorizados dentro da 

instituição, ou mesmo por chegarem cansados do trabalho, ou por terem obtido um trabalho 

temporário no período da aula. Enfim, ainda que supostamente sofram dentro da escola 

opressão ou estejam em condições desiguais de vivenciar a experiência escolar, razões que os 

fazem se distanciar dela, eles não a abandonam por completo. Porque têm a consciência da 

necessidade que só a escola pode atender: o diploma.  

Nesse sentido, trata-se de sujeitos considerados mais “fracos” por serem de classe 

popular, porém, ativos, com inteligência e capacidade inventiva, de resignificar o uso dos 

produtos, inclusive da escola. Não são educandos oprimidos e consumidores passivos de 

produtos e significados. Portanto, os sujeitos criam táticas suficientemente eficazes e possíveis 

de serem realizadas que corroboram para conquista do seu projeto de vida. 

Outros jovens foram menos objetivos nas suas respostas, mas ao final deixaram 

transparecer os mesmo fins. Pois, diante do questionamento sobre os interesses em estudar, 

alguns disseram da seguinte forma: “Pra aprender mais. Pra ter um trabalho melhor [...]”; “Pra 

aprender alguma coisa a mais e ter um emprego. [...]”.  Todavia mesmo esses educandos que de 

alguma forma fizeram uso da palavra “aprender” não souberam especificar quais e como as 

aprendizagens da escola seriam importantes no mundo do trabalho. 

E quando indagávamos se eles realmente julgavam necessário “ter estudo” para 

conseguir um emprego, já que aparentemente não havia relação entre os saberes escolares e o 

futuro trabalho, eles eram enfáticos e declaravam: “Não, mas tem que ter estudo, se não é pior. 

[...]”; “É sim, sem estudo é mais difícil”; “Se a pessoa com estudo já tá difícil, sem é que não 

consegue mesmo. Tem que ter.”. 

Ao fim e ao cabo, para os jovens entrevistados a relação com a escola não implica 

necessariamente na relação com o saber em si. Muitos não vão à escola para aprender, ainda 

que sejam coisas úteis na busca por uma profissão. Há mais um esforço em permanecer na 

instituição, conseguir resultados suficientes para avançar nos anos escolares até conseguir o 

diploma. (CHARLOT, 1996). Com outras palavras, Dayrell (2006, p. 157) expõe a mesma 

reflexão: “[...] O conteúdo é encarado como um meio para o verdadeiro fim: passar de ano. E a 

escola também tende a se tornar meio para outro fim: o diploma e, com ele, a esperança de um 

emprego melhor, ou uma certa estabilidade ocupacional”.  

Consideramos que esses sentidos atribuídos pelos educandos são legítimos, afinal, nossa 

sociedade de fato cobra escolarização para diversos postos de trabalho, de modo que aspirar 

certificação corresponde ao modelo posto. Além disso, “Se os alunos têm essa percepção das 
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aulas e dos conteúdos é porque ela, assim, veio sendo construída nas experiências escolares. 

Mais do que ‘alienação’ dos alunos, como muitos professores gostam de afirmar, é fruto da 

própria cultura escolar[...]” (DAYRELL, 2006, p. 157).  

Esse sentido mais “operacional” ou “utilitário” atribuído pelos jovens interlocutores à 

escola é primeiramente social. Pois, como discorremos e argumentamos, esse sentido está 

referendado por ideias, representações e discursos que são difundidos e compartilhados na 

sociedade. Trata-se, como alerta Augé (1994), da convergência de imaginação – individual e 

social – em direção a um mesmo ponto, o qual por sua vez nos diz algo sobre alguém ou 

alguma coisa. Nesse caso, o imaginário comum historicamente e socialmente construído nos 

diz “que é preciso estudar para ser alguém na vida”; ou “que para conseguir um trabalho é 

preciso estudo”. 

Por sua vez, esse sentido social influencia a relação que os sujeitos estabelecem com o 

saber. Pois, eles se relacionam e atribuem sentido a partir do lugar que ocupam socialmente, da 

interpretação que fazem dessa posição social, das relações possíveis de serem tecidas, 

considerando o lugar de origem e de convivência e de todos os condicionantes a que são 

submetidos.   

Não estamos, portanto, realizando análise da soma individual das falas e dos sentidos 

implícitos nela. Mas considerando-as sendo tecidas a partir de relações, da interação do homem 

social com o outro e com o mundo. Assim, são discursos socialmente construídos e 

compartilhados. Consequentemente, se estamos falando de jovens da mesma origem social, 

convivendo em contexto sociocultural semelhante, com histórico familiar parecido e 

interagindo entre si, ainda que exista a ressignificação individual desses fatores, esses jovens 

tecem e retroalimentam um sentido social sobre a escola e sobre o saber. 

Essas considerações nos faz recuperar observações e teorizações de Charlot que nos 

ajuda a refletir a relação que esses jovens têm com o saber, e consequentemente o sentido 

atribuído a ele, na medida em que se configura, também, como relação do sujeito com o estudo. 

E nesse sentido, o referido autor ressalva que a relação predominante entre os educandos das 

classes populares é aquela em que se estuda o mínimo possível para avançar nos anos escolares, 

a fim de adquirir o diploma, para conseguir um bom emprego e ter uma vida normal. Em 

síntese, não se estuda para aprender, se estuda apenas para “passar de ano”. 

De fato, no grupo de jovens entrevistados, pudemos identificar essa relação com o 

estudo. O aprender para eles é tão secundarizado que esses jovens até inserem a ida à escola 

como parte da sua rotina, mas nenhum deles reserva um momento do dia, por exemplo, para 

revisar a matéria da escola, ler um livro didático que auxilie na compreensão do conteúdo ou 
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um livro literário por prazer. E são jovens, como já dissemos, que não trabalham e são bastante 

ociosos durante todo o dia. Quando questionados se estudam em casa ou em outro ambiente 

que não a escola eles confessam: “Não, pra falar a verdade nem abro o caderno em casa”; “Eu 

estudo só aqui mesmo na escola”; “Às vezes quando vai ter prova, aí estudo um pouco antes de 

vim pra aula”. 

Em linhas gerais, o que percebemos é uma aspiração desses jovens por um futuro 

melhor. Assim sendo, seus projetos de vida estão basicamente relacionados à conquista de um 

trabalho que garanta renda para ter uma vida normal. No entanto, esse futuro melhor que 

“depende” da escolarização não significa exatamente empreender-se na atividade de aprender. 

Há muito mais o interesse por um produto final – o diploma – que pode ser alcançado apenas 

com esforço mínimo para conseguir notas suficientes para ser aprovado ano após ano. 

Por fim, vemos nessa realidade escolar a instituição como lugar de preocupação quase 

exclusiva com a preparação para o futuro. Um futuro, diga-se de passagem, que ela na verdade 

não pode garantir ser tal como se aspira. Em contra partida anseios emergenciais, dilemas 

típicos das juventudes, interesses socioculturais, angústias e contextos do presente desses 

jovens são ignorados e invizibilizados. 

3.5. A escola como lugar de encontro 

Nesta última seção, trataremos de uma questão bastante salutar e comum na fala dos 

jovens entrevistados, bem como observado in loco durante o processo de pesquisa: o sentido da 

escola como espaço de socialização. 

Conseguimos perceber essa valorização da escola como espaço de interação e 

socialização em razão de alguns aspectos. Um deles diz respeito aos jovens em sua maioria 

atribuírem “às amizades” como o melhor da escola. Eles falam do gosto em ir à escola para 

conversar com os colegas, ver os amigos e trocar ideias. Mais do que isso, constatamos entre os 

jovens entrevistados que eles mantêm frequência regular e são pontuais, mas o espaço na escola 

majoritariamente ocupado por eles e por mais tempo é o pátio ou os corredores e a “atividade” 

mais exercitada é a conversa com os colegas. Ou seja, eles não vão todos os dias à escola nem 

chegam no horário necessariamente para garantir o primeiro lugar da sala, ou para escutarem a 

fala dos professores desde o primeiro momento, mas para se encontrarem com os seus pares, 

após terem ficado todo o dia em casa, ociosos acompanhados, no máximo, da televisão. 

Como exemplo desta realidade, observamos um grupo de alunos, a maioria de rapazes 

com a prática de se reunir no pátio antes mesmo do horário oficial de entrada, já que chegavam 
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cedo à escola. Ali começavam as conversas, as trocas de informações por celular, escutavam 

músicas e mesmo faziam “cotinha” a fim de arrecadar dinheiro para comprar lanche fora da 

escola, quando o oferecido pela instituição não agradava. Porém, apesar de chegarem com 

antecedência à escola, eram os últimos a entrarem nas salas de aula, isso quando entravam. Pois 

muitas vezes, testemunhamos a volta de alguns desses alunos para casa sem terem ido à sala.  

Por parte das meninas, observamos um movimento diferente mais com semelhante 

postura. Elas normalmente acompanhavam os professores para sala de aula, entretanto, não 

conseguiam permanecer muito tempo em sala, por várias vezes saiam para conversar nos 

corredores ou mesmo se reunirem no pátio com um grupo maior de colegas. Em razão dessa 

realidade dos corredores e pátios, por vezes serem mais frequentados que as próprias salas de 

aula, a coordenadora do turno espontaneamente me disse: “[...] Aqui à noite é esse meu 

trabalho. Ficar ‘vá pra sala’. Cutucando um e outro mandado ir pra sala”. 

Com essas observações, fomos novamente inquietados a pensar sobre o sentido que os 

jovens atribuem à instituição de ensino. E a primeira reflexão emergida é a existência da 

multiplicidade de sentidos que a escola reúne. Fica claro que existe o sentido dos professores, o 

sentido da instituição, o sentido dos familiares, o sentidos dos educandos adultos, o sentido dos 

educandos jovens, o sentido dos funcionários. Enfim, podemos dizer que: 

[...] a escola é polissêmica, ou seja, tem uma multiplicidade de sentidos. Sendo 

assim, não podemos considerá-la como um dado universal, com sentido único, 

principalmente quando este é definido previamente pelo sistema ou pelos 

professores. Dizer que a escola é polissémica implica levar em conta que seu 

espaço, seus tempos, suas relações podem estar sendo significados de forma 

diferenciada, tanto pelos alunos, quanto pelos professores, dependendo da 

cultura e projeto dos diversos grupos sociais nela existentes. (DAYRELL, 

2006, p. 144) 

Assim, a simples escolha de alguns jovens ocuparem preferencialmente determinados 

espaços da escola, expõem um sentido específico dado por eles à instituição. Trata-se em 

síntese de uma ressignificação do espaço escolar e das suas funções. Dessa forma, o fato dos 

educandos permanecerem no pátio mesmo com os professores em sala de aula, ou de saírem da 

sala para ficarem conversando nos corredores indica que “para os alunos, a geografia escolar e, 

com isso, a própria escola, têm um sentido próprio, que pode não coincidir com o dos 

professores e mesmo com os objetivos expressos pela instituição.” (DAYRELL, 2006, p. 147). 

Essa ressignificação, por sua vez, revela novamente a secundarização da função 

específica – e previamente posta – da escola em detrimento da socialização que poderia e 
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acontece em outros espaços sociais. O fato é que a escola acaba sendo o principal lugar de 

convivência social para esses jovens educandos. 

Esclarecemos, porém, que com a constatação dessa realidade, não queremos demarcar 

um posicionamento contrário e de reprovação sobre o sentido socializador da escola. Apenas, 

fazemos a ressalva para um distanciamento do sentido da escola ligada ao aprender. Ainda que 

também saibamos e consideremos que: 

Aprender não é apenas adquirir saberes, no sentido escolar e intelectual do 

termo, dos enunciados. É também apropriar-se de práticas e de forma 

relacionais e confrontar-se com a questão do sentido da vida do mundo, de si 

mesmo. A relação com o aprender é mais ampla que a relação com o saber (no 

sentido escolar do termo) e toda a relação com o aprender é também relação 

com o mundo, com os outros e consigo mesmo. [...] (CHARLOT, 2005, p.57). 

Temos clareza, portanto, que socializar é uma das funções da educação escolar. Afinal, 

conscientes da condição de inacabamento do homem compreendemos a educação como “[...] 

produção de si por si mesmo, que envolve um processo intrínseco de socialização, 

humanização e subjetivação. [...]” (CHARLOT, 2000, p. 54). Portanto, contribuir no ingresso 

do sujeito em uma cultura é também papel da escola. Mas o distanciamento do sentido da 

formação epistêmica do sujeito a partir do seu eu empírico merece sempre reflexões. 

Avançando nas análises, fomos apanhados por uma informação comum identificada na 

fala dos jovens, a qual corroborou para essa percepção da escola mais como espaço de 

socialização. Os educandos, como dissemos, têm histórico de repetência na sua trajetória 

escolar, e na busca por compreender as razões para isso e, sobretudo, como eles justificam 

essas reprovações tivemos acesso a respostas que revelaram comportamentos e posturas, no que 

no entendimento deles eram responsáveis pelas situações de fracasso. Uma das causas mais 

citadas por eles foram às más amizades, a influência dos colegas para brincar ou “bagunçar” na 

sala ou mesmo para ficarem passeando pela escola e conversando pelos corredores. 

Isso nos chamou atenção, pois mostra de um lado que os mesmo que são apontados 

pelos jovens como o melhor da escola - as amizades - também são responsabilizados por algo 

negativo - as reprovações. Pois, associado a um forte discurso de responsabilização individual 

pelas repetências, a influência dos amigos também apareceu em várias falas como a de Joyce: 

“A influência de amigas que não queria nada com a vida. Aí eu fui me enturmar com elas e 

acabava não me interessando”. Mateus quase reproduziu o comentário de Joyce: “Ia na 

influência dos meus amigos de brincar aí não prestava muita atenção na aula. Aí na hora da 

prova não tinha muito conhecimento para responder”.  
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Mas o que de fato nos surpreendeu é que quando questionados se eles tinham a prática 

de “gazear aula”, inclusive para conhecermos se esse seria uma razão a mais para as 

reprovações, a maioria respondeu com veemência que não. Apenas dois educandos disseram já 

ter “gazeado” aulas, também em função da influência dos amigos, mas que no geral vinham 

para escola, porém, ficavam pelos corredores conversando ou quando entravam na sala não 

prestavam atenção na aula, ficavam no “fundão” brincando com os colegas. Consoante mostra 

o relato de Antônio: “Eu vinha para escola, mas ficava mais fora de sala que dentro. Só queria 

saber de brincar e bagunçar.”. Jaqueline também nos deu sua explicação: “Eu num gazeava 

não. Mas, pode até não parecer, mas eu era da galera do fundão. Aí vinha pra escola todos os 

dias, mas ficava só brincando, não queria prestar atenção na aula”.  

Nesse ínterim, entendemos que os jovens diariamente saíam e continuam a sair de suas 

casas com destino à escola, no entanto, essa ida à instituição não tem sido sinônimo de busca 

por conhecimento, pelo aprender e o saber. Os interesses e os destaques dos jovens têm sido 

muito mais para as amizades, conversas, descontrações e interação entre os colegas, ainda que 

seja no ambiente escola. Em síntese: 

[...] É preciso, pois, que a situação faça sentido de tal forma que o induza a 

querer ir à escola. Mas isto não é suficiente. Uma grande parte dos alunos ama 

ir à escola: para encontrar os colegas. É preciso, pois, que o sentido da escola 

tenha relação com a função específica da escola: estudar, aprender, saber. Que 

o desejo da escola seja (também) desejo de estudar, de aprender, de saber. 

(CHARLOT, 2005, p.55). 

Superar essa dissociação entre o interesse em ir à escola e a busca por saber mostrou-se 

como uma questão fundamental nas nossas reflexões. Partimos então, por reafirmar que o 

sujeito só se envolve na atividade de aprender, ou seja, só realiza um esforço intelectual se a 

situação fizer sentido para ele, o que implica considerar sua origem, sua posição social, a 

interpretação subjetiva que faz dessa posição que ocupa, do imaginário social que lhe influência 

e da sua história singular de vida. Porém, entendemos que toda situação em certa medida faz 

sentido. Nesse caso, nos referimos a um sentido que impulsione o educando a ter o desejo de 

aprender e de saber.  

Contudo, Charlot (2005) pondera que mesmo existindo o desejo em saber, não significa, 

na mesma proporção, desejo de aprender, de estudar. Pois muitos educandos até se mostram 

curiosos e com desejo de saber coisas, mas não reverte isso em desejo de estudar, não se engaja 

na atividade intelectual de aprender. 
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Em síntese, podemos então dizer que para o educando se aproprie do saber ele precisa 

se mobilizar na atividade de aprender. Mas ele só fará isso se a situação fizer sentido, que por 

sua vez o sentido estar diretamente relacionado com o desejo de aprender, ou seja, é preciso 

haver o encontro harmônico entre o desejo de saber e o desejo de aprender (CHARLOT, 2005). 

Parece que entramos, então, numa discussão de organização circular quase viciosa. Mas 

preferimos encará-la como parte de uma relação complexa que é a relação com o saber, 

todavia, possível de ser compreendida a partir das multiplicidades de condicionantes 

envolvidos. 

Pois bem, Charlot organiza esses conceitos e os nomeia de “equação pedagógica”, 

listando “elementos” presentes na relação com o saber, são eles: atividade intelectual, sentido e 

o prazer. Na escola a criança pode ou não mobilizar-se para aprender algo, pode ou não 

mobilizar-se e a mobilização compreende um movimento “de dentro” do sujeito em envolver-

se na atividade, no caso de aprender. Assim, quando existe a atividade intelectual ela supõe 

esforço, desprendimento de tempo e dedicação de um sujeito.   

No contexto, pois de ensinar e aprender o sentido mantém uma relação direta com a 

atividade intelectual, pois é ele que irá mobilizar ou não o sujeito na atividade de aprender. Por 

isso mesmo, que se a escola não tem sentido minimamente familiarizado com o aprender, 

podemos concluir então que não há atividade intelectual. Isto de alguma forma justifica, as 

considerações que fizemos sobre o sentido da escola apenas como lugar de encontro. 

Associado ao sentido, Charlot destaca o prazer, pois é preciso reconhecer que estudar, 

comprometer-se na atividade de aprender, cansa, causa fadiga, exige esforço físico e mental. 

Assim, é preciso ter prazer para manter-se empenhado. Por sua vez, o prazer supõe o desejo, 

porque o prazer depende do desejo e da possibilidade de satisfazer esse desejo. 

Ao chegar à ideia do desejo, posto como necessário para uma situação ter sentido e 

fazer o sujeito engajar-se ou manter-se na atividade de aprender, uma questão se faz premente: 

de onde advém o desejo de aprender coisas. A fim de responder essa questão somos levados a 

sair um pouco das questões pedagógicas e nos aproximarmos das questões psicanalíticas.  

Sendo assim, precisamos primeiro considerar que “O movimento de aprender é induzido 

pelo desejo, devido à incompletude do homem [...]” (CHARLOT, 2005, p.57). Portanto, se o 

homem é em sua essência desejo então ele precisa encontrar coisas desejáveis. E o desejo 

escolhe seus objetos desejáveis com referência na história social e singular de cada sujeito 

desejante. Assim, teremos ou não o desejo pelo poder, o desejo ou não pela história da 

civilização o desejo ou a recusa pelas questões políticas, o desejo ou não pelos conteúdos 

intelectuais. 
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Não é uma questão fácil nem simples de compreender, uma vez que envolve aspectos 

multifacetados, mas estamos estudando um sujeito da relação com o saber que é: 

[...] um ser humano levado pelo desejo e aberto para um mundo social no qual 

ele ocupa uma posição e do qual é elemento ativo. Esse sujeito pode ser 

analisado de modo rigoroso: constitui-se através de processos psíquicos e 

sociais que podem ser analisados, define-se com um conjunto de relações 

(consigo, com os outros e com o mundo) que pode ser conceitualmente 

inventariado e articulado. (CHARLOT, 2000, p. 57). 

Algumas considerações foram suscitadas após termos recuperado conceitualmente essa 

explicação. A primeira delas é que não podemos confundir um “saber” que gere ou que seja 

prazeroso, com facilidade. Tampouco podemos dar o mesmo tratamento e significado quando 

falamos de uma relação de sentido com o saber, para um trabalho centrado exclusivamente em 

“coisas” do cotidiano dos educandos. São questões distintas e com implicações políticas e 

pedagógicas igualmente distintas. Afinal, se colocarmos na prática escolar o mesmo olhar sobre 

sentido, facilidade e cotidiano, provavelmente será uma escola sem atividade intelectual, pois 

aprender implica esforço, dificuldade, desafio, desequilíbrio e apropriação do novo. 

A outra consideração emergida das reflexões é quanto ao funcionamento e organização 

da instituição escolar diante de um arsenal de desejos diferentes. Obviamente existe ponto de 

convergências, na medida em que os desejos são constituídos do aspecto social, mas há 

diferenças, heterogeneidade e mesmo oposições. Assim, nos perguntamos como uma escola 

que, em regra geral, é construída sob uma estrutura tradicional e por vezes rígidas pode dar 

conta dessa diversidade. 

Para essa questão duas problematizações foram evocadas. A primeira diz respeito à 

necessidade de se estabelecer o diálogo direto e permanente com os sujeitos envolvidos na 

atividade de aprender, ou seja, os educandos. A fim de acessar seus desejos, seus sentidos e 

seus interesses. É preciso conhecer e compreender as razões para alguns jovens, como no caso 

dos interlocutores dessa pesquisa, não gostarem de Matemática alegando ser difícil ou de 

Português por ter muitos detalhes.  

Mas o diálogo, em geral, não tem sido a prática das escolas. Não existe uma busca por 

parte da instituição em aproximar-se dos educandos, de suas histórias de vida, dos seus 

objetivos e interesses, inclusive para tentar acessar quais objetos eles desejam aprender. Uma 

questão que nós realizamos durante as entrevistas elucida essa postura distante da escola em 

relação aos educandos, pois indagamos aos jovens interlocutores se os professores, por 

exemplo, costumavam perguntar sobre o que eles já conheciam, ou se conversavam acerca de 
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aprendizagens de anos anteriores ou ainda se alguma vez eles foram sondados sobre o que 

gostariam de aprender na escola. As respostas, sem exceção, foram negativas, e mais, foram 

acompanhadas de um olhar de estranheza, balançados de cabeça, respiração forte e mesmo de 

risos. 

Percebemos nas falas e, sobretudo, nas reações faciais e corporais dos jovens como 

aquela pergunta para eles era surpreendente, irracional e desnecessária. Provavelmente, por de 

fato nunca terem sido consultados por seus professores sobre quais conteúdos desejavam 

aprender, por jamais terem decidido sobre qual gênero textual iriam se debruçar, ou dito sua 

preferência pela história de alguma civilização, ou revelado qual lugar do mundo gostaria de 

estudar por considerar interessante, tampouco terem colocado sua curiosidade e interesse como 

pauta da aula, é que eles se mostram tão abismados com a questão. Sobre esse aspecto Dayrell 

(2006, p. 155), analisando o cotidiano escolar de uma escola pública por ele pesquisada. relata:  

Em nenhum momento, a professora ou qualquer outra pessoa explicitou [ou 

explicita] os objetivos específicos da matéria que está ensinando. O professor 

não diz e os alunos também não perguntam. Parece que a resposta está 

implícita: o conhecimento é aquele consagrado nos programas e materializado 

nos livros didáticos. O conhecimento escolar se reduz a um conjunto de 

informações já construídas, cabendo ao professor transmiti-las e, aos alunos, 

memorizá-las. São descontextualizadas, sem uma intencionalidade explícita e, 

muito menos, uma articulação com a realidade dos alunos.  

De todo modo, parece existir uma lógica que não é cumprida pelas escolas: para 

conhecer quais objetos os sujeitos desejam aprender, é preciso dialogar com os sujeitos 

desejantes. Caso isso não ocorra, a escola estará reproduzindo situações com sentido negativo 

para os seus educandos e logo não haverá mobilização para aprender. 

E mais, a instituição precisa dialogar inclusive com esse sentido da escola como lugar 

de encontro dado pelos jovens educandos, como discutimos há pouco. Pois se os educandos 

valorizam essa dimensão educativa importante a Pedagogia não pode continuar a desconsiderar 

o encontro, a afetividade e o diálogo como elementos formativos. (DAYRELL, 2006). 

 A segunda reflexão que levantamos sobre a diversidade reunida na escola é igualmente 

complexa. Pois passa por duas demandas as quais caminham sobre uma linha tênue em que 

ambas precisam ser contempladas sem uma comprometer a outra. Diz respeito à 

heterogeneidade e a especificidade. A heterogeneidade incide exatamente sobre a diversidade 

de histórias, desejos, vivências e expectativas de cada educando. Bem como, sobre as 

diferenças culturais, sociais, políticas e econômicas dos sujeitos a partir da sua comunidade de 

origem, portanto, a inviabilidade de defender uma escola unívoca, com práticas universais e 
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conteúdos invariáveis. Em outras palavras, a escola precisa respeitar, valorizar e considerar as 

diferenças, o direito as diferenças. 

Por outro lado a escola tem uma função específica, de ensinar coisas específicas, ainda 

que saibamos que muitas coisas podem ser aprendidas fora dela. Nesse sentido, ao passo que se 

faz necessário combater a arrogância e autossuficiência da escola, também não podemos 

menosprezá-la e ignorar seu papel formador específico. Consequentemente, a escola comete 

um equívoco quando em nome de uma aparente relação harmoniosa com a história singular e 

social dos educandos limita-se ao cotidiano e a existência empírica dos jovens, furtando-se de 

constituir o ser epistemológico, racional, pensante. 

Sendo assim, insistir em situações de aprendizagem que façam sentido, para que os 

educandos possam se mobilizar na atividade intelectual não significa o trabalho restrito com 

questões do dia a dia, pois se assim proceder a escola corre o risco de não proporcionar 

aprendizagens, não mobilizar para o saber, mas apenas reproduzir situações familiares. De tal 

maneira, que aceitar o sentido da escola sem menção ao aprender, é de alguma forma renunciar 

a sua função específica.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Recuperando em linhas gerais o que foi desenvolvido ao longo deste trabalho, 

começamos por reafirmar nossa identificação pessoal com a modalidade da EJA em razão das 

leituras freiriana, e da história escolar dos seus pais. De forma que a impulsionou compreender 

as razões para as formas desiguais dos sujeitos da sociedade brasileira desfrutarem a 

experiência escolar, apesar de existir um discurso hegemônico da escola associada ao progresso 

pessoal e social, somado a uma naturalização de todos passarem pela instituição de ensino. 

Desigualdades essas que produziram na nossa sociedade grupos sociais específicos 

prejudicados do direito à educação, garantido somente na última década do século XX por meio 

de lutas, culminando mais adiante na conquista de um modo específico de fazer educação para 

jovens e adultos. Mas, apesar do acesso assegurado, persistiram as diferenças nas condições de 

permanência e sucesso desses sujeitos dentro das escolas, reverberado em sujeitos com 

interrupções no processo de escolarização ou com sequência de reprovações. 

Além disso, o que observamos e que, diga-se de passagem, causou grande inquietação 

foi perceber um movimento contraditório por parte dos sujeitos da EJA. Pois, por um lado, o 

sujeito encontra motivações para retomar os estudos ou continuar mesmo depois de seguidas 

reprovações, no entanto, por outro, durante o processo de escolarização, não obtém sucesso seja 

por frequência irregular, por não aprender os conteúdos ou se evadir. 

Diante dessas impressões mais gerais, almejar compreender as razões para as trajetórias 

intermitentes dos sujeitos da EJA, bem como para as consecutivas reprovações e não aquisição 

de aprendizagens escolares por parte de certos sujeitos é uma questão antiga e atual. A 

persistência histórica de sujeitos marcados pela condição de fracasso escolar faz dessa temática 

um objeto constante de pesquisas. Um objeto, vale ressaltar, perseguido por caminhos diversos. 

Consideramos que a nossa contribuição para essa discussão se dá na medida em que não 

nos contentamos em tachar os educandos da EJA como desinteressados ou naturalmente 

fadados ao fracasso em virtude da sua origem social. Tampouco, realizamos um trabalho com 

tom de julgamento moral sobre a instituição de ensino, decretando a escola como algoz 

exclusivo para a existência de sujeitos com baixa escolarização, com um currículo de 

reprovações e de abandono escolar. Apesar de reconhecermos que quem assim procedeu nas 

suas pesquisas também acrescentou em seu tempo para o repertório de estudos e compreensão 

dessa problemática. 

Ao optarmos, entretanto, por compreender os sentidos que os sujeitos educandos 

atribuem ao saber escolar, considerando esse sujeito na sua dimensão social e singular, 
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ocupante de uma posição na sociedade, mas igualmente interprete desse lugar, vítima de 

opressões, todavia ativo e produtor de táticas de sobrevivência pudemos apreender algumas 

reflexões que em diálogo com as leituras teóricas sinalizaram alternativas de entendimento para 

além de meras rotulações, respostas viciosas e soluções fáceis. 

É bem verdade que não damos por finalizado o trabalho, tampouco consideramos ter 

encontrado respostas inquestionáveis, definitivas e capazes de explicar toda e qualquer 

realidade de escola, de EJA, de educandos jovens e de sujeito da modalidade. E avaliamos esse 

inacabamento e essa flexibilidade da pesquisa como o que há de mais encantador no processo 

de produção do conhecimento, por garantir o movimento permanente de busca por novas 

explicações. 

Destarte, abordar os sentidos atribuídos aos saberes escolares pelos educandos jovens da 

EJA da Escola Estadual 15 de Outubro foi muito mais uma forma de oportunizar uma 

alternativa de reflexão sobre as questões complexas existentes em torno da EJA e suscitar uma 

avaliação crítica em diálogo com o que foi sistematizado neste trabalho e menos de soluções 

para os problemas identificados. 

Lembramos que a escolha por jovens educandos da EJA como interlocutores da nossa 

pesquisa deu-se por duas razões principais. A primeira diz respeito a uma questão quantitativa. 

A presença de jovens nas salas de aula de EJA no Brasil é frequente, e na escola lócus da nossa 

pesquisa não foi diferente. Deparamo-nos com um público marcadamente juvenil, em que pese 

a presença quantitativa não ter determinado a nossa opção. A segunda razão, e a mais 

importante, foi o fato de serem jovens com acesso garantido a escola, que iniciaram seus 

estudos ainda quando crianças, mas que na sua trajetória escolar tiveram uma sequência de 

reprovações, culminando na sua chegada à EJA. E hoje nessa modalidade acabam impondo 

demandas específicas para a escola e professores, necessárias de serem conhecidas e 

compreendidas. Especialmente por se tratar de “juventudes”, quer dizer, existe nas salas de aula 

da EJA uma diversidade de formas de ser jovens que só aumenta o desafio. 

A metodologia escolhida para alcançar o objetivo da pesquisa foi a da entrevista 

compreensiva, numa parceria com outros teóricos que colaboraram na orientação de como 

compreenderíamos sujeito, saber e sentido. E, assim, buscamos as contribuições individuais de 

cada autor, mas de forma a garantir coerência teórica ao trabalho. 

Tendo ocorrido o diálogo constante entre as leituras, as observações na escola e as falas 

dos interlocutores, o trabalho conseguiu identificar e sistematizar núcleos de sentido. O 

primeiro núcleo se organizou em torno das aprendizagens consideradas mais importantes pelos 

educandos. E como regra geral o que tivemos foi um destaque sobre aprendizagens no campo 
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dos valores e das atitudes. Os jovens deram grande ênfase nas aprendizagens que permitem a 

eles ter uma relação harmoniosa, de respeito e de ajuda mútua com seus pares. E esses saberes 

foram colocados num primeiro momento como sendo ensinamentos dos seus pais.  

Dominar a forma de entrar em um dispositivo relacional, no caso dos jovens educandos, 

aprender a ser solidário e respeitador, foi à forma epistêmica de relação com o saber mais 

presente. A maior importância dada pelos educandos a essa forma de se relacionar com o saber 

tem correspondência na relação social e de identidade, pois diante das condições de vida desses 

educandos jovens, do contexto social e escolar que convivem, das influências culturais e 

familiares sofridas faz mais sentido para eles aprender a como se relacionar com o mundo e os 

outros do que, por exemplo, se apropriar de certos saberes intelectuais. 

Apesar de consideramos a relação identitária e social condicionando a relação 

epistêmica com o saber, nos inquietamos em compreender como a escola pode garantir que os 

sujeitos jovens da EJA de origem popular se mobilizem na atividade de aprender saberes 

objetos. Essa preocupação é decorrência de termos, por um lado, a supervalorização das 

aprendizagens ligadas ao sistema de valores éticos e morais, e, por outro, a identificação apenas 

de saberes escolares elementares como leitura, escrita e contagem. 

Dessa forma, já nesse primeiro núcleo de sentido tivemos uma questão merecedora de 

estudos profundos, mas em razão do limite da pesquisa não foi tratado com o devido 

merecimento: por que os sujeitos jovens da EJA em processo de escolarização não identificam 

ou identificam com dificuldade saberes essencialmente escolares, ou quando muito se resumem 

a saberes rudimentares? Afinal, nos parece fundamental conhecer e compreender quais 

aprendizagens a escola de fato tem conseguido garantir, ou quais saberes tem sido considerados 

importantes pelos educandos. 

O segundo núcleo de sentido que identificamos e organizamos a partir da fala dos 

interlocutores foi a relação direta da escola com um futuro melhor. Uma escola que, segundo a 

percepção dos jovens educandos, garante por meio da certificação a conquista de um emprego e 

consequentemente uma vida estável. 

O sentido da escola associado à certificação foi apreendido a partir de falas que citavam 

de forma mais ou menos explícitas a importância do maior nível de escolarização comprovada 

no currículo no momento de conseguir um emprego, porém essa certificação é muito mais para 

legitimar uma condição: a de escolarizado, e menos a de saberes apropriados, ou seja, os 

educandos ao reconhecerem a necessidade da escola não apontaram aprendizagens 

proporcionadas por ela que poderia auxiliar na excursão de alguma tarefa no seu futuro 

emprego, por exemplo. 
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Identificamos, nesse ínterim, uma relação “mágica com o saber”, pois os alunos 

apostam na escola para garantirem seu futuro melhor, sem referência à aquisição de 

aprendizagens, competências e habilidades para conseguirem inserir-se no mundo do trabalho. 

O sentimento geral dos educandos é de que basta frequentar a escola e conseguir o certificado 

para conquistar um trabalho, mesmo que essa experiência escolar seja distanciada de 

aprendizagens, conhecimentos e saberes. 

Esse sentido da escola filia-se diretamente à forma de relação com o estudo 

predominante nas classes populares: os jovens estudam tão somente o necessário para 

avançarem nos anos escolares com objetivo de alcançarem o diploma e assim terem mais 

chances de empregabilidade. O que, por sua vez, assegurará uma renda suficiente para terem 

uma vida normal. Dessa forma, a escola passa a ser vista pelos jovens mais como o 

“trampolim” para um “futuro melhor” e menos como lugar de aprendizagens específicas. 

Não consideramos esse interesse dos jovens educandos da EJA desprezível, 

principalmente se lembrarmos de que são jovens com um histórico de reprovação, portanto, 

com distorção idade-série, os quais se cobram e são socialmente cobrados a concluírem o 

quanto antes seus estudos para então começarem a ter seus próprios meios para sustentar-se. 

Logo, lançam mão de táticas que assegurem esse objetivo, sem precisarem, contudo, 

distanciarem-se das formas predominante dos seus pares terem vivenciado a escola, bem como 

sem abster-se de outros interesses que muitas vezes fazem mais sentido para sua maneira 

específica de ser jovem. 

Contudo, nos parece necessário problematizarmos essa “forma mágica de relação com o 

saber”. Pois, a lógica de avançar nos anos escolares até obter-se o certificado deveria, em nosso 

entendimento, estar conexo com a aquisição de aprendizagens especificamente proporcionadas 

pela escola. Dessa forma, nos parece importante fazer uma séria e profunda avaliação do que a 

escola almeja ensinar, o que os alunos desejam aprender, o que de fato a escola tem ensinado, o 

que os alunos realmente têm aprendido.  

Afinal, apesar de compreensivo, não consideramos ser saldável naturalizarmos que os 

nossos jovens educandos da EJA, de origem popular estejam na escola apenas com a 

expectativa de legitimação por um possível nível de conhecimento através da certificação, por 

ser ele um pré-requisito para obtenção de um trabalho que assegurará uma vida normal. A 

escola pode e deve ser mais do que isso, também para esses sujeitos. 

No terceiro e último núcleo de sentido identificamos a relação do sujeito com a escola 

como lugar de encontro. Muitos dos educandos se referiam às amizades e conversas com os 

colegas como o melhor da escola. Presenciamos grupos de jovens com frequência regular na 
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instituição, mas na mesma medida com ausência na sala de aula, ou seja, são educandos que 

vão à escola mais com o objetivo em rever os amigos, se distrair conversando com os colegas, 

trocar assuntos nos corredores. O que evidencia uma ressignificação da escola, uma redefinição 

da relação que os educandos estabelecem com os professores, com a estrutura física da escola, 

com os objetivos institucionais e com seus pares.  

Face essa ressignificação que no último tópico do terceiro capítulo nos referimos à 

escola como lugar de encontro, já que para muitos jovens a escola tem sido mesmo esse espaço 

de se reunir com os amigos. Assim, a escola tem cumprido com sua função socializadora, de 

promover interação e relação entre os sujeitos, na medida em que eles aprendem a dominar 

práticas e formas de se relacionar consigo, com o outro e com o mundo. 

Reconhecemos a contribuição da escola nesse aspecto, sobretudo por sabermos que a 

relação com o aprender extrapola a relação com o saber, no sentido do saber intelectual, 

escolarizado. Portanto, promover a socialização entre os sujeitos, a interação entre os pares é 

importante e de responsabilidade da escola. Mas, o que chamamos atenção, no capítulo anterior 

e retomamos aqui é a existência de saberes que são específicos da escola, e que são a sua 

própria razão de existir, não se colocam como mobilizadores principais da ida à escola, de 

modo que a prioridade dada à escola como lugar de encontro gera uma secundarização das 

funções intrínsecas da instituição de ensino: aprender, conhecer e saber.    

Nesse contexto, a escola e seus professores precisam oferecer situações de 

aprendizagens que façam sentido a esses educandos, um sentido positivo, capaz de mobilizar o 

sujeito na atividade intelectual que é aprender. 

Mas, aprender demanda esforço, assim, é preciso enxergar um sentido que justifique tal 

empreendimento e isso pressupõe a necessidade de atrelar-se a atividade do aprender ao prazer, 

o que, por sua vez, supõe a existência do desejo. É esse desejo, construído socialmente, através 

das relações familiares, escolares, comunitárias, das influências culturais que condiciona o 

educando a encontrar sentido para mobilizar-se na atividade de aprender esse ou aquele objeto, 

essa ou aquela habilidade e competência, dominar essa ou aquela relação. 

Acessar, pois, o desejo dos educandos é tarefa emergencial da escola, com a intenção de 

estabelecer um diálogo profundo e permanente entre as aprendizagens específicas da escola, 

aquelas de responsabilidade da instituição de ensino e os interesses e demandas dos educandos, 

produzidos nas relações de reprodução social de suas próprias existências.  

Obviamente, estabelecer esse diálogo encaminha para busca de uma escola que trabalhe 

com a realidade dos educandos. O que não é, nem deve ser sinônimo de limitar-se a trabalhar 
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apenas o cotidiano do aluno, de suas questões diárias, mas aproveitar esse “eu empírico” para 

formar o “eu epistêmico” do educando.  

Essas questões da escola como lugar de encontro, onde o aprender, conhecer e saber 

estão sendo secundarizados mostraram-se como uma complexa problemática de pesquisa. Pois 

é preciso compreender o que a escola enquanto espaço físico, mas também enquanto lugar de 

ação pedagógica, política, social e cultural oferece aos educandos que os fazem ver como lugar 

de encontro desejável. Afinal, os jovens da E.E. 15 de Outubro, por exemplo, poderiam se 

encontrar na calçada de um amigo, numa praça em um bairro vizinho, mas, noite após noite 

preferem a escola. 

Compreender essa ida dos jovens à escola para se encontrarem, é fundamental, pois 

implica conhecer com profundidade a ressignificação dada por eles a instituição, e que muitas 

vezes não coincide com os objetivos pré-estabelecidos pela escola.  Assim, também seria 

possível entendermos a secundarização da função primeira da escola, bem como visualizarmos 

formas de superação. E mais importante, seria uma forma de dialogar com os interesses mais 

amplos e diversos dos educandos, vislumbrando acessar as situações de aprendizagem 

consideradas por eles como significativas, bem como os seus desejos de aprender. 

Com isso, consideramos termos avançados com essa pesquisa na compreensão de 

algumas questões importantes. Reconhecemos, sobretudo, que um trabalho como este ao se 

dispor a escutar os sujeitos jovens da EJA se desarma de preconceitos, rotulações e 

estigmatizações e abre espaço para formas de pensar e fazer mais próximos do ser educando da 

EJA, o que nos conduz para uma compreensão mais fidedigna da modalidade e de seus sujeitos. 

É verdade que muitas questões aqui foram apontadas e são merecedoras de maior 

problematização, detalhamento e compreensão, mas pelo limite do trabalho não foi possível 

discutir, propor ou responder com maior nível de aprofundamento. Assim, finalizamos este 

escrito com a perspectiva de realizarmos outras pesquisas e ampliarmos as análises aqui 

iniciadas, tendo futuramente melhores condições de apresentarmos reflexões mais consistentes, 

no intuito de continuarmos a colaborar na compreensão da escola e seu fazer, dos sujeitos e 

seus interesses, da EJA e sua função.  



123 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABRAMO, Helena Wendel. Considerações sobre a tematização social da juventude no Brasil. 

In: Juventude e Contemporaneidade. – Brasília: UNESCO, MEC, ANPEd, 2007. 

ANDRADE, Eliane Ribeiro; NETO, Miguel Farah. Juventudes e trajetórias escolares: 

conquistando o direito à educação. In: ANDRADE, Ribeiro; ESTEVES, Luiz Carlos Gil. 

Juventudes: outros olhares sobre a diversidade. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, Unesco, 2007. 

ANDRÉ, Marli Elisa Dalmazo Afonso. Tendências atuais da pesquisa na escola.  Cadernos 

CEDES, Campinas, v. 18, n. 43, p.1-9, dez. 1997. 

ARROYO, Miguel. A educação de jovens e adultos em tempos de exclusão. In: Construção 

coletiva: contribuições à educação de jovens e adultos. Brasília: UNESCO, MEC, RAAAB, 

2005a.  

__________. Educação de Jovens adultos: um campo de direitos e de responsabilidade pública. 

In: SOARES, Leôncio; GIOVANETTI, Maria Amélia Gomes de Castro; GOMES, Nilma Lino 

(orgs.). Diálogos na educação de jovens e adultos. Belo Horizonte: Autêntica, 2005b. 

__________. Balanço da EJA: o que mudou nos modos de vida dos jovens-adultos populares?. 

Revej@ - Revista de Educação de Jovens e Adultos. Belo Horizonte, v. 1, n. 0, p. 5-19, 2007. 

Disponível em: http://www.reveja.com.br/revista/0. Acesso em: set. 2013. 

AUGÉ, Marc.  Por uma antropologia dos mundos contemporâneos. Rio de Janeiro: 

Bertrand Russel, 1997. 

__________. Os sentidos dos outros. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994 . 

BOURDIEU, Pierre. A juventude é apenas uma palavra. In: BOURDIEU, Pierre.  Questões de 

Sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983. p. 112-121. 

BOURDIEU. Pierre. Compreender. In: A miséria do mundo. 4. ed., Petrópolis: Vozes, 2001, 

p. 693-736. 

 

http://www.reveja.com.br/revis


124 

 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei 8.069/90, de 13 de Julho de 1990. 

Brasília: Senado Federal; 1990. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 2002. 

BRASIL. Estatuto da Juventude: Lei 12.852/13, de 5 de agosto de 2013. Brasília: Senado 

Federal; 2013. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 2013.  

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Carlos Roberto Jamil 

Cury (relator). Parecer CEB11/2000- Diretrizes curriculares nacionais para a educação de 

jovens e adultos. Brasília, 2000. 

BRASIL, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Taxa de Analfabetismo, 

2013. Disponível em: http://www.todospelaeducacao.org.br/indez.php?opition=indicadorlocali 

 dade&task=main. Acessado em: abr. 2013. 

____________.Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio. Conclusão, 2013. Disponível 

em: http://www.todospelaeducacao.org.br/index.php?option=indicadorlocalidade&task=main. 

Acessado em: jan. 2015. 

____________. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio. Sínteses de indicadores, 2012. 

Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/presidência/noticias/noticiasvizualiza.php?id_not 

ticia=1455&id_pagina=1. Acesso em: jan.2014. 

____________. Síntese dos indicadores sociais: uma análise das condições de vida da 

população brasileira. Estudos & Pesquisas: informação demográfica e socioeconômica, n.27. 

Rio de Janeiro, 2010. Disponível em <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/ 

condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf>. Acessado em 

ago. 2014. 

CARRANO, Paulo César Rodrigues. Educação de Jovens e Adultos e juventude: o desafio de 

compreender os sentidos da presença dos jovens na escola da “segunda chance”. REVEJ@- 

Revista de Educação de Jovens e Adultos, v. 1, p. 55-67, ago. 2007.  Disponível em: 

http://www.reveja.com.br/revista/0. Acesso em: dez. 2013. 

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer. 19. ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2012. 

http://www.todospelaeducacao.org.br/
http://www.reveja.com.br/revis


125 

 

CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: 

Artmed, 2000. 

____________. O jovem, a escola e o saber: uma preocupação social no Brasil. In: CHARLOT, 

Bernard (Org.).  Os jovens e o saber: perspectivas mundiais. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

____________. Relação com o saber e com a escola entre estudantes de periferia. Cadernos 

de Pesquisa. São Paulo, n. 97, p. 47-63, 1996. 

____________. Relação com o saber, formação dos professores e globalização: questões 

para a educação hoje. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

CONFERÊNCIA Internacional sobre a educação de adultos. Declaração de Hamburgo: 

Agenda para o futuro. Brasília: SESI/UNESCO, 1999. 

CONFERÊNCIA Internacional sobre a educação de adultos. Marco de Ação de Belém. 

Brasília: UNESCO/MEC, 2010. 

CONFERÊNCIA Mundial de Educação para Todos.  Declaração Mundial de Educação para 

Todos. Plano de Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem. Brasília, DF: 

UNIFEC, 1990. 

DAYRELL, Juarez. O jovem como sujeito social. Revista Brasileira de Educação. n. 24, set. 

out. nov. dez., 2003. 

____________. A escola como espaço sócio – cultural. In: DAYRELL, Juarez (org.). 

Múltiplos olhares sobre a educação e cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006. 

DI PIERRO, Maria Clara. Notas sobre a redefinição da identidade e das políticas públicas de 

educação de jovens e adultos no Brasil. Revista Educação Social, Campinas, v. 26, n. 92, p. 

1115 – 1139, out. 2005a. 

____________. Um balanço da evolução recente da educação de jovens e adultos no Brasil. In: 

Construção coletiva: contribuições à educação de jovens e adultos. Brasília: UNESCO, MEC, 

RAAAB, 2005b.  

____________. ; HADDAD, Sérgio. Escolarização de jovens e adultos. Revista Brasileira de 

Educação, São Paulo, n. 14, p. 108 -130 mai. jun. jul. ago. 2000. 



126 

 

DREIFUSS, René Armand. A conquista do Estado: ação política, poder e golpe de classe. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.   

FONSECA, Lana. Possibilidades epistemológicas da construção compartilhada de 

conhecimento: reflexões sobre a didática para a educação de jovens e adultos. In: SOUZA, José 

dos Santos; SALES, Sandra Regina (Org.).  Educação de Jovens e Adultos: políticas e 

práticas educativas. Rio de Janeiro: Nau editora: EDUR, 2011. 

FREIRE, Paulo. A educação na cidade. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

____________. Pedagogia do Oprimido. 43ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 

____________. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários a prática educativa. 33ª ed. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 2006. 

GATTI, Bernadete Angelina. Grupo focal na pesquisa em ciências sociais e humanas. 

Brasília: Líber Livro, 2005. 

GATTI, Bernardet Angelina. Pesquisar em educação: considerações sobre alguns pontos-chave. 

Revista Diálogo Educacional. Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, v. 6, n. 

19, p.25-35, set. dez. 2006.  

GÓMEZ, Perez A. I. Compreender o ensino na escola: modelos metodológicos de investigação 

educativa. In: SACRISTÁN, G. I. e GOMEZ, Perez A. I. Compreender e transformar o 

ensino. Porto Alegre: ARTMED, 1998. 

GUNTHER, Hartmut. Pesquisa Qualitativa Versus Pesquisa quantitativa: Esta é a questão?. 

Psicologia: teoria e pesquisa. Brasília, v.22, n. 2, p. 201 -210, mai. ago. 2006. 

HADDAD, Sérgio. A Educação Continuada e as políticas públicas no Brasil. REVEJ@ - 

Revista de Educação de Jovens e Adultos. Belo Horizonte, v. 1, n. 0, p. 1- 108, ago. 2007. 

Disponível em: http://www.reveja.com.br/revista/0. Acesso em: set. 2013. 

HORTA, José Silvério Baia. Direito à educação e obrigatoriedade escolar. Cadernos de 

Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, São Paulo, n. 104, jul. 1998. 

HOUAISS, Antônio & VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 

Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 

http://www.reveja.com.br/revis


127 

 

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Indicadores 

educacionais. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais>. Acesso em 

maio 2014. 

____________. Mapa do analfabetismo no Brasil. Disponível em: 

<http://www.inep.gov.br/estatisticas/analfabetismo>. Acesso em dez. 2013. 

KAUFMANN, Jean Claude. Entrevista compreensiva: um guia para pesquisa de campo. 

Petrópolis, RJ: Vozes; Maceió, AL: EDUFAL, 2013.  

PAIVA, Jane. Educação de jovens e adultos: direito, concepções e sentidos. Tese 

(Doutorado). Universidade Federal Fluminense, 2005.  

PAIVA, Vanilda Pereira. Educação popular e educação de adultos. São Paulo: Loyola, 1987. 

PINTO. Álvaro Vieira. Sete lições sobre educação de adultos. São Paulo: Cortez, 2010. 

RIBEIRO, Eliane.  Políticas públicas de educação e juventude: avanços, desafios e perspectiva.  

In: PAPA, Fernanda de Carvalho; FREITAS, Maria Virginia de (Org.). Juventude em pauta: 

políticas públicas no Brasil. São Paulo: Petrópolis, 2011. 

SACRISTÁN, José Gimeno. A educação obrigatória: seu sentido educativo e social. Porto 

Alegre: Artmed, 2001. 

SAMPAIO, Marisa Narcizo. Educação de Jovens e Adultos: complexidade na trajetória e nas 

práticas pedagógicas. In: BARBOSA JÚNIOR, Walter Pinheiro; PINHEIRO, Rosa Aparecida 

(Org.). Estudos e práticas de educação de jovens e adultos na universidade. Natal: UFRN, 

2010.  

SAVIANI, Nereide. Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade 

conteúdo/método no processo pedagógico. São Paulo, Autores Associados, 2002. 

SILVA, Marconi Gomes da. Loteamento José Sarney: um lugar fora das ideias?. Interface – 

Revista do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Natal, v. 4, n. 2, p. 55- 68, jul. dez. 2007. 

Disponível em: <http://www.spell.org.br/docmentos/ver/21262/loteamento -jose-sarney--um-

lugar-fora-das-ideias-/i/pt-br>. Acesso em abr. 2014. 



128 

 

SILVA, Rosália de Fátima e. Compreender a “entrevista compreensiva”. Revista Educação 

em Questão, Natal, v. 26, n. 12, p. 31-50, maio/ago. 2006.  

SOARES, Leôncio José Gomes. As Políticas de EJA e as necessidades de aprendizagem dos 

jovens e adultos. In: RIBEIRO, Masagão (Org.). Educação de Jovens e Adultos: novos 

leitores, novas leitoras. Campinas: Associação de Leitura do Brasil – ALB. São Paula: Ação 

Educativa, 2001.   


