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Introdução  

Dando continuidade ao movimento de discussões em torno das especificidades 

que a Educação de Jovens e Adultos atravessa nesse cenário de distanciamento social 

causado pela propagação da COVID-19 no Brasil e no mundo, o Fórum de Educação de 

Jovens e Adultos do Estado do Rio de Janeiro – Fórum EJA/RJ considera fundamental a 

construção e promoção de material crítico e de subsidio para a luta da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) como direito. Nesse movimento, tem problematizado e 

debatido os impactos sobre as estruturas de oferta, permanência e conclusão da EJA 

no contexto atual e buscando estabelecer uma interlocução possível com uma 

realidade bem próxima - no caso as políticas de educação virtuais implementadas pelas 

Secretarias Municipais de Educação no Estado do Rio de Janeiro.  

Sendo assim, estabelecemos uma consulta aos professores e professoras das 

redes municipais de ensino sobre as políticas educacionais implementadas nestes 

tempos de pandemia no Estado do Rio de Janeiro. Entre os dias 06 e 17 de maio, o 

questionário foi respondido por 175 professoras e professores. A identificação pessoal 

e da escola onde trabalham foi opcional e todas as outras respostas foram 

obrigatórias. Na sistematização, apresentada nesse dossiê, estão presentes gráficos e 

tabelas com as respostas de múltipla escolha ou com mais de uma opção, além de 

algumas respostas livres referentes a questões abertas.  Com essa ação e 

sistematização, seguimos, em luta, por aqueles mais vulneráveis socialmente, seja em 

contexto de pandemia, seja em contexto de normalidade, que são os educandos da 

classe trabalhadora e principalmente, na defesa radical da Educação de Jovens e 

Adultos como direito.   

 

1) Rede em que trabalha 

 

 Município  Quantidade Percentual (%) 

Rio de Janeiro 66 37,7 

Duque de Caxias 25 14,3 

Nova Iguaçu 20 11,4 

Nilópolis 19 10,9 

Belford Roxo 12 6,9 
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Itaboraí 6 3,4 

Mangaratiba 5 2,9 

Angra dos Reis 4 2,3 

São Gonçalo 4 2,3 

Tanguá 4 2,3 

Magé 2 1,1 

Nova Friburgo 2 1,1 

Niterói 2 1,1 

Macaé 1 0,6 

São João de Meriti 1 0,6 

Mesquita 1 0,6 

Rio das Ostras 1 0,6 

 

2) Qual a sua função na EJA? 

 

Função Quantidade Percentual (%) 

Professor regente 137 78,3 

Orientador/coordenador pedagógico 17 9,7 

Diretor/vice-diretor/apoio à direção 11 6,3 

Orientador educacional 6 3,4 

Supervisor educacional 1 0,6 

Dirigente de turno 1 0,6 

AEE 1 0,6 

Atuei durante 5 anos como professor regente 1 0,6 

 

3) Etapa em que atua na EJA 
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4) Você tem tido algum contato com os alunos da EJA neste período de 
isolamento social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Qual o procedimento de sua rede para a EJA diante do isolamento social? 

 

Procedimento Quantidade Percentual (%) 

Disponibiliza atividades remotas através de plataforma 109 62,3 

Determinará a forma de atendimento após o retorno das 
aulas 

15 8,6 

Disponibiliza apostilas impressas 7 7,4 

Redes sociais (Facebook e WhatsApp)  26 15,6 

Atividades complementares 1 0,6 

Deixou a cargo da escola estabelecer contato via plataformas, 
redes sociais ou por material impresso. 

1 0,6 

Material impresso e redes sociais 2 1,1 

Atividades no blog da escola 2 1,1 

Atividades através do site da escola 2 1,1 

Atividades pela plataforma e impressas para os alunos que 
não têm acesso 

2 1,1 

Dinâmicas com áudio e imagem  1 0,6 

Até o momento nenhum procedimento 1 0,6 

Semestre cancelado 2 1,1 

Suspendeu o semestre letivo da EJA 1 0,6 

Não sei informar 1 0,6 

Disponibiliza apostilas em veículos digitais 1 0,6 

Pretendem utilizar atividades remotas 1 0,6 
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6) Se você respondeu a 1ª ou a 2ª alternativa na pergunta anterior, qual a 
proposta pedagógica destas atividades para a EJA? 

 

Procedimento Quantidade Percentual (%) 

Manter contato com os alunos e disponibilizar material para 
estudo. 

123 70,3 

Não se aplica 32 18,3 

Suprir a carga horária dos alunos presenciais 13 7,4 

Caminhar com o letramento 1 0,6 

Não possui 1 0,6 

Oportunizar ao aluno a possibilidade de continuar seus 
estudos 

1 0,6 

Dentro da minha perspectiva é manter contato com os 
estudantes e disponibilizar material para estudo, mas não é a 
perspectiva da Secretaria de Educação.  

1 0,6 

Propiciar a terminalidade das etapas/fases/períodos de 
escolaridade. 

1 0,6 

Não sei informar 1 0,6 

As suas primeiras respostas 1 0,6 

 

 

7)  Você tem tido facilidade nesse acesso? 
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8) Comentários livres sobre sua experiência em educação remota1 

Eu fiz estudos dirigidos com o conteúdo do primeiro bimestre. Não foi ruim 
fazer essas atividades, pois a maior parte delas já estavam prontas. O 
problema foi a secretaria pedir todo esse material em 1 semana. 

 

Tenho encontrado muita dificuldade para disponibilizar as aulas e materiais, 
pois dependo de ter um bom sinal de internet e principalmente, não tenho 
experiência com as ferramentas digitais, e também, não consigo atender a 
todos os alunos, por que a maioria não tem acesso à internet. 

 

A construção de atividades para a EJA na rede onde trabalho são coletivas, 
criadas por um grupo de professores para a coletividade de turmas. Assim, o 
mais complexo tem sido organizar as diferentes visões de abordagem e 
escolhas pedagógicas entre os colegas para criar uma única atividade que 
contemple a todos. 

 

No município do Rio de Janeiro, nosso prefeito ainda não disponibilizou 
nenhuma plataforma para o contato professor/aluno, nós que estamos 
criando estratégias para mantê-los com atividades para diminuir a evasão, 
inclusive com vídeo-chamadas para tirar dúvidas. 

 

Tem se mostrado uma tarefa exaustiva e de poucos resultados. Analiso aulas 
de professores, envio para plataforma, realizo contato com alunos via 
telefone e zap, incentivando o acesso a plataforma. Entretanto, diante das 
necessidades objetivas dos alunos, fome pela perda de trabalhos informais, 
necessidade de buscar alternativas de renda, além da ausência de acesso à 
internet e/ou pouca familiaridade com as ferramentas digitais, percebo pouca 
eficácia. 

 

A experiência que tive foi como aluna, em cursos curtos. Não sou favorável a 
esse tipo de educação. Precisa-se ter disciplina no horário pré determinado, o 
contato físico para tirar as dúvidas que surgem ao longo do estudo. A relação 
entre professor e estudante é fria gerada pelo afastamento, assim como com 
os demais participante. É uma educação solitária. 

 

Eu não tenho muita dificuldade por conhecer bem as ferramentas e trabalhar 
com tecnologia e audiovisual. Porém ter de se estruturar tão rapidamente 
para se adequar a esse novo formato e plataforma de aula anda sendo um 
pouco complicado. 

 

                                                           
1 Em função do número alto de respostas, selecionamos as respostas com mais de três linhas e, 
portanto, com maior poder de argumentação 
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A experiência poderia ser melhor aproveitada de a secretarias divulgasse por 
meio de rádio e TV a sua linha de ação. Pessoalmente tem sido desafiador, 
pois infelizmente não podemos contar com a maioria dos alunos, porém os 
que têm participado abraçaram comprometedoramente a ideia.  

 

Já fiz dois cursos no sistema EAD, mas como professora é minha primeira 
experiência. A plataforma é muito boa, porém os alunos não acessam seja por 
falta de condições, seja porque não se interessam, o que ocorre normalmente 
em aulas presenciais. 

 

É um momento novo para a região em que trabalho. Embora não temos 
encontrado tanta dificuldade para postar as atividades observamos que 
poucos alunos têm acessado. Acredito que seja pela dificuldade em manusear 
tais recursos tecnológicos 

 

Difícil conciliar as atividades pedagógicas com a tão alterada rotina domiciliar 
por causa da pandemia. Equilibrar-se para não se desesperar diante da morte 
de colegas de trabalho, saber das dificuldades (financeiras e de insegurança) 
pelas quais os alunos estão passando e manter a sensatez também são 
grandes desafios. 

 
9) Você concorda/discorda com a implementação da plataforma EAD na EJA? 

Por quê?2 
 

A plataforma EAD, tem seu lado positivo, porém é praticamente inviável para 
a clientela atendida em nossa rede na EJA, tanto pela dificuldade em ter 
acesso ao computador, tablet ou mesmo um celular compatível quanto em 
acessar a plataforma e usá-la, visto que para os mais idosos e com mais 
dificuldades na aprendizagem até o uso do próprio celular é complicado. 

 

Totalmente contra. Aumenta ainda mais a exclusão tendo em vista que 
segundo pesquisas recentes mais de 40% dos alunos não possuem acesso à 
internet. Além disso, nesse momento é provável que estejam lutando pela 
vida, pois lhes falta de tudo, inclusive alimentação. Os pais também não são 
professores e não sabem orientar adequadamente o desenvolvimento dos 
discentes. E a aprendizagem não se trata de colocar alunos diante de novos 
conteúdos somente. Se assim fosse, era somente entregar dezenas de livros 
ou apostilas aos alunos e todos aprenderiam. A intervenção do professor, a 
troca entre alunos e as ações pensadas, estudadas e elaboradas para a turma 
e para cada aluno nunca serão substituídas pelo ensino à distância. NUNCA. 

 

                                                           
2 Em função do número alto de respostas, selecionamos as respostas com mais de três linhas e, 
portanto, com maior poder de argumentação 
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Discordo porque a EAD muitas vezes é usada contra a educação presencial. 
Não tenho nada contra a tecnologia, mas sabemos que muitos estudantes da 
periferia não têm acesso às condições mínimas de sobrevivência. Educação 
não é apenas transmissão de conteúdo por meio de uma plataforma virtual. 
Educação é a arte do encontro, é atravessamento de afetos... 

 

Ñ, para fazer EAD o aluno TEM que ser muito disciplinado, e ter um hábito de 
estudos.... Nossos alunos ainda são muito dependentes de ter um horário, ter 
alguém p acompanhá-los.... Além é claro dos problemas com as tecnologias 
por parte de um bom número de alunos. 

 

Discordo, pois o alunos necessitam estar presentes nas aulas, eles não tem 
autonomia, espaço, tempo, nem disciplinada, nem recursos para ministrar 
seus estudos em casa, mesmo que seja diante da tela com o professor 
explicando. Eles têm extrema necessidade de afeto e atenção, atributos que 
não há na EAD. 

 

Discordo. Não há material que se encaixe as necessidades do aluno adulto 
com uma série de deficiências de aprendizagem, defasado, caem acesso à 
internet, que trabalha. Enfim, vive um outro universo do aluno diurno. 

 

Ainda não tenho uma opinião final sobre isso... Acho importante o uso dos 
recursos virtuais, mas sei o quanto pode ser complexo para alguns alunos não 
alfabetizados virtualmente. Acho que o final deste período dará uma visão 
mais clara dessa questão para mim. 

 

Discordo, pois a EJA já é uma modalidade com muitas particularidades e que 
requer um acompanhamento bem de perto mesmo, tipo "olho no olho". Além 
do mais, muitos alunos não têm acesso à internet e teriam também 
dificuldade de acesso e entendimento. 

 

Não, pois perde o vínculo com os alunos que na maioria das vezes é 
fundamental e para muitos a forma EAD é muito complicado e desestimula o 
aluno, principalmente o que não domina a informática. A maioria necessita de 
aulas presenciais. 

 

Concordo quando ela é apenas uma das opções para pessoas que não 
conseguem participar do presencial: embarcados, etc. Tive um aluno que 
abandonou pq não conseguia ir no presencial pela sua atividade profissional. 
Muito triste. 
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Não concordo com a implementação de plataforma EAD, pois sabemos que o 
contato no presencial é muito importante. Muitos alunos têm dúvidas e só 
sentem a segurança com um professor presente. Outra questão é a 
dificuldade de muitos alunos em conseguir essa ferramenta digital para 
estudo. 

 

Sim concordo, pois nesse período temos que fazer algo em relação aos 
estudos. A estagnação do aprendizado pode causar mais desmotivação 
principalmente para esse público. O EJA já é um ato de esforço pessoal do 
aluno tentando ir de encontro a sua formação mesmo que tardia. 

 

Acredito que se configura como possibilidade de diminuir distância com a 
Escola para uma pequena parcela de alunos. É uma alternativa, desde que 
não obrigatória, avaliativa, ou para promoção acho válida. 

 

Discordo, parcialmente. Embora seja uma ferramenta para não deixar os 
alunos à deriva neste momento, não podemos deixar de pensar que nem 
todos possuem a mesma disponibilidade de um bom sinal de internet, muitos 
não possuem nem celular. 

 

 Discordo 100%. O aluno do EJA precisa ser motivado. São alunos que na 
maioria das vezes trazem dentro de si uma história diversa de desestímulo. 
Necessitam de serem abraçados pelo conhecimento através de ações e 
palavras positivas. 

 

Concordo. Sabemos que a EAD no Ensino Fundamental não substitui as aulas 
presenciais. Não há estratégia que substitua. Mas a Educação não é supérfluo, 
precisamos nos reinventar, para garantir a continuidade dos estudos, 
reforçando conteúdos de anos anteriores e passando informações sobre o 
momento de pandemia. 

 

Discordo. A aprendizagem para um grupo que não teve contato com o 
ambiente escolar por muitos anos ou que nunca estudou formalmente precisa 
ser com interação pessoal e individualizada. Eles têm "buracos" no ensino que 
não é uniforme a todos. Uns tem um conhecimento que outros não tem. 
Incluir o EaD para esse público é depreciar o ensino deles. 

 

Não me atentei para isso. Desde o início do isolamento estou trabalhando 
através do Whastapp de cada turma, pois já estávamos usando. Depois surgiu 
o Google sala de aula, ocorreu entrosamento. Claro que eles amaram. 
Sentiram- se muito importantes. Uau, estavam usando a tecnologia de várias 
formas. Claro que, para alguns, foi difícil, como foi para mim: instrumento de 
trabalho muito precário,- celular-, barato sem muitas  
Funções, porém vamos trabalhar. 
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Se por um lado seria interessante para que o educando desenvolvesse 
habilidades como disciplina e autonomia, é necessário também prover 
elementos que facilitem isso, como um ambiente propício ao estudo, uma 
jornada de trabalho que permitisse incluir o estudo não-presencial em sua 
rotina, acesso à internet em condições dignas e conteúdo especialmente 
desenvolvido pra isso. Isso sem contar com a necessidade de haver 
professores para coordenar esse estudo, inclusive com encontros presenciais 
e momentos para tirar dúvidas e minimizar inseguranças. 

 

Discordo. Meus alunos apresentam dificuldades em usos de tecnologia e 
ainda estão em fase de alfabetização, só conseguem realizar as atividades, 
mesmo em casa, com ajuda de alguém. Ainda não possuem autonomia nas 
realizações das atividades, nem mesmo internet de qualidade. 

 

Discordo. Os estudantes da EJA, em sua maioria, não possuem meios de 
acesso disponíveis para que uma Educação à distância ocorra de forma 
qualitativa e eficaz. Considerando a pouca ou nenhuma escolarização 
observada por parte dos estudantes desta modalidade, penso que a 
modalidade EAD para este público deva ser muito bem pensada, pois serviria 
apenas a uma minoria com meios de acesso disponíveis e condições 
favoráveis de autorregulação para uma aprendizagem eficiente. A EAD pode 
ser mais uma forma, cruel, de exclusão dos estudantes que não tiveram 
acesso à escolarização ao longo das suas vidas. Por outro lado, não podemos 
abandoná-los em momento algum e muito mais nesse momento de medo e 
incertezas por conta da pandemia. A tecnologia está fortemente entre nós e 
podemos sim lançar mão dela, mas temos que pensar e trabalhar para que ela 
não seja o único meio de acesso e interação disponível aos estudantes, 
considerando as necessidades diversificadas de cada um e/ou grupo. 

 

Não. O contato diário com o professor é uma motivação/incentivo para a 
permanência do aluno que precisa de suporte imediato para sanar dúvidas. 
Sem contar que a troca, o diálogo professor aluno empodera o segundo na 
busca por ampliar seus conhecimentos. 

 

Concordo. Acho que será uma ferramenta inovadora na educação. Temos 
ainda alguns empecilhos como a falta de recurso tecnológico por parte dos 
alunos e de investimento na formação dos professores. 

 

Concordo nesse momento somente. Penso que principalmente para alunos 
do bloco 1, é muito complicada dessa forma, pois muitos deles nunca 
estudaram e outros estavam há muitos anos afastados de uma sala de aula. 
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Concordo com a plataforma, desde que seja de acordo com os conteúdos 
trabalhados na EJA e que seja viabilizado o acesso à plataforma para todos os 
alunos, mas infelizmente essa minha aspiração não corresponde à realidade 
do município e nem do estado em que leciono. Então a implementação pode 
até ser feita, mas ficará inviável, devido à realidade social dos alunos da EJA 
que não possibilita o fácil acesso à plataforma, devido eles estarem longe do 
convívio escolar, contando somente com suas próprias condições para 
acessar. 

 

Discordo plenamente, pois tanto grande parte dos profissionais, quanto a 
grande maioria dos alunos não possuem condições socioeconômicas, nem 
conhecimentos sobre novas tecnologias, para aderirem a tais propostas. E 
principalmente estamos numa pandemia altamente letal, estamos sob uma 
realidade que se reflete em grande impacto subjetivo diante do risco 
eminente de morte e por estarmos vivenciando várias mortes de parentes, 
amigos e número cada vez maior de afetados e mortos, portanto a 
distribuição de apostilas abrem este precedente de contágios, colocando 
famílias de alunos e profissionais em risco. Exclui vários grandes grupos: os 
alunos da EJA em sua maioria, os quilombolas, os ribeirinhos, as populações 
do campo, os indígenas e também os periféricos, moradores de favelas, cuja 
grande maioria é negra. Estes que moram muitas vezes em dois cômodos 
habitados por dez pessoas ou até mais. Exclui dos alunos com deficiência, 
principalmente aqueles com deficiência mental. Sobrecarrega as 
mulheres/mães, que são a maioria das chefes de famílias e mães solo nas 
grandes periferias à realizarem uma forma de Educação, a domiciliar, que não 
condiz com a nossa cultura. Também põe em risco os alunxs de serem vítimas 
de redes de pedofilia (por roubo de imagens, localização dos mesmos). E põe 
em risco a segurança de imagem e som de professores em aulas que podem 
ser filmadas. Ou seja, essa proposta é racista, capacistista, machista, põe em 
risco a cátedra do professor e não respeita a universalização do ensino 
conforme determina a Constituição Federal de 88 e a LDB/96. 

 

Discordo. Acredito que para a EJA não tem a mesma eficácia, visto que a aula 
pra um aluno desta modalidade não envolve apenas a ministração de 
conteúdo. Acredito que a proposta deveria ser diferente do que seguir os 
conteúdos regulares ou o plano de curso proposto 

 

10) O que você indicaria como aspecto positivo dessa ação?3 

 

 

                                                           
3 Em função do número alto de respostas, selecionamos as respostas com mais de três linhas e, 
portanto, com maior poder de argumentação 
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Os professores atualizarem e aperfeiçoarem seus materiais. Quanto aos 
alunos, não tenho certeza se a maioria conseguirá fazer as atividades, pois a 
situação hostil do encarceramento somada a falta de visita de familiares e o 
temor pela doença reduz qualquer motivação e empenho para estudar. 

 

Manter a proximidade com os alunos, especialmente na turma em que atuo 
na medida em que a grande maioria são idosos e com dificuldades de 
acesso às ferramentas. Também é uma forma de manter a turma próxima e 
todos se ajudam. 

 

Absolutamente nada. Perda de tempo e dinheiro. Deveríamos estar 
pensando em ações para ajudar essas pessoas a terem comida. Deveríamos 
estar cobrando dos governantes leitos de hospitais e ações para socorrer 
quem mais precisa. 

 

Acredito que o aspecto mais positivo desta ação a distância seja nos 
mostrar a importância da alfabetização virtual na EJA. É uma demanda 
legítima, mas negligenciada pelas redes de ensino público. 

 

Meus alunos estão empolgados. Fiquei com medo de desistirem. Antes de 
começar a dar aula, eu oferecia cultura comentada... só visual ou auditiva... 
coisas que poderiam fazer sentido ou causasse encanto. 

 

Conforme descrito acima se configura como uma alternativa. Penso, que 
em tempos difíceis, é importante pensar na heterogeneidade dos sujeitos 
da EJA, sem acreditar em ações únicas, mas sim buscando múltiplas 
alternativas. 

 

A EaD na EJA (especificamente no Fundamental II; não vejo condição para 
isso no Fundamental I, que deveria, inclusive, preparar o educando para o 
uso das plataformas digitais na etapa seguinte, no caso da implantação) 
favoreceria elementos como autonomia, disciplina e pesquisa, além de 
dinamizar o tempo para os estudos. 

 

A interação constante através de mensagens de áudio ou vídeo, de cuidado 
e atenção à saúde física e emocional. Mas o que oferecer aos que não têm 
acesso a nenhum meio tecnológico disponível (celular, internet, 
computador etc)? 

 

O aspecto positivo, está em ser mais um recurso usado na formação dos 
que já dominam essa ferramenta. Muitos, não podem frequentar a escola 
regular devido ao horário de trabalho. Poderão se valer da EAD na EJA para 
dar seguimento ao sua formação. 
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11) O que você indicaria como aspecto negativo dessa ação?4 

O prazo curto para desenvolver os materiais, falta de organização da 
secretaria (disse que o conteúdo deveria seguir o plano de curso, dias depois 
disse que deveria seguir a BNCC), pressão psicológica aos professores para 
entrega dos materiais, sem levar em conta a situação de cada um. 

 

Todos os outros. Não há transparência sobre a aquisição e a implantação das 
plataformas, o ano letivo e as avaliações de acesso ao Ensino Superior não 
foram suspensas, menos de 10% estão acessando às plataformas. Não há 
garantia de isonomia no direito constitucional que é a Educação. O país vive 
um momento de crise social, econômica e política e não paramos para 
discutir o papel da Educação nesse momento. Continuamos reproduzindo o 
mesmo modelo de educação, mudando apenas o modo como essa relação se 
dá. 

 

Tudo. Principalmente porque tenho certeza que se trata de uma tentativa 
absurda de substituir o ensino regular pela EAD em um futuro próximo. Para 
os pobres ensino à distância, para os mais ricos escolas em tempo integral. 
Não caio nessa armadilha. 

 

Não tem conteúdos feitos pelos professores, muitos alunos e professores não 
sabem mexer ou não tem internet, psicológico abalado e dobras foram 
cortadas dos professores, mas querem que trabalhem mesmo assim 

 

Os aspectos negativos são externos à ação. Parte significativa do público da 
EJA não lida bem com plataformas digitais e precisa ser introduzido a elas. A 
jornada de trabalho de muitos dos alunos não suportaria um tempo a mais 
para isso, portanto a EaD deveria ser vista como complemento dos estudos 
presenciais, tomando parte do tempo destes, mas nunca substituindo por 
completo ou adicionando tempo obrigatório. A desigualdade no acesso a bens 
e serviços muitas vezes os impede de ter itens necessários para a EaD, como 
computador, celular e acesso ilimitado à internet. 

 

A contagem de carga horária, pois o ensino básico não é para ser cursado à 
distância, a falta de acesso dos alunos que não têm internet, notebooks, 
celulares, a falta de transparência do investimento com a plataforma, o 
possível uso posterior dessas aulas para ser implementado EAD nas escolas 
públicas. 

 
 

                                                           
4 Em função do número alto de respostas, selecionamos as respostas com mais de três linhas e, 
portanto, com maior poder de argumentação 
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Nem todos os alunos tem acesso à internet e sabem utilizar de forma efetiva 
essas ferramentas digitais, até por se tratar de um segmento em que muitos 
já são idosos e ficaram anos sem estudar. Fora que a educação com atividades 
remotas demanda de mais disciplina, comprometimento e autonomia dos 
alunos e a cultura educacional brasileira ainda está engatinhando nesse 
processo. 

 

12) Você precisou comprar ou adquirir computadores, acessórios ou pacotes 
de internet para possibilitar esse acesso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Os alunos têm acessado com regularidade o material disponibilizado? 
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14) Em percentual de seus alunos quantos estão acessando? 

 

 

15) Caso o município tenha distribuído cestas básicas ou disponibilizado 
algum tipo de auxílio alimentação, os estudantes da EJA foram 
contemplados? 

 

Procedimento Quantidade Percentual (%) 

Sim 102 58,3 

Não 27 15,4 

O município não distribuiu cestas básicas ou disponibilizou 
auxílio alimentação 

13 7,4 

Não sei informar 23 13,8 

Está sendo distribuído, mas os alunos com bolsa família ainda 
não foram contemplados 

1 0,6 

O município distribuiu o valor de 50,00 no APP Pic Pay no mês de 
abril, mas alguns estudantes ainda não foram contemplados. E o 
mês de maio ainda não sabemos. 

1 0,6 

Os alunos da EJA têm tido dificuldades para conseguir o cartão 
alimentação 

1 0,6 

O município anunciou a entrega de cestas básicas, mas as 
entregas ainda não foram realizadas.  

1 0,6 

Não se aplica 1 0,6 

Sim, mas não na sua totalidade 1 0,6 

Ainda não, mas serão contemplados na próxima etapa. 1 0,6 

O município começou a disponibilizar agora, ainda não sei 
informar, mas os meus gestores estão engajados em criar meios 
necessários para viabilizar esta distribuição pelo que vejo sendo 
postado no nosso grupo de WhatsApp 

1 0,6 

Apenas os menores com bolsa família 1 0,6 
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16) Você sabe de algum caso de covid-19 entre os alunos da EJA da sua rede? 

 

 

Considerações finais para continuar o debate  

Consideramos que as opiniões dos professores e professoras consultados 

reforçam o posicionamento do Fórum EJA-RJ em relação à educação remota 

proposta pelas secretarias municipais de educação, principalmente aquelas em torno 

das dificuldades de acesso dos docentes e discentes a essa estrutura educacional, o 

que rompe com um elemento basilar nas políticas públicas educacionais de caráter 

universal, que é a igualdade de acesso à experiência escolar, o que, apesar das 

muitas críticas que podemos fazer às realidade educacionais diversas nas redes 

municipais de ensino, é garantido na experiência escolar presencial. Nesse sentido, 

diferentes questões e problemas se apresentam na solução de garantia de educação 

e letividade conduzida pelas redes.  

O Fórum EJA-RJ aponta que o quantitativo de 175 respostas, embora não 

contemple a maioria de todo o quadro docente das redes municipais, apresenta uma 

amostra importante que expressa suas reflexões, dúvidas e questionamentos, 

qualifica o debate e auxilia na análise dessa educação em tempos de pandemia 

proposta pela redes municipais de ensino do Rio de Janeiro.  

Os profissionais que atuam na EJA identificam que qualquer terminalidade 

precisa estar amparada na qualidade do processo de ensino e aprendizagem, algo 

comprometido neste primeiro semestre com o distanciamento social. Os professores 
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destacam que os encontros presenciais são fundamentais para garantir a qualidade da 

educação, uma vez que permitem a troca de experiências e afetos entre os sujeitos da 

EJA, algo importante para a construção coletiva de conhecimentos e a valorização das 

suas histórias construídas ao longo da vida.   

          Contudo, os profissionais identificam a necessidade de tentar manter algum tipo 

de contato virtual com os alunos nesse período de distanciamento social, que não 

visam substituir os encontros presenciais, mas garantir uma interação com os alunos 

jovens, adultos e idosos, propiciando neste período a possibilidade de intercâmbio 

entre os estudantes e a escola. Mas ressaltam que essa modalidade atende a um 

público diverso, composto por uma parcela de homens e mulheres da classe 

trabalhadora que vivem no seu cotidiano uma série de privações de direitos básicos 

(saúde, moradia, emprego etc). Tal situação de negação de direitos tem sido agravada 

com as restrições necessárias para conter a Pandemia, o que pode acarretar sérias 

dificuldades para este grupo acompanhar as atividades remotas propostas pelas 

secretarias de educação, ampliando as desigualdades sociais e educacionais desse 

grupo.  Portanto, é mais que urgente o debate e a escuta dos diferentes sujeitos que 

estão vivenciando essa experiência. Ademais, todas as demandas incutidas aos 

professores/as e alunos/as nesse momento desconsideram as dificuldades, as 

perdas, as fragilidades e a saúde mental desses sujeitos. Por fim, agradecemos aos 

professores/as que participaram da nossa consulta e aos militantes que se 

esforçaram na sua divulgação. Seguimos em luta pela educação como direito para 

todos os jovens, adultos e idosos no nosso Estado.  

 

 

Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos.  

E é como sujeito e somente enquanto sujeito,  

que o homem pode realmente conhecer. 

Paulo Freire 


