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 A compreensão sobre como foram construídos processos de permanência em uma 
escola do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) foi o principal objetivo desta 
dissertação. Estabeleceu-se como ponto de partida uma percepção da EJA em uma 
perspectiva inversa àquelas que naturalizam o fenômeno da evasão. A perspectiva adotada 
objetivou estabelecer relações entre as trajetórias escolares (e de vida) e os processos de 
permanência ou de desistência/evasão. Também como possibilidade de adoção de ponto de 
vista menos tradicional, foi usada a noção de relações pedagógicas no sentido amplo.A 
investigação utilizou como recursos metodológicos a observação de campo, tendo em vista 
a prévia inserção do pesquisador no campo como professor da escola pesquisada, e 
consultas aos diários de classe, aos arquivos escolares dos alunos e turmas. Foram 
realizadas também entrevistas com sujeitos representativos da diversidade presente no 
PEJA e aproveitados trabalhos escritos pelos alunos. Foi possível concluir que os processos 
de permanência mantêm uma relação diretamente proporcional com as trajetórias escolares 
anteriores e com os processos de construção de redes de sociabilidade fundamentadas em 
vínculos de cooperação e solidariedade. Verificou-se o desenvolvimento de estratégias 
favorecedoras dos processos de permanência pelos sujeitos, entre elas a iniciativa de 
aproximação com os alunos mais jovens feita pelos alunos adultos. A expressão “estar no 
mesmo barco” foi recorrente nas entrevistas realizadas, representando metaforicamente a 
relação entre os vínculos afetivos de solidariedade e cooperação e a conquista do direito à 
educação no PEJA da escola pesquisada.  

Abstract 
The understanding of how processes were built residence in a school of the Education 
Program for Youths and Adults (PEJA) was the main objective of this dissertation. It was 
established as a starting point an understanding of adult education in a reverse perspective 
to those who naturalize the phenomenon of evasion. The perspective adopted aimed to 
establish relationships between school history (and life) and the processes of stay or 
withdrawal / avoidance. Also as a possible use of terms less traditional, we used the 
concept of pedagogical relationships in order amplo.A research and methodological 
resources used field observations, in view of the prior inclusion of the researcher in the 
field as a professor at the school studied, and consultations with daily class, the school 
records of students and classes. Interviews were also conducted with individuals 
representing the diversity present in PEJA recovered and written work by students. It was 
concluded that the procedures for permanently maintain a direct relationship with the 
previous school history and the construction processes of sociability based on ties of 
cooperation and solidarity. It was the development of strategies favoring the processes 
remain the subjects, including the initiative to approach the younger students made by adult 
learners. The expression "being in the same boat reoccurred in the interviews, 
metaphorically representing the relationship between the emotional bonds of solidarity and 
cooperation and the fight for the right to education in the school studied PEJA. 
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INTRODUÇÃO 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) possui como uma das suas características 

mais marcantes e negativas o elevado número de alunos que desistem antes de completar a 

etapa da escolaridade em que estavam matriculados. As estatísticas sobre os percentuais de 

evasão na EJA comprovam de forma incisiva e dramática essa realidade1.

Assim, o tema deste trabalho define-se pela relevância da investigação sobre os 

diferentes fatores que incidem sobre a decisão de jovens e adultos em permanecer ou 

desistir do processo de escolarização propiciado pelo Programa de Educação de Jovens e 

Adultos (PEJA) em uma escola da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, na qual 

trabalho como professor desde 2004, e que se tornou, simultaneamente, um campo de 

pesquisa. 

 O PEJA é a proposta pedagógica para a Educação de Jovens e Adultos existente na 

rede pública de educação do município do Rio de Janeiro. Tem sua origem no Projeto de 

Educação Juvenil, criado em 1985, para alfabetizar jovens na faixa etária de 14 a 20 anos 

de idade, nos Centros Integrados de Educação Pública (CIEP). Posteriormente, houve a sua 

ampliação  para outras etapas do Ensino Fundamental e para outras faixas de idade.  

 Um dos objetivos presentes no desenvolvimento deste trabalho foi tentar inverter 

um ponto de vista mais tradicional nas pesquisas sobre a EJA, nas quais, via de regra, 

procura-se explicações sobre os motivos das desistências (ou evasão), ou seja, têm como 

objetivo responder à questão por que desistem? Em perspectiva diversa, ou como sugere 

Bourdieu (2007, p.49) numa conversão do olhar, pretendo privilegiar a construção de 

interpretações e a busca por possíveis respostas para outra questão igualmente relevante:  

como e o que os faz  permanecer? 2

1 Enquanto percentuais de evasão nas outras modalidades do Ensino Fundamental variaram entre 7,2% em 
1984 e 6,9% em 2004, segundo dados do MEC reproduzidos por Garschgen (2007, p. 43), pesquisa do IBGE 
divulgada em 2009 indica evasão de 42,7% na EJA.  
2 A pesquisa “A produção do sucesso na Educação de Jovens e Adultos: o caso de uma escola pública em 
Brazlândia – DF” (SANTOS, 2007)  apresentada como dissertação de mestrado da Faculdade de Educação da 
Universidade de Brasília por Maria Aparecida Monte Tabor dos Santos também procura adotar a perspectiva 
de compreensão dos processos de permanência.    
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A curta permanência na escola de um conjunto expressivo de alunos de origem 
popular é um dos principais problemas educacionais brasileiros. No tratamento da 
questão, entretanto, não se pode desconsiderar os que permanecem. Embora poucos 
proporcionalmente, eles agregam um contingente expressivo em termos absolutos. 
No que diz respeito ao papel desempenhado na dinâmica social, sua expressividade 
cresce. (SOUZA E SILVA, 2003, p.159)   

 Também como possibilidade de conversão do olhar, que se distancia de algumas 

concepções pedagógicas mais tradicionais, enfatizo a percepção que os processos 

educativos escolares não estão circunscritos às ações planejadas, promovidas pela iniciativa 

dos agentes institucionais. Adoto a perspectiva que considera como relações pedagógicas o 

conjunto de interações desenvolvidas nos espaços sociais (GRAMSCI, 2004) interessando-

me mais especificamente, mas não exclusivamente, em função do necessário recorte 

metodológico, as inter-relações estabelecidas no âmbito do espaço da unidade escolar 

tomada como campo de pesquisa. 

 A pesquisa utiliza a permanência como categoria3 central de análise, procurando 

compreender como são construídas estratégias e quais trajetórias escolares favorecem a 

permanência ou a constituição dos alunos permanentes.

Defino a categoria permanência como a opção dos alunos do PEJA em prosseguir 

nessa etapa do seu processo de escolarização até a aquisição da certificação  

correspondente.   

 Considero a categoria estratégia no sentido proposto por Bourdieu, ou seja:  “[...] os 

agentes sociais têm a capacidade de enfrentar situações imprevistas e constantemente 

renovadas; além do mais, nos diversos campos sociais, sabem estabelecer relações entre os 

meios e os fins para adquirir os bens raros” (BONNEWITZ, 2003, p.14). Não se trata de 

uma intervenção planificada, com objetivos precisos; todavia, mesmo com a ausência de 

regras conscientes, obedecem a regularidades e são socialmente inteligíveis.  

 Da mesma forma seguindo a formulação do sociólogo francês, utilizo a categoria 

trajetória como uma “[...] série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo 

agente (ou um mesmo grupo) num espaço que é ele próprio um devir, estando sujeito a 

incessantes transformações” (BOURDIEU, 1996, p.189). 

3 “Uma categoria de análise é um conceito que nos permite dar uma 'arrumação', um 'arranjo no campo que se 
pretende investigar” (BUFFA, 2005, p.53).  
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 A diversidade de trajetórias e histórias de vida evidenciam que uma pluralidade de 

interferências podem ser observadas nos processos que levam à decisão dos sujeitos em 

desistir ou permanecer no PEJA. Para efeitos de análise, adotarei, em relação à instituição 

escolar, a classificação que identifica fatores externos e fatores internos vinculados à 

permanência ou evasão (MELLO, 1979). Os fatores externos estão vinculados 

principalmente aos obstáculos interpostos pelas estruturas sócio-econômicas, que se 

refletem no cotidiano e nas histórias de vida dos alunos. Os fatores internos decorrem da 

configuração das relações sociais instituídas no âmbito do espaço escolar, destacadamente 

as interações estabelecidas no interior da turma (ou classe, segundo a designação usada em 

alguns estados brasileiros). As ações pedagógicas, no sentido amplo, que se processaram 

nesses grupos sociais constituíram aspectos de fundamental relevância para a pesquisa.  

 A compreensão das diferentes estratégias construídas pelos sujeitos com o objetivo 

de permanência e conclusão do Ensino Fundamental na EJA possibilita significativos 

avanços para o campo. É imprescindível a superação tanto da perspectiva que 

responsabiliza o próprio aluno e a família – privilegiando fatores extra-escolares – quanto 

da perspectiva que atribui à instituição – os fatores intra-escolares – a responsabilidade 

pelos processos excludentes. Destarte, mesmo efetuando os recortes metodológicos 

necessários à construção do objeto e à própria investigação, pretendo estar atento e sensível 

aos dinamismos da realidade social. Procuro, assim, evitar a construção de estereótipos 

essencialistas, objetivo manter como horizonte epistemológico a perspectiva da 

necessidade e da fecundidade de pensar relacionalmente (BOURDIEU, 2007, p.23).   

 Considero fundamental enfatizar que as reflexões no campo pedagógico pouco 

acrescentam ao campo cientifico quando caminham para uma mecânica tentativa de 

culpabilização dos educadores ou para o simplismo que leva a uma vitimização dos alunos. 

Infelizmente, parece que essas concepções ainda dão suporte para algumas propostas 

“messiânicas” de políticas públicas educacionais. A perspectiva que adoto procura 

desenvolver reflexões a partir da consciência da nossa incompletude humana – 

continuamente dinamizadas pelas práticas culturais – e a certeza de que a práxis permite 

que coletivamente os sujeitos possam transformar a realidade (FREIRE, 2006).   
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 A relevância4 do tema e da problemática a que este trabalho se dedica evidenciam-

se quando verificamos a premência de estudos que permitam maior conhecimento sobre a 

diversidade de práticas formativas que se desenvolvem no espaço escolar. Ao analisar os 

debates ocorridos no campo educacional a partir da década de 1980, Ventura (2007, p.14, 

grifos nossos) destaca a histórica carência de reflexões mais focalizadas nas práticas 

educativas, assinalando: “expressava-se a luta contra-hegemônica no debate educacional e a 

influência do pensamento progressista, não tanto no âmbito da prática educativa, mas, 

principalmente, no campo das discussões teóricas”. 

Da mesma forma, Arroyo (1998) ao indicar que a teoria pedagógica é o campo 

comum e o local por excelência para o diálogo entre as diversas áreas de pesquisa em 

educação, defende a necessidade do aprofundamento de como acontece a ação educativa:

Este ponto tem sido pouco pesquisado nas diversas áreas em que recortamos a 
educação. Sabemos mais sobre o uso que o poder e as ideologias fazem da educação 
do que sobre como ela acontece. Politizamos esse uso e despolitizamos a própria 
ação educativa. Sabemos bastante sobre as transformações no trabalho, sobre a 
história dos sistemas educacionais, as tendências pedagógicas, a diversidade de 
métodos, entretanto sabemos pouco sobre dinâmica da própria ação educativa. 
(ARROYO, 1998, p. 157-158)    

 Sendo assim, é possível definir o problema da pesquisa, delimitando-o aos fatores 

internos – porém, como assinalei, anteriormente, não os isolando dos contextos sociais mais 

amplos – objetivando tratar de forma mais específica das trajetórias e estratégias de 

permanência, na etapa correspondente no PEJA ao segundo segmento do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º anos). Pode-se então explicitar o problema da seguinte forma: como 

foram construídas as trajetórias e estratégias de permanência pelos alunos do PEJA na 

escola pesquisada?

 A pesquisa reuniu informações nos diálogos desencadeados nas entrevistas com 

alunos que estão estudando ou que concluíram o Ensino Fundamental no PEJA da escola. 

Tomei como base também minha experiência como professor dessa modalidade de 

educação durante seis anos letivos; a reestruturação a partir do questionamento 

4 A relevância do tema pesquisado não deve ser absolutizada, tendo em vista as possibilidades de temas 
supostamente menores, de acordo com o senso comum acadêmico, adquirirem com  o rigor da construção 
teórico-metodológica do pesquisador grande relevância para o conhecimento no campo das ciências sociais. 
(BOURDIEU, 2007, p.20)  
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(THIOLLENT, 1982, p.24) dessas experiências constituiu um tipo específico de observação 

de campo5. No entanto, importantes hipóteses de trabalho que conduziram a pesquisa foram 

formuladas a partir da consulta aos documentos oficiais da escola (diários de classe e fichas 

de matrículas em arquivos digitais e físicos). Percebi, nessa etapa da investigação, como as 

trajetórias escolares anteriores dos alunos incidiram fortemente nos processos de 

permanência ou desistência. Utilizei também, de forma mais restrita e cuidadosa, alguns 

registros escritos autobiográficos produzidos pelos alunos. 

 Os dados construídos foram sistematizados e agrupados em cinco capítulos, que se 

subdividem internamente de acordo com a temática analisada.  

 O capítulo inicial tem como objetivo explicitar reflexivamente  meu olhar sobre o 

contexto histórico mais amplo no qual se situa  minha perspectiva como autor do texto 

produzido. Relato também alguns momentos capazes de trazer algumas explicações sobre 

como ocorreu a minha constituição como pesquisador do campo da EJA. Indico os desafios 

representados para o professor que precisa posicionar-se como pesquisador,  tendo a 

obrigação de manter-se, simultaneamente, no lugar de professor da escola. Explicito os 

obstáculos enfrentados e os desvios trilhados na complexa construção de um objeto 

constituído inequivocamente por sujeitos com suas singularidades e experiências 

compartilhadas. Pretendo fundamentalmente nesse primeiro capítulo não deixar em estado 

impensado o meu próprio pensamento. Adoto, nesse sentido, elementos da perspectiva 

sócio-histórica6, que se aproximam da seguinte orientação de Bourdieu (2007, p.36, grifo 

no original): “Deixar em estado impensado o seu próprio pensamento é, para um sociólogo 

mais ainda que para qualquer outro pensador, ficar condenado a ser apenas instrumento

daquilo que ele quer pensar.”  

 O segundo capítulo resgata aspectos temporais e espaciais da presença do PEJA na 

escola pesquisada, descrevendo a região da cidade do Rio de Janeiro onde a escola 

pesquisada está localizada e quem são os seus alunos no período noturno. Neste mesmo 

capítulo, de forma sintética, realizo um cotejamento das características mais gerais da 

proposta pedagógica do PEJA como programa presente na estrutura da Secretaria 

5 Bourdieu (2007, p.51) faz restrições à observação participante quando ela se constitui numa “[...] análise de 
uma – falsa – participação num grupo estranho [...]”. Considero que não seja o caso da minha inserção no 
campo de pesquisa. 
6 A perspectiva sócio-histórica tem suas raízes nas contribuições da obra de Mikhail Bakhtin e de seu Círculo 
(conjunto de colaboradores) para o campo das Ciências Humanas.  
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Municipal de Educação do Rio de Janeiro e algumas especificidades observadas na escola 

pesquisada. 

 No terceiro capítulo “Uma proposta de classificação das diferentes perspectivas de 

EJA”, realizo uma articulação entre as minhas próprias experiências como educador e 

pesquisador com diversas teorizações produzidas sobre a EJA. Tenho como objetivo 

construir analiticamente uma classificação sobre as diferentes concepções da EJA 

demarcando a dinâmica entre algumas de suas tendências predominantes, utilizando-a 

como instrumental teórico auxiliar na interpretação do problema da pesquisa.   

 No quarto capítulo destaco principalmente a caracterização e as trajetórias de 

algumas turmas (ou classes) que foram constituídas e compartilharam vivências no espaço 

escolar pesquisado. Indico ainda aspectos dos processos identitários construídos nas 

trajetórias dos sujeitos selecionados para a pesquisa, que se entrecruzaram com as 

trajetórias coletivas das turmas e com suas trajetórias em outros espaços sociais.  

 O quinto capítulo apresenta como foram construídos um conjunto de valores e as 

estratégias de permanência  pelos alunos com os quais dialoguei tanto em situações de 

entrevistas mais formalizadas, quanto em interações cotidianas em sala de aula. Concluo 

estabelecendo relações entre as interpretações sobre as dinâmicas da  realidade investigada 

e as possibilidades mais amplas presentes nos processos educativos escolares, 

particularmente no campo da Educação de Jovens e Adultos.  
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CAPÍTULO 1 

PROFESSOR PESQUISADOR OU PESQUISADOR PROFESSOR – DESAFIOS E 

VANTAGENS DE UM DUPLO POSICIONAMENTO

1.1  Primeiros passos teórico-metodológicos: situando o texto produzido nos contextos da 
sua produção  

 A compreensão de qualquer trabalho textual no qual o autor pretenda dialogar7 com  

leitores é facilitada pela identificação da forma como se construiu os sistemas de valores 

presentes no discurso (texto falado ou escrito) do autor; ou seja, é necessário estabelecer  

relações entre o texto criado e o contexto de criação. Assim, para melhor compreensão do 

autor e sua obra, torna-se pertinente seguir os caminhos de uma reflexão sobre o tempo e o 

espaço que formam a moldura e a paisagem da criação da obra desse autor. 

Devo identificar-me com o outro e ver o mundo através de seu sistema de valores, 
tal como ele o vê; devo colocar-me em seu lugar, e depois, de volta ao meu lugar, 
completar seu horizonte com tudo o que se descobre do lugar que ocupo, fora dele; 
devo emoldurá-lo, criar-lhe um ambiente que o acabe, mediante o excedente de 
minha visão, de meu saber, de meu desejo e de meu sentimento. (BAKHTIN apud 
BRAIT, 2006, p.27)  

Embora não esteja preocupado em me filiar a uma corrente teórica específica, estas 

necessárias reflexões iniciais têm nas categorias alteridade e dialogia, entre outros  

elementos conceituais da perspectiva sócio-histórica, uma importante parte de sua 

fundamentação epistemológica.  

 A alteridade pressupõe e considera sempre a presença do outro como subjetividade 

singular, materializada nos indivíduos com os quais compartilhamos a posição de herdeiros 

da condição humana. A dialogia é representada pelas vozes continuamente presentes, até 

quando há o mais profundo silêncio, tempo dos diálogos interiores. Alteridade e dialogia 

permitem aquilo que Bakhtin denomina, na citação acima, como excedente de visão. 

Quando dialogamos, podemos compreender a percepção do outro; explicitada no seu 

7 “[...] pode-se compreender a palavra “diálogo” num sentido amplo, isto é, não apenas como a comunicação 
em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda a comunicação verbal, de qualquer tipo que seja.” 
(BAKHTIN/VOLOLCHÍNOV, 2006, p.127)  
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discurso, ao retornarmos para a nossa posição adquirimos mais uma possibilidade de 

percepção do real ou um excedente de visão.   

Procurei usar os benefícios que um neófito no campo acadêmico pode desfrutar pela 

sua, quase irresponsável, inexperiência. Assim pretendo, conforme assinalei, não me 

preocupar em estabelecer uma única linha teórica, incorporando as reflexões 

proporcionadas pelos diferentes campos das disciplinas cursadas durante os estudos do 

curso de  mestrado em educação.   

 No entanto, utilizei três referenciais teóricos de forma mais freqüente. Um desses 

referenciais é a perspectiva sócio-histórica, principalmente as formulações presentes na 

obra Marxismo e filosofia da linguagem (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006). Nessa obra 

os autores, de forma inovadora, usando uma fundamentação sociológica, ousaram penetrar 

nos labirintos das relações entre a linguagem e a ideologia.        

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou 
mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, 
etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico 
ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas 
que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida. (BAKHTIN 
/ VOLOCHÍNOV, 2006, p.98-99, grifos do original) 

 Outro referencial teórico usado de forma mais recorrente são as formulações 

presentes na obra de Pierre Bourdieu. Sua afirmação do conhecimento sobre a realidade 

social, particularmente a concepção da sociologia como “um esporte de combate”, indica-

nos a necessidade da construção do conhecimento sobre o mundo social como um 

instrumento para a sua transformação também é bastante pertinente, levando em conta os 

objetivos desta investigação.  

 Neste último ponto mencionado, ou seja, na concepção do conhecimento enquanto 

práxis, encontro outras possibilidades de diálogo com uma obra que dificilmente pode 

deixar de estar presente quando intentamos aprimorar o conhecimento sobre educação de 

jovens e adultos. Trata-se das inesgotáveis potencialidades das elaborações da pedagogia 

proposta por Paulo Freire, que de forma muito semelhante e próxima da perspectiva sócio-

histórica evidenciou a fundamental importância da ação dialógica.  

 Será possível igualmente perceber a presença de muitos outros autores com os quais 

dialoguei em inúmeras (re)leituras para a construção deste texto.   
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 Todavia alguns cuidados foram tomados nessas escolhas. Nas escolhas teóricas 

procurei evitar as linhas contraditórias ou, em outra direção, procurei usar as contradições 

entre as diferentes linhas de pensamento com objetivo de sua superação no movimento 

dialético das teses, antíteses e sínteses. 

Ao mesmo tempo, tentei manter o equilíbrio da humildade daqueles que se 

aventuram no infinito processo de conhecer. Considero que o esforço destas reflexões  

poderá contribuir para outras produções, constituindo-se, de maneira pouco pretensiosa, em 

apenas mais uma “[...] simples gota no rio da comunicação verbal, cujo o movimento 

incessante é o mesmo que o da vida social e da história” (VOLOCHÍNOV, 1981, p.1). 

Para que o leitor possa conhecer a forma como o autor interpreta o horizonte –  

contexto histórico mais amplo – que se relaciona com o recorte metodológico realizado 

pela pesquisa –  a moldura –  faço de forma breve, um diagnóstico do presente8.   

Pretendo situar historicamente, nesse primeiro capítulo, a partir de uma 

interpretação dos contextos macro-histórico constitutivo da temporalidade da qual 

compartilho e micro-histórico da minha chegada e presença no campo de pesquisa, como a 

minha percepção subjetiva está relacionada com a construção da problemática do objeto. 

Tenho como objetivo nesse momento, seguir a sugestão de Pierre Bourdieu: “A história 

concebida assim não está inspirada por um interesse de antiquário, mas sim preocupada em 

compreender porque se compreende e como se compreende” (BOURDIEU, 2007, p.37, 

grifo no original).

8 A expressão “diagnóstico do presente” relaciona-se com a maneira que Michel Foucault compreende a 
filosofia, ou seja, “[...] um diagnóstico que permite que identifiquemos nossas possibilidades de ação. Para 
ele, isso é liberdade” (GALLO e VEIGA-NETO, 2007, p.18).    
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1.2  Um breve diagnóstico do presente

“Porque  se  chamavam  homens  
Também  se  chamavam  sonhos 
E  sonhos  não  envelhecem...” 
(trecho da canção Clube da Esquina nº2 de Milton Nascimento e Lô Borges)  

O tempo histórico em que vivemos pode receber inúmeras denominações, 

dependendo da perspectiva ideológica adotada. Dessa forma, os diferentes discursos 

construíram expressões que fazem referências que procuram caracterizá-lo como: pós-

industrial, da informação e do conhecimento, pós-moderno, tempos neoliberais, da 

globalização etc.  

No entanto, independentemente de qualquer consenso sobre a designação mais 

precisa e apropriada e sobre continuidades ou descontinuidades desse processo histórico, o 

fato marcante é que a atual fase da acumulação de capital consolidou a oligopolização e a 

financeirização da economia mundial (BRAGA, 1998) logrando, com sua configuração 

globalizada, a hegemonia das teses neoliberais. Impõe-se como um dos seus principais 

postulados “[...] que a economia é um domínio à parte, separado do mundo social 

governado por leis naturais, universais, que os governos não devem contrariar” 

(BOURDIEU, 2002, p. 26). 

 Todavia, as “certezas” das teses neoliberais são freqüentemente abaladas, mas 

ainda não totalmente superadas pelas crises cíclicas do mundo capitalista. A mais recente 

destas crises foi desencadeada e intensificada em meados do ano de 2008. Evidenciando, 

mais uma vez, as contradições das teorias econômicas que advogam,  seguindo formulação 

clássica de Adam Smith,  a “mão invisível” do mercado como o elemento principal da 

dinâmica e equilíbrio das atividades econômicas. No entanto, nos momentos críticos das 

crises a “mão invisível” é conduzida, sorrateiramente, para os “bolsos” dos Estados para 

afiançar com o dinheiro público os equívocos de decisões privadas que provocaram a 

insolvência de muitas empresas. Impede-se ou atenua-se dessa forma que seja 

comprometida a riqueza pessoal de uma minoria que participa desse desigual “jogo” do 

capital financeiro mundial. Nesses momentos, é a condenada presença e intervenção estatal 
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que “banca” os prejuízos das empresas privadas, repetindo a recorrente prática, muito 

conhecida por nós brasileiros, de privatização dos lucros e socialização dos prejuízos.

Percebendo-se, então, com incisiva pertinência o revigoramento das análises de 

Marx e Engels (2006, p.47) quando afirmavam: “O poder político do Estado moderno nada 

mais é do que um comitê para administrar os negócios comuns de toda a classe burguesa.”   

Verifica-se como elemento constitutivo da estrutura econômica hegemônica o 

emprego contínuo da violência destrutiva ligada aos interesses da indústria bélica, que no 

contexto histórico resultante ao desaparecimento da ordem mundial bipolar9, direcionou-se

na conquista de novos mercados consumidores para as suas “inocentes” e lucrativas 

mercadorias. No entanto, essa alternativa da funcionalidade econômica dos conflitos 

armados tem um caráter mais perene, intensificando-se ou atenuando-se de acordo com as 

necessidades do modo de produção capitalista. Sendo assim, diferentes tipos de guerra – 

entre Estados ou entre grupos  paramilitares – são perpetuados em ciclos de destruição e 

reconstrução que continuamente materializam absurdos e desumanos processos de 

acumulação de capital.  

Concomitantemente verifica-se o enfraquecimento conjuntural das formas de 

resistência organizadas pelos trabalhadores, explicável tanto pelos efeitos da ameaça do 

desemprego – consolidado como um elemento estrutural do sistema – quanto pela sedução 

do consumo e pela escravização de indivíduos (e governos) aos sistemas de crédito 

comandados pelo capital financeiro.  

Neste contexto, vivemos um perverso processo de subtração dos direitos 

arduamente conquistados pelas lutas e movimentos protagonizados pelas classes 

trabalhadoras. Observa-se a ocorrência de refrações que ocultam as evidências dos 

antagonismos, radicalmente cruéis, de um modelo socioeconômico onde “[...] esta situação, 

extremamente grave do ponto de vista social, não o é, necessariamente, numa perspectiva 

econômica” (CANÁRIO, 2000, p.92).     

No terreno movediço das disputas ideológicas, os discursos que realizam a defesa 

dos interesses das classes capitalistas realizam inaceitáveis tentativas de impor enunciados 

que exprimem uma visão unilateral – compreensível do ponto de vista da expressão 

9 Refiro-me ao passado recente de confrontos entre os países (ou grupos políticos) vinculados ao bloco 
capitalista (sob a liderança dos Estados Unidos da América) e os países do bloco socialista (sob a liderança da 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas). Contexto histórico que possuía entre suas características 
principais o desenvolvimento da corrida armamentista.
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ideológica – das questões relativas aos seus objetivos. A alteração da atual correlação de 

forças, a partir de movimentos de mobilização popular10, tornando-a mais favorável aos 

interesses da classe trabalhadora, mesmo nos limites do capitalismo, permitiria recolocar a 

questão em outros termos. No lugar da supressão dos direitos trabalhistas, sob a alegação 

do aumento da competitividade econômica, poderíamos inverter esta argumentação11, ou 

seja, advogarmos a extensão destes direitos aos trabalhadores dos países que não os 

adotam, obtendo-se, por outras vias, o mesmo resultado de equalização da competitividade 

econômica. Nesse sentido, assinala Bakhtin/Volochínov (2006, p.141): “Uma nova 

significação se descobre na antiga e através da antiga, mas a fim de entrar em contradição 

com ela e de reconstruí-la.”  

No caso do uso do termo competitividade, o conflito entre a significação que os 

discursos neoliberais querem cristalizar e outras possibilidades mais favoráveis aos 

interesses da classe trabalhadora, exemplifica de forma bastante precisa a seguinte 

formulação de Bakhtin /Volochínov  (2006,  p.48): 

A classe dominante tende a conferir ao signo ideológico um caráter intangível e 
acima das diferenças de classe, a fim de abafar ou de ocultar a luta dos índices 
sociais de valor que aí se trava, a fim de tornar o signo monovalente.   

Vivemos ainda os efeitos do contexto resultante dos processos históricos 

intensificados, na passagem da década de 1980 para a década de 1990, no Leste europeu, a 

partir do colapso do Estado burocrático soviético. Onde, certamente, foram realizadas 

importantes conquistas sociais, todavia prevalecendo como características principais o 

afastamento e incongruência em relação aos parâmetros de uma práxis socialista, 

aproximando-se mais, do que poderíamos designar, não muito propriamente, como um 

totalitário “capitalismo de Estado”.   

A transição das economias planificadas, que estavam sob  influência soviética, para 

a economia de mercado e a adoção de um modelo de desenvolvimento econômico 

10 Considero que a EJA construída em sintonia com os interesses dos trabalhadores pode se constituir em um 
dos elementos favorecedores dessa mobilização popular.  
11 Nesse sentido, devemos considerar que toda palavra viva tem intrinsecamente um julgamento de valor 
“[...]revelado pela acentuação e pela entoação expressiva da enunciação[...].” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 
2006, p.198), situando-se cada diálogo numa relação social onde os diferentes valores disputam posições em 
embates políticos para a construção das várias hierarquias possíveis, sendo vencedor aquele que materializa 
seu discurso em um projeto societário hegemônico, confirmando-se que   “[...] enunciar é agir sobre os outros, 
o que significa que vai além de compreender ou responder enunciados” (GOULART, 2007, p.1).    
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predatório – o “socialismo de mercado” – pelo “império” da China, prenunciaram para os 

arautos do neoliberalismo a possibilidade de abertura de infinitos horizontes para 

acumulação do capital econômico. 

 As repercussões dessa conjuntura, marcada pela aparente triunfo do modelo de 

democracia representativa – embora o desenvolvimento capitalista nos países periféricos 

tenha ocorrido, muitas vezes, sob as mais cruéis ditaduras –,  da hegemonia do capitalismo 

financeiro e do “fim da história”12, provocaram como um dos seus nefastos efeitos o 

arrefecimento das críticas e denúncias sobre a exploração e a desigualdade capitalista.   

Aqueles que se beneficiam com a exclusão, os únicos rumores que ouvem são os 
humores do mercado. E no mercado atuam seus pares. A estes não interessa pensar 
o inimaginável e arriscar-se a extrair dos acontecimentos os conteúdos para o 
futuro. Interessa-lhes transmitir o conhecido para que o já acontecido permaneça 
como único acontecimento possível do futuro. (GERALDI, 2003, p. 47)   
   

Todavia, é indubitável a necessidade de que seja mantida a incisiva contundência 

das vozes produtoras de formulações críticas. Vozes que, tenazmente, devido àqueles que 

rejeitam veementemente a imposição autoritária do monologismo, mantêm-se, de maneira 

incômoda para o pensamento hegemônico, nos diferentes campos, como vozes 

polifonicamente ativas. Vozes que insistem em destoar e simultaneamente “detonar” com 

as certezas propagandeadas pelos diferentes aparelhos de hegemonia13, mesmo que  

[...] na seriedade superficial e cotidiana de uma imprensa que comenta fatos e prega 
o discurso hegemônico e com pretensões de ser único, os discursos que apontam as 
desgraças, as misérias e os sofrimentos são ironizados. De qualquer voz contrária 
que se levante, cobra-se a proposição de um mundo acabado e sem as mazelas 
contemporâneas. Cobra-se que da proposição surja uma realidade por passe de 
mágica. Não havendo tal proposição nem sua magia, o discurso é tornado vazio de 
sentido pela imposição dos sentidos preexistentes. Quer se fazer crer que estamos 
para sempre presos à racionalidade do mercado e a suas técnicas.[...] (GERALDI, 
2003, p.40).     

12  Célebre, porém, inconsistente tese explicitada por Francis Fukuyama no livro O Fim da historia e o último 
homem, publicado em 1992. 
13 Trata-se de um conceito gramsciano sintetizado por Rummert (2007, p.29) da seguinte forma: “São 
aparelhos de hegemonia todos os canais que a classe dominante utiliza para, através do consenso, plasmar a 
consciência da coletividade, no [...] processo de permanente construção e manutenção da hegemonia.”  
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Sendo assim, não devemos nos intimidar com as imposições autoritárias. As 

máscaras dos discursos supostamente “modernizantes” mal disfarçam os objetivos da 

imposição do “pensamento único”. Autoritarismo economicista que se caracteriza pelas 

sutis ou explicitas tentativas de negar a dialética interna dos signos ideológicos, resultantes 

da luta de classes, explicitada nos “[...]confrontos de interesses sociais nos limites de uma 

só comunidade semiótica [...]” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p.47). Sob a máscara 

dos limitados e insuficientes mecanismos da democracia representativa objetivam 

materializar formas de dominação que visam, pelo poder da ideologia, naturalizar as 

relações de produção vigentes. 

 Entre muitas questões e questionamentos, evidencia-se aquela que nos alerta, por 

mais que tentemos nos omitir, sobre a nossa inescapável autoria também nos processos 

históricos mais amplos: o princípio da totalidade permite-nos compreender as articulações 

entre as partes e o todo, entre a micro e a macro-história. 

Devemos persistir, radicalmente, na denúncia de que as origens de todo processo de 

desumanização que vivenciamos têm suas raízes mais profundas no modo de produção 

capitalista.  Ao mesmo tempo, devemos sintonizá-la, sem nenhuma hesitação, com o 

anúncio das possibilidades de construirmos uma organização social fundamentada em uma 

inequívoca materialidade que ultrapasse o plano meramente discursivo dos valores da 

ideologia burguesa, criando-se e recriando-se continuamente  verdadeiras práticas de justiça 

e de igualdade como valores inalienáveis para a conquista de um mundo onde prevaleça a 

dignidade e a felicidade humana (FREIRE, 1981, 2006).  

É necessário ressalvarmos a absoluta certeza de que o caminho é devir e construído 

pelos caminhantes no seu caminhar14. Sendo assim, abrem-se os horizontes para a energia 

vital do pluralismo, uma das características axiológicas do pensamento da perspectiva 

sócio-histórica, “[...] traduzido nos conceitos de dialogismo ou de polifonia” (AMORIM, 

2003, p.130), articulando-se em configurações de espaços múltiplos e infinitos, para a 

superação das violentas pretensões de imposição dos discursos que objetivam congelar o 

tempo histórico e ser a impensável “última palavra”.  

Nessa perspectiva, devemos lutar contra os diferentes intentos de impor a 

monovalência do signo, por exemplo, em enunciados no sentido de que “só há salvação na 

14 Expressão “freireana” que dá título a uma publicação de entrevistas com Paulo Freire e Myles Horton: “O 
caminho se faz caminhando: conversas sobre educação e mudança social”.  
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concorrência do mercado” dos discursos hegemônicos, marcados pelas suas falácias sobre o 

fim da história, que dissimuladamente pretendem legitimar processos culturais 

colonizadores e homogeneizantes.  

A sensibilidade em perceber as alternativas dos múltiplos caminhos e vozes na 

polifonia do real deve evidenciar as alternativas  oferecidas pela complexa diversidade 

cultural humana. 

Vivendo o cotidiano da história, sem um autor que nos conduza, a cada momento 
somos “solicitados” a optar por caminhos pelos quais conduzimos nossas vidas – e 
freqüentemente somos conduzidos. Decidimos por um ou outro caminho a partir de 
um cálculo de possibilidades, sempre limitadas de um lado pela situação do 
presente e, de outro, pelo por-vir imaginado. Se o passado permitiu o presente, é 
com base na memória do futuro que selecionamos dentre as possibilidades do 
presente aquela que efetivamente será nossa ação (ou nossa opção). (GERALDI, 
2003, p.46)  
     

Nesse sentido, podemos vislumbrar através do prisma da perspectiva sócio-histórica 

as diferentes arenas da confrontação de valores que, na esfera ideológica, alerta-nos para a 

necessidade de “presentificar” a alteridade das vozes. As práticas pedagógicas escolares 

devem considerar sempre as quase infinitas possibilidades de ser diferente. Assim podemos 

destruir as lentes que insistem em visões monocromáticas que somente enxergam o homem 

– no sentido do gênero masculino –, branco, europeizado, cristão e capitalista, permitindo 

ao trilhar outros caminhos, liberar a construção de conhecimentos sensíveis a toda 

policromia da realidade.  

Constitui-se, assim, em linhas gerais,  a essencial contribuição da perspectiva sócio-

histórica para as Ciências Humanas – base que utilizei para esse breve diagnóstico do 

presente e que servirá como parte do horizonte epistemológico das partes subseqüentes do 

presente trabalho. Essa contribuição indica-nos as possibilidades da construção de 

conhecimentos fundamentados na tripla articulação das dimensões ética, estética e 

epistemológica (AMORIM, 2003, p.11-25).   

O mundo viu desaparecerem outros saberes, tornou-se pobre em narrativas e em  
narradores, apequenou-se no grande feito de desqualificar o diferente e moldá-lo à 
imagem real e concreta do homem branco, ocidental e europeizado. (GERALDI, 
2003, p.41)  
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No entanto, não podemos deixar de ouvir os clamores que fazem questionamentos 
como: 

[...] [se não]  é  pequeno demais o uniforme que se quis vestir o mundo? Mesmo sob 
peles aparentemente bem comportadas de um mundo desejado uniforme, dos 
conflitos parecem emergir diferenças insubmissas. (GERALDI, 2003, p.41)  

A opção que fiz como pesquisador da EJA está relacionada à convicção da 

potencialidade dialética representada por esta modalidade de educação no contexto 

contemporâneo da sociedade brasileira. Considero que a EJA tanto pode estar a serviço da 

domesticação, conformativa e adaptativa dos sujeitos aos mecanismos produtores de 

exclusões, quanto em contraposição a esses processos de dominação e legitimação das 

desigualdades engendradas pelo modelo social e econômico hegemônico. 

Tudo depende do ponto de vista e da distância de que se olha o sistema escolar.  
Quando ele é observado de uma ponto de vista macro, global, a partir do conjunto 
dos dados referentes ao plano nacional, tudo parece imutável. É a imagem da 
reprodução que se impõe. [...]  
Quando olhamos as coisas mais de perto, entretanto, a imagem não é tão nítida: o  
sistema escolar não é homogêneo nem “neutro”, ele produz efeitos próprios. 
(DUBET, 2004, p.49-50) 

Situo-me na perspectiva que considera a imprescindível e premente necessidade da 

produção de conhecimentos relacionados com “[...] uma pedagogia articulada com os 

interesses populares [que] valorizará, pois, a escola; [e] não será indiferente ao que ocorre 

no seu interior[...]” (SAVIANI, 2008, p.69).  

Deslocando-me por “múltiplas identidades”, posiciono-me nos diferentes espaços e 

tempos sociais como educador presente diariamente nas salas de aula, estudante do 

Mestrado em Educação e pesquisador da EJA, entre outros posicionamentos e papéis 

sociais. Esses movimentos pessoais levam-me a compactuar com o incomparável educador, 

maior referência mundial em EJA, quando afirma: “Estudar é também e sobretudo pensar a 

prática e pensar a prática é a melhor maneira de pensar certo” (FREIRE, 1981, p.11).      

Nesse sentido, considero que as investigações sobre a EJA devem ser realizadas na 

perspectiva da compreensão tanto das configurações presentes quanto das suas 
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potencialidades.  Sendo assim, percebo a possibilidade da sua constituição como um dos 

muitos instrumentos de luta, resistência e emancipação dos saberes e vozes que insistem em 

não ser silenciados, efetuando o desencadeamento de desejáveis e mais do que necessárias 

mudanças sociais.  

1.3   A interseção de trajetórias  

 Prossigo as reflexões iniciais sobre as fundamentações do trabalho de pesquisa 

sobre trajetórias e estratégias de permanência na EJA, descrevendo alguns momentos da 

minha própria trajetória como professor da rede pública municipal e estadual do Rio de 

Janeiro e relacionando-a com a minha inserção no campo da Educação de Jovens e Adultos. 

 Certamente, nesse ponto, encontro-me diante da dificuldade daquilo que Bourdieu 

denominou ilusão biográfica (BOURDIEU, 1996), no meu caso auto-biográfica. Este tipo 

de narrativa baseia-se na construção de uma auto-representação do próprio narrador para os 

leitores. Embora possamos criticar esta forma de narrativa caracterizada por uma trajetória 

de coerência, conduzida por um fio único, descartando-se aquilo que do ponto de vista do 

narrador parece-lhe desprezível, mas que pode ter sido decisivo, sabe-se que qualquer 

narrativa é constituída por escolhas capazes de dar o sentido pretendido ao que é contado, a 

partir do que é omitido. Mesmo assim, o leitor ao considerar o que selecionei para 

caracterizar minha trajetória poderá melhor conhecer os campos  sociais pelos quais 

transitei e assim conhecer parte dos conjuntos de valores que compõem o meu 

posicionamento como autor.  

 Minha trajetória no magistério da rede pública municipal de educação, lecionando 

História, e na rede estadual lecionando Sociologia, foi iniciada respectivamente em julho de 

1990 e fevereiro de 1991. Todavia, essa trajetória não foi contínua. Em janeiro de 1997, 

solicitei exoneração desses dois cargos de professor, em função de ter sido aprovado em 

concurso público para trabalhar no atendimento aos clientes de uma empresa estatal do 

setor de telecomunicações, deixando de exercer profissionalmente o oficio de educador.  

 Essa decisão foi tomada tanto em razão das precárias condições de trabalho, 

principalmente na escola rede pública municipal, quanto do achatamento salarial imposto 

pela política econômica que antecedeu à implantação do Plano Real em junho de 1994. 

Como parte das medidas de implantação desse plano econômico houve a criação da URV 
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(Unidade Real de Valor)  usada como indexador que fazia reajustes automáticos dos preços 

e salários. Entretanto, as remunerações dos servidores públicos foram excluídas dessa 

indexação com base na URV. Assim o momento da conversão da moeda anterior (Cruzeiro 

Real) para o Real implicou em uma enorme perda na remuneração dos servidores públicos; 

para a maioria dos trabalhadores do setor público15, o que houve, naquele momento, foi 

uma verdadeira “tragédia Real”.   

  A empresa estatal de telecomunicações, na qual passei a trabalhar, oferecia um 

nível salarial uma pouco melhor do que eu recebia nas duas matriculas de professor e ainda 

uma série de benefícios que representavam alguns ganhos remuneratórios diretos e 

indiretos.

 Em junho de 1998 ocorreu a privatização dessa empresa pelo governo Fernando 

Henrique Cardoso. Uma das primeiras medidas tomadas pelos novos proprietários da 

empresa foi reduzir ou cortar os benefícios que se originaram em acordos trabalhistas com 

o sindicato da categoria. Assim no ano seguinte, 1999, a minha remuneração total era 

menor do que a recebida mensalmente no ano anterior. O Brasil na década de 1990 vivia os 

tenebrosos tempos do terror neoliberal, quadro que se completava com as demissões em 

massa. Biografias se situam e se entrecruzam nas redes dos contextos históricos mais 

amplos...  

 Nesse período de trabalho numa empresa privada foi possível vivenciar os limites 

das doutrinas liberais. O sistema do poder decisório nas instituições econômicas capitalistas 

é caracterizado por práticas absolutamente autoritárias; a lógica nem sempre inteligente do 

capital impossibilita uma aproximação até mesmo das práticas mais formais da democracia 

representativa no âmbito das empresas – o que existe de fato nesse campo é a “ditadura dos 

executivos”. Pude comprovar nessa experiência profissional que a democracia  liberal 

burguesa não penetra no campo fundamental das decisões que afetam as instituições 

componentes da infra-estrutura econômica.  

 No mês de setembro de 2001 retornei ao magistério da rede municipal novamente 

através de concurso público. Dois anos depois, em setembro de 2003,  assumi novamente o 

cargo de professor da rede estadual, pois o processo de exoneração a pedido não havia sido 

15 Refiro-me principalmente aos trabalhadores vinculados ao Poder Executivo; os membros da “nobreza 
republicana”, vinculados aos Poderes Legislativo e Judiciário foram certamente beneficiados por mecanismos 
de proteção que não foram estendidos aos  “plebeus”.   
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concluído, possibilitando que o pedido de exoneração fosse convertido em um pedido de 

reassunção do cargo de professor.   

 No final do ano letivo de 2002, no início do mês de dezembro, houve uma 

convocação para os professores da rede pública municipal para uma reunião com os 

interessados em lecionar no PEJA. Compareci a essa reunião que forneceu uma série de 

informações gerais sobre o Programa. Em seguida, foi solicitado que os professores 

presentes respondessem algumas perguntas por escrito e fizessem um cadastro com seus 

dados pessoais, comunicaram-nos que caso houvesse necessidade de professores para o 

PEJA haveria um contato por telefone, porém não houve nenhuma indicação mais concreta 

sobre essa eventual possibilidade. Essa reunião, na realidade, como foi percebido 

posteriormente, estava relacionada com o projeto da Secretaria Municipal de Educação do 

Rio de Janeiro de ampliação da oferta do PEJA que seria efetuada nos anos de 2003 e 2004 

 Em fevereiro de 2004, alguns dias antes de começar o ano letivo, a então diretora da 

escola pesquisada16 fez uma ligação telefônica para a minha residência perguntando-me 

sobre o meu interesse em trabalhar como professor de História e Geografia no PEJA 217

que começaria a ser oferecido naquele ano, sendo que nessa escola já existia desde o ano 

anterior – 2003 – a oferta do PEJA 1.   

 Inicialmente recusei, pois já havia organizado todos os meus dias e horários de 

trabalho para aquele ano, reservando o período da noite para o trabalho na rede estadual. 

Nesse primeiro contato, em que recusei o convite, indiquei à diretora outro professor de 

rede municipal, um amigo com o qual havia trabalhado no ano anterior, que também tinha 

interesse em trabalhar no PEJA. Todavia, naquela ocasião, ele ainda não havia retornado de 

sua viagem de férias em outro estado brasileiro. Tanto ela quanto eu tentamos telefonar 

para esse professor, porém sem êxito.  

 Nesse mesmo dia, repensei o convite, avaliando que seria proveitoso aumentar a 

disponibilidade de tempo ao trabalhar todos os dias no período noturno na rede municipal. 

Na rede estadual trabalhava três noites na semana e o trabalho na rede municipal com 

matrícula e dupla regência ocuparia parte do período diurno em quatro ou cinco dias na 

16 A escola pesquisada é um CIEP (Centro Integrado de Educação Pública) no Capítulo 2 faço uma descrição 
mais detalhada da estrutura física da escola. 
17 A designação PEJA 2 corresponde, para efeitos comparativos, ao período de escolarização que vai do 6º ao 
9º ano do Ensino Fundamental. O PEJA I corresponde das turmas de alfabetização ao 5º ano. No Capítulo 2 
faço uma descrição mais detalhada da estrutura de funcionamento do PEJA que efetivamente não está 
estruturado em anos ou séries, mas sim em UPs (Unidades de Progressão).  
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semana. Ainda ponderei sobre o que representaria a mudança do perfil do público com 

quem passaria a trabalhar. Alunos jovens e adultos do PEJA, certamente, possuiriam perfis 

muito diferentes dos adolescentes com os quais trabalhava nas escolas municipais no 

período diurno. No ano anterior eu já havia lecionado no Ensino Supletivo18 na rede 

estadual de educação e considerei que a oportunidade de trabalhar no PEJA, uma proposta 

que era percebida de uma forma muito positiva pelos professores municipais, possibilitaria 

uma interessante experiência profissional. 

 A partir dessas ponderações decidi aceitar o convite. Entretanto, havia necessidade 

da reorganização de todos os meus horários, principalmente conseguindo alterar o trabalho 

noturno na rede estadual para o período diurno, o que foi conseguido com grande esforço, 

em razão de que as poucas escolas de ensino médio diurnas na região já estarem com seus 

quadros de professores completos. Mesmo assim, com muita persistência e um pouco de 

sorte, consegui ajustar o horário de trabalho na rede estadual nos períodos matutino e 

vespertino, viabilizando, então, assumir o trabalho de professor do PEJA. 

  Assim, comecei a trabalhar na escola pesquisada a partir do  início do ano letivo de 

2004. A equipe de professores do PEJA 2 formada por seis professores – Artes, Ciências, 

Historia e Geografia, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa e Matemática – foi escolhida 

pela direção da escola com base em de diferentes critérios. Dois desses profissionais foram 

convidados a partir de contatos pessoais anteriores com a diretora da escola. Os outros 

quatro professores, incluindo-me, foram convidados com base no já mencionado cadastro 

existente na CRE (Coordenadoria Regional de Educação) órgão da estrutura administrativa 

da SME (Secretaria Municipal de Educação) ao qual as escolas das diferentes regiões da 

cidade estão vinculadas. 

 Desses seis docentes19 apenas um possuía experiência de trabalho anterior nessa 

modalidade de educação. Sendo assim, para a maioria dos professores da equipe  formada 

para trabalhar no PEJA 2 da escola pesquisada, o ano letivo de 2004 constituiu-se, pela 

especificidade da EJA, uma inédita experiência profissional. 

18 A escola estadual na qual havia trabalhado no ano anterior mantinha no seu nome oficial a nomenclatura 
“ensino supletivo” (Colégio Estadual de Ensino Supletivo...).    
19 Em razão de questões éticas ligadas ao processo de pesquisa e com intuito de preservar as identidades dos 
profissionais que participaram dos acontecimentos descritos na investigação, manterei uma dupla 
possibilidade de flexão de gênero – p.ex. o(a) professor(a) – dos profissionais aos quais faço referência, 
dificultando suas identificações.   
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1.4  Os primeiros tempos do PEJA na escola – a “pedagogia da improvisação”   

 Esse primeiro ano de funcionamento do PEJA 2 foi bastante confuso do ponto de 

vista pedagógico, pois além do nosso desconhecimento sobre as particularidades da EJA, 

não havia uma articulação entre as disciplinas. Esse trabalho de articulação deveria ser 

desenvolvido pelo Professor Orientador (PO), cargo que ficou vago naquele ano. A 

coordenadora pedagógica da escola no período diurno fez algumas tentativas de realizar 

esse trabalho de articulação, porém, além da sua inexperiência em EJA, não havia uma boa 

receptividade por parte dos professores.  

 Somente em junho de 2006 houve uma nomeação para o cargo de PO. Porém o(a) 

professor(a) nomeado(a) chegou já com o trabalho daquele ano iniciado, não sendo possível 

que tivesse de antemão um conhecimento mais aprofundado em relação aos professores e 

ao contexto social em que a escola estava situada. Em função dessas limitações, seu 

trabalho ficou restrito aos aspectos mais burocráticos do que propriamente pedagógicos do 

PEJA. Em dezembro do mesmo ano que havia assumido o cargo, em função de 

desentendimentos com alguns professores, solicitou o seu desligamento do quadro da 

escola.  

 Apenas no início do ano letivo de 2008 houve uma nova nomeação para o cargo de 

Professor Orientador, atualmente continua atuando nesse trabalho no PEJA da escola, o que 

tem representado alguns importantes ganhos para o funcionamento do PEJA onde foi 

desenvolvida a pesquisa. 

  O trabalho pedagógico realizado naquele primeiro ano pouco considerava a 

especificidade da EJA, sendo, de uma maneira geral, realizada adaptações e simplificações 

do trabalho realizado pelos professores na escola diurna. Prevalecia entre a equipe de 

professores da qual eu fazia parte um ponto de vista que enfatizava mais as carências e 

limitações dos alunos, dando pouco valor às suas potencialidades e experiências. Tínhamos 

como horizonte idealizações de alunos, pouco reais, ligadas à um passado que a escola 

pública era diferente, quando as camadas mais empobrecidas não tinham acesso, 

compartilhadas por professores das diferentes modalidades de educação. Tais perspectivas 

podem ser criticadas de forma bastante precisa quando, segundo Carrano (2007, p.12): “[...] 

A escola espera alunos e o que chega são sujeitos com múltiplas trajetórias e experiências 

de vivência no mundo.”   
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Desconhecíamos de forma peremptória as reflexões e produções do campo da EJA, 

já que o curso de capacitação em EJA que viria a ser oferecido somente foi iniciado em 

meados de abril daquele ano. Começamos a trabalhar em fevereiro, pouco informados sobre 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA – o Parecer CNE /CEB (Conselho Nacional 

de Educação / Câmara de Educação Básica) 11/2000. Conseqüentemente ignorávamos que 

esse documento fundamental estabelece, diante da especificidade dessa modalidade da 

educação básica, as seguintes funções para a EJA: a função reparadora, a função 

equalizadora e a função qualificadora.

 A análise mesmo superficial das funções estabelecidas para a EJA indica que além 

das exigências necessárias à formação de todo professor, tem-se o imperativo da formação 

dos docentes para o desenvolvimento do seu trabalho em sintonia com a complexidade 

específica dessa modalidade de educação. Conforme destaca Rummert (2002) ao analisar as 

funções da EJA,  “[...] esta perspectiva evidencia a importância de que a educação de 

jovens e adultos seja dotada de estatuto teórico metodológico próprio” (p.123, grifos 

meus). Entretanto, a especificidade da EJA apenas recentemente passou a ser considerada 

tanto na formação geral dos educadores, quanto no que se refere à qualificação 

propriamente destinada ao desenvolvimento de práticas educativas com jovens e adultos.  

Nenhum dos professores da equipe que trabalhou naquele período inicial na escola 

pesquisada teve na sua formação acadêmica qualquer estudo direcionado às características 

particulares da EJA.     

Outro aspecto presente nesse início de oferta do PEJA na escola pesquisada foi o 

cumprimento das ordens vindas dos elementos20 responsáveis, naquele período, pelo PEJA 

na CRE (Coordenadoria Regional de Educação) de forma pouco reflexiva e improvisada. 

Nesse primeiro ano de funcionamento, em uma reunião com diretores e coordenadores 

pedagógicos das escolas que ofereciam o PEJA, houve a informação que obrigatoriamente 

as turmas deveriam ter alunos de diferentes UPs (Unidades de Progressão). Como a reunião 

foi realizada logo após o primeiro dos três Conselhos de Classes previstos, a então diretora 

da escola, juntamente com a coordenadora pedagógica resolveram atender ao que foi 

determinado de uma maneira inusitada. Em lugar de argumentar sobre o fato da oferta do 

20 Por não existir uma nomenclatura específica para o cargo ocupado por professores que representam na CRE 
(Coordenadoria Regional de Educação) as determinações originadas da coordenação central do PEJA na SME 
(Secretaria Municipal de Educação), usa-se a designação elemento para essa função. 
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PEJA 2 ter sido iniciada naquele ano, sendo compreensível que todos alunos estivessem na 

mesma UP, decidiram, sem consultar a equipe de professores, promover os alunos a partir 

dos conceitos obtidos no primeiro conselho de classe. Dessa forma, os alunos do Bloco 121

que tinham recebido conceitos O (Ótimo) ou MB (Muito Bom) foram promovidos para a 

UP 1 do Bloco 2, o que implicaria que eles concluiriam o segundo segmento do Ensino 

Fundamental em um ano e três meses. Usando o mesmo critério, os alunos que haviam 

recebido conceito B (Bom) foram promovidos para a   UP 3 do Bloco 1, encurtando a sua 

permanência no Peja em três meses, ou seja, terminariam o segundo segmento do Ensino 

Fundamental em um ano e seis meses. Para finalizar, os alunos que haviam recebido o 

conceito R (Regular) ou I (Insatisfatório) foram mantidos na mesma UP 2 do Bloco 1.  

 Esse procedimento causou insatisfação entre os professores; eu particularmente 

fiquei muito contrariado, pois percebi que para atender uma ordem de caráter mais 

burocrático que pedagógico, realizaram um procedimento que não consultou os 

responsáveis diretos pelo processo formativo daqueles alunos. A decisão ainda era mais 

absurda se considerássemos a não existência de condições pedagógicas que pudessem 

favorecer os alunos promovidos; alguns passaram para outras turmas que já haviam 

iniciado o estudo de conteúdos que dificilmente poderiam ser retomados. 

 Priorizou-se, nessa ocasião, uma solução improvisada na ânsia de atender uma 

ordem vinda de um nível hierárquico superior. Argumentei, na ocasião,  que essa ordem 

deveria ter sido objeto de uma reflexão coletiva, talvez incluindo até mesmo os alunos, 

podendo-se, caso fosse necessário, realizarmos a produção de um documento escrito para 

justificar o não cumprimento da determinação em razão de condições específicas da escola. 

A resposta que obtive foi que a decisão e o procedimento adotado eram fatos consumados.   

 Por outro lado, até mesmo alguns alunos “beneficiados” por essa promoção 

arbitrária também demonstraram insatisfação, pois percebiam que, efetivamente, não 

estavam preparados para terem seus tempos de formação no PEJA encurtados.   

21 O PEJA 2, equivalente ao segundo segmento do Ensino Fundamental, divide-se em Bloco 1 
(correspondente, grosso modo, ao 6º e 7º anos) e Bloco 2 (8º e 9º anos). 
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1.5  A importância do curso de especialização em EJA, oferecido pela SME e o “centro 
de estudos” das sextas feiras 

 Nesse primeiro ano de funcionamento do PEJA 2, a Secretaria Municipal de 

Educação ofereceu um bem organizado curso de especialização22 sobre Educação de Jovens 

e Adultos (abril a agosto de 2004, com carga horária de 100 horas) para os novos 

professores23 que estavam ingressando naquele ano ou que ainda não haviam participado de 

curso semelhante no ano anterior. Também foram oferecidos mini-cursos  com 12 horas de 

carga horária. Em razão do meu interesse por materiais didáticos e pelo fato de não ter sido 

disponibilizado na escola o material didático para as disciplinas História e Geografia 

inscrevi-me no mini-curso História e memória da EJA no Brasil através dos materiais 

didáticos. Nessa ocasião, tive o privilégio de conhecer pessoalmente o professor Osmar 

Fávero –  as tramas do destino que sequer imaginamos – que três anos depois iniciaria a 

minha orientação, desempenhando um  papel decisivo na construção desse trabalho  

 Dos quatro professores novos que deveriam participar do curso nas 6ª feiras – dia de 

centro de estudos (reunião pedagógica) dos professores do PEJA – apenas dois 

inscreveram-se e participaram do curso. Os outros dois professores não se inscreveram sob 

a justificativa de que não conseguiriam chegar ao local das aulas do curso – uma escola no 

mesmo bairro – no horário estipulado. O verdadeiro motivo, porém, segundo o que 

explicitaram nas conversas informais, era a alegação da inutilidade de tais cursos de 

capacitação.  

 No ano seguinte, quando foram obrigados a participar de um curso semelhante24,

sob a ameaça de suspensão de suas requisições para lecionar no PEJA, fizeram suas 

inscrições. Mesmo assim um desses professores não chegou a terminar esse curso de 

capacitação por ter ficado afastado por licença médica no final do ano. O(A) professor(a) 

que chegou a fazer o curso, em todas as oportunidades que podia, fazia questão de afirmar a 

pouco valor para a sua prática de sala de aula daqueles conhecimentos “teóricos”. A pouca 

22 Refiro-me ao 2º Curso de Extensão Universitária para os Professores da Educação de Jovens e Adultos “A 
Educação de Jovens e Adultos no século XXI – do compromisso com a educação permanente à emergência da 
educação reparadora” – promovido pela SME, Faculdade de Educação da UFF e Fundação Euclides da 
Cunha.  
23 Ao participar desse curso tive contato com a produção teórica sobre a EJA e com os estudos desse campo 
realizados pela Faculdade de Educação da UFF. Certamente, essa participação foi decisiva para a minha 
inscrição no processo seletivo do mestrado e na escolha do objeto da presente dissertação. 
24 Refiro-me ao 3º Curso de Extensão promovido pela SME em parceria com a PUC-RJ, realizado de 
setembro a dezembro de 2004. (FAVERO, ANDRADE, BRENNER, 2007, p.99)  
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receptividade para as discussões relativas aos trabalhos pedagógicos desenvolvidos na 

escola era uma característica marcante de seus comportamentos nos centros de estudos das 

sextas-feiras. 

 O centro de estudos nas sextas feiras, um importante elemento diferencial da 

proposta pedagógica do PEJA, não funcionava efetivamente como um tempo e espaço para 

reflexões coletivas. Em algumas ocasiões, a maior parte do tempo desses centros de estudos 

era utilizada para informações da Direção que repassavam outras determinações da SME. 

Quando, em outros momentos, havia algumas propostas de reflexão propriamente sobre o 

trabalho pedagógico, evidenciava-se uma indisposição, repetindo-se os mencionados 

comportamentos extremamente pouco receptivos. Verificava-se nas reuniões das sextas-

feiras um conjunto deficiências estruturais e pessoais para que essa importante 

característica da proposta do PEJA pudesse contemplar os objetivos planejados. Em razão 

dos limites da ética profissional produzidos pela simultaneidade da posição de professor e 

pesquisador, ocorrem constrangimentos para fazer uma descrição detalhada dos 

comportamentos manifestados nas reuniões das sextas feiras, mas de forma objetiva e 

sucinta, limito-me em afirmar que “centro de estudos” era uma denominação pouco 

apropriada.    

1.6 (Re)construções do objeto – Inquietações de professor e os primeiros deslocamentos 
para o lugar  de pesquisador  

 A constatação, no decorrer dos anos letivos de 2004, 2005 e 2006, do elevado 

número de desistências, apesar de ter alguma informação dessa característica da EJA, 

causava-me algum estranhamento e bastante incômodo.  

 Com muita tristeza observava a desistência de alunos promissores do ponto de vista 

cognitivo e de outros que haviam iniciado o ano com alguma motivação, mas que 

igualmente desistiam. Também era possível notar que havia outros alunos que mesmo 

possuindo muitas dificuldades para o aprendizado, persistiam com heróica tenacidade. 

Ficava evidente que algumas variáveis levavam aqueles alunos a lutar contra todos os 

obstáculos que eram apresentados por suas trajetórias e pelo seu cotidiano, conseguindo 
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comparecer às aulas, apesar do enorme cansaço e conquistar conhecimentos, 

transformando-se pela educação propiciada pelo PEJA.  

 Dialogando com esses alunos ficava evidente que aspiravam algum tipo de ascensão 

social, tendo a escola como instância mediadora. Sendo assim, combinavam, a partir de 

suas redes de relações sociais, a construção de objetivos pessoais, reforçados por uma forte 

determinação, com estratégias de permanência que incluíam a criação de vínculos de 

cooperação e solidariedade com seus pares e com os professores.  

 Intimamente, no exercício do trabalho de sala de aula, sempre mantive uma postura 

bastante crítica em relação às minhas aulas, procurando deslocar-me para a posição do 

aluno para quem direcionamos nossos objetivos de proporcionar algum tipo de formação 

humana pela educação escolar. De forma direta, posso afirmar que me sinto profundamente 

incomodado pelas aulas “chatas” em que o tempo custa a passar e que não se consegue um 

mínimo de motivação dos alunos. Por outro lado, também tenho um especial interesse nos 

materiais didáticos produzidos e disponibilizados para o trabalho educativo. Destarte, 

concebi que o projeto de pesquisa deveria estar situado nessas temáticas.    

 Dessa forma, inicialmente foi imaginada uma proposta de pesquisa que estaria 

voltada para a compreensão das interferências das práticas docentes como um importante 

elemento presente nos processos de desistência ou de permanência. No entanto, no decorrer 

do próprio processo de realização da pesquisa e do meu trabalho como professor da escola, 

foi possível perceber que mesmo considerando a relevância  do trabalho docente, outras 

importantes variáveis tinham forte presença no campo escolar. 

Os três primeiros anos de trabalho no PEJA evidenciaram o problema da 

desistência/evasão como uma característica expressiva da escola na qual seria realizada a 

pesquisa, materializando localmente uma característica da EJA que também se expressa nas 

estatísticas nacionais. No entanto, ao não concordar com a naturalização dessa 

característica da EJA, considerava a necessidade de compreender principalmente como 

eram construídos os processos de permanência. 

A pouca escolaridade da maioria da população também constrange a escola que, 
muitas vezes, ainda considera naturais os altos índices de evasão e retenção 
daqueles que, por passarem por muitos fracassos, se julgam incapazes de aprender 
e, por isso, desistem. Tais índices, na realidade, evidenciam que a escola, em muitos 
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casos, ainda não construiu um diálogo fecundo entre o seu fazer e as vivências, 
expectativas e carências daqueles que recebe por dever.  (RUMMERT, s.ref., p.2) 

Mantinha também a percepção sobre a necessidade de identificar como os 

procedimentos pedagógicos das aulas perpetuavam práticas, eventualmente sutis, que 

beneficiam os sujeitos mais favorecidos socialmente; produzindo-se como outra face da 

mesma moeda, a desvalorização dos sujeitos originários de famílias e meios sociais 

caracterizados pela “escassez” do capital cultural valorizado pela instituição escolar 

(SOARES, 1993).  Inquietava-me a constatação que as nossas práticas docentes, via de 

regra, acabam por não aproveitar a diversidade de capitais culturais, mantendo a tradição da 

instituição escolar em desprezá-los, fazendo-nos perder um rico manancial de vivências 

com imenso potencial para a (re)construção das identidades nos processos formativos. 

 O projeto de pesquisa apresentado no processo seletivo ao Programa de Pós- 

Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense tinha como objeto as 

relações entre a prática docente e os processos de permanência ou desistência/evasão.

Esse objeto foi mantido, com algumas pequenas alterações até o exame de qualificação 

realizado em maio de 2008.  

 Dois fatos provocaram a necessidade de um redirecionamento dos objetivos da 

pesquisa e na construção do objeto. O primeiro relacionou-se com a impossibilidade 

imposta pela minha condição de professor da escola. A obrigação profissional de estar 

trabalhando em sala de aula impedia-me de simultaneamente realizar observações das 

práticas docentes realizadas pelos outros professores, em outras salas de aula. Igualmente 

sentia certo desconforto ético-profissional em, caso fosse possível, realizar observações dos 

trabalhos de pares com os quais compartilhava a mesma condição de professor da escola.  

Cheguei a aventar a possibilidade sugerida pela banca durante o exame de projeto, mas que 

também já estava delineada no projeto original, de redirecionar a pesquisa para a percepção

das práticas docentes pelos alunos, o que seria possível de conhecer com a realização de 

entrevistas. 

 No entanto, o contato com o material empírico sobre os processos de permanência 

ou evasão contidos nos diários de classe evidenciou outra importante questão, implicando 

uma nova perspectiva sobre as possibilidades de investigação que poderiam ser 

desenvolvidas na pesquisa. 
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 Quando fiz os primeiros levantamentos dos dados relativos aos percentuais de 

permanência e evasão nos anos de 2006 e 2007, analisei, preliminarmente, os diários de 

classe de duas turmas 151/2006 e 152/200625. Percebi que houve, nessas turmas, grande 

discrepância nos seus percentuais de permanência e de desistência. Se a equipe de 

professores e a proposta de trabalho pedagógico desenvolvido eram basicamente as mesmas 

nas duas turmas, certamente existiam outros fatores que deveriam explicar como se 

produziam percentuais de permanência e desistência tão diferenciados.  

 Os alunos que formaram as turmas (ou classes) analisadas possuíam duas 

fundamentais diferenças. A turma 151/2006 era constituída majoritariamente por alunos 

mais jovens, com idades inferiores a 24 anos (57,1%), com trajetórias escolares anteriores 

externas ao PEJA (75,5 % de não oriundos do PEJA e 24,5% de oriundos do PEJA).  A 

turma 152/2006 era constituída majoritariamente (73,3%) por alunos maiores de 24 anos, 

existindo também um percentual comparativamente maior de alunos com trajetórias 

anteriores no próprio PEJA da escola entre os que iniciavam a UP 1 (50,0 % de oriundos da 

própria escola). A combinação dessas variáveis havia provocado a constituição de duas 

turmas com perfis muito diferenciados e que tiveram percentuais de permanência também 

muito diferentes naquele ano: a turma 151/2006 apresentou 30,6% de permanência e a 

turma 152/2006 apresentou 70,0% de permanência no ano letivo de 200626.

 A análise desse material empírico permitiu a elaboração de uma questão que 

colocava em xeque o objeto e os objetivos do projeto inicial. Se não havia diferenças 

significativas no trabalho docente desenvolvido pela equipe de professores nas duas turmas, 

não foi esse o elemento que incidiu de forma mais intensa nos processos de permanência ou 

desistência. Dedutivamente, percebi que deveriam existir outros fatores atuando de forma 

mais decisiva sobre o problema que a pesquisa pretendia investigar.  

 Sendo assim, formulei a hipótese que centralizava nas variáveis relativas às 

trajetórias escolares e de vida dos sujeitos do PEJA, vinculando-as com o desenvolvimento 

de interações fundamentadas em interesses compartilhados, em processos sociais de 

25 Usarei para designar a turma em questão o seu número seguido do ano de sua formação, como forma de 
diferenciação de turmas com o mesmo número que foram formadas em outros anos (p.ex. 151/2006 e 
151/2007), mesmo que esta indicação acarrete alguma redundância.   
26 No desenvolvimento do trabalho, no Capítulo 4, analisarei de forma mais detalhada as trajetórias destas 
turmas.
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cooperação e de solidariedade como os principais pilares da construção de estratégias de 

permanência.

1.7  Metodologia, uma construção e muitas aprendizagens 

Tentei evidenciar, com as reflexões sobre o meu modo de pensar minhas 

experiências no campo, o percurso trilhado para o delineamento do recorte metodológico 

do objeto, constituído pelos sujeitos do PEJA, com suas histórias, trajetórias e estratégias 

de permanência. Escolhi para caracterizar esse percurso os principais elementos que 

permitiram tanto a construção do objeto, quanto a problemática a ele relacionada. Defronto-

me agora com o passo seguinte: a imprescindível fase da constituição dos instrumentos de 

investigação compatíveis com as interrogações inerentes ao processo de produção do 

conhecimento cientifico.  

 Adotarei como caminho bastante freqüente na investigação, que não deixa de ser um 

imenso desafio, o recurso de dialogar com conjunto de memórias e documentos 

acumulados nesses seis anos letivos de trabalho na escola pesquisada, na qual a minha 

trajetória profissional entrecruza-se com a do campo de pesquisa. Em outras palavras, tenho 

diante de mim a difícil missão de intercambiar-me entre duas posições que podem produzir 

ou uma riqueza de dados objetivos ou uma massa de impressões pessoais marcadas por uma 

subjetividade pouco útil, ou até mesmo imprestável, para a produção do conhecimento.   

 Quando Bourdieu (2007) nos alerta para a sua preferência pela denominação 

questionamento no lugar da designação observação participante, em razão de suas críticas 

a esse método, defendendo a necessidade da objetivação participante como componente 

essencial na produção do conhecimento científico, faz a seguinte ponderação: 

[...] é sem dúvida o exercício mais difícil que existe, porque requer a ruptura das 
aderências  e  das  adesões  mais  profundas  e  mais   inconscientes,  justamente 
aquelas que, muitas  vezes, constituem o “interesse” do próprio objeto  estudado 
para aquele que o estuda, tudo aquilo que  ele  menos  pretende conhecer na sua 
relação com o objecto que ele procura conhecer. (BOURDIEU, 2007, p.51) 

O termo questionamento pode ser bastante pertinente para indicar um dos 

procedimentos metodológicos utilizados. Pretendo, continuamente, da posição ocupada 
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pelo pesquisador, fazer o questionamento do professor presente no campo27 antes de 

qualquer perspectiva de realização da pesquisa.  

 Posso antecipar que pude perceber o êxito desse esforço de objetivação quando ao 

analisar algumas entrevistas, estabeleci uma importante diferença entre a perspectiva do 

professor e a do pesquisador.  

 Do meu ponto de vista de professor interpreto a minha realidade profissional 

privilegiando as carências das condições de trabalho, tendo como princípio aquilo que 

gostaríamos de oferecer aos alunos para aprimorar as aprendizagens dos conteúdos que 

compõem uma importante parte da formação escolar. Fui obrigado, ao ouvir as gravações 

dos diálogos das entrevistas, deslocar-me para a posição do pesquisador, adotando um 

ponto de vista radicalmente diferente do anterior: os alunos expressaram uma interpretação 

em que destacavam uma interessante valorização daquilo que lhes é efetivamente oferecido 

no espaço escolar. Essa constatação surpreendeu-me porque como professor que luta pela 

construção de processos educativos significativos e de qualidade, continuamente sou levado 

a imaginar uma escola ideal. Realmente não esperava que os discursos dos alunos 

enfatizassem de forma tão intensa e valorativa a escola real, quando do meu ponto de vista 

considerava que esse trabalho pedagógico   era caracterizado mais pelas precariedades e 

menos pelas qualidades. Nesse momento, surpreendido pelas possibilidades de conhecer 

outras interpretações28 de uma realidade tão “familiar”, pude confirmar na atividade prática 

de pesquisador o que Bourdieu indicou na formulação teórica citada acima: “[...] tudo 

aquilo que  ele  menos  pretende conhecer na sua relação com o objecto que ele procura 

conhecer”  (BOURDIEU, 2007, p.51).

 A necessidade de produzir os conhecimentos exploratórios sobre o campo de 

pesquisa, obrigou-me, como relatei anteriormente, a buscar nos diários de classe alguns 

elementos capazes de nortear o início efetivo da investigação. Sendo assim, considerei o 

interesse, vinculado à própria necessidade de dar um primeiro passo, de ter como ponto de 

partida a construção de dados quantitativos.  

 A análise dos percentuais de permanência e de desistência em duas turmas (classes) 

formadas nos anos 2006 e 2007 foram fundamentais para o redirecionamento da pesquisa. 

27 [...] “um agente ou uma instituição faz parte de um campo na medida em que nele sofre efeitos ou que nele 
os produz” (BOURDIEU, 2007, p.31) 
28 Neste contexto, aplica-se também o que foi denominado como o “excedente de visão” por 
Bakhtin/Volochínov(2006), conceito explicitado na parte introdutória dessa dissertação. 
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No entanto, considerei, para uma análise mais rigorosa que conduza à compreensão 

contextualizada de como as trajetórias individuais e coletivas incidiram sobre os processos 

de permanência no PEJA, a necessidade da utilização de métodos que evidenciem também 

os aspectos qualitativos da realidade investigada.  

Considerei o espaço escolar como um campo dotado de dinamismos e  configurado 

em uma complexa rede de relações sociais e de poder. Evidenciando-se [...] “que o objeto 

em questão não está isolado de um conjunto de relações de que retira o essencial das suas 

propriedades” (BOURDIEU, 2007, p.27). Somente quando conscientemente recusamos a 

compreensão da realidade social naturalizando-a como estática e imutável – percepção 

substancialista ou essencialista – torna-se possível pensar relacionalmente (BOURDIEU, 

2007, p.28) 29.

 Para refletir sobre as práticas pedagógicas no âmbito da EJA, examinei a  

necessidade de questionar a tradição epistemológica da filosofia e da ciência moderna que 

se fundamentam na crença de que o sujeito é um dado a priori, caracterizado pela presença 

de uma essência humana que manifestaria formas puras e universais. 

 A partir dessa perspectiva, adoto a concepção de que o sujeito é constituído e não 

constituinte (ARAÚJO, 2007, p.28), possuindo uma gênese, uma história. Fundamentei 

minha perspectiva teórica contrapondo-me à concepção do sujeito que se baseia  na 

pressuposição da existência de um ser humano em geral e na afirmação de uma 

subjetividade, marcada por um tipo de racionalidade, também com características 

universais.  

As pesquisas de campo da Antropologia, principalmente a partir das primeiras 

décadas do século XX, trouxeram outras perspectivas ao aprofundar os estudos sobre a 

diversidade cultural, determinando necessárias problematizações sobre as questões relativas 

à existência de uma essência humana. 

 Encontrei nas críticas formuladas à epistemologia que se fundamenta na afirmação 

da existência de uma essência humana uma significativa aproximação entre a teoria 

sociológica proposta por Pierre Bourdieu – o estruturalismo crítico, genético ou 

29 Bourdieu faz um interessante jogo de palavras dialogando com Hegel, enquanto o filósofo alemão afirmava 
que “o real é racional”, Bourdieu de forma coerentemente bem humorada afirma que “o real é relacional”. 
(BOURDIEU, 2007, p.28)  
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construtivista (BONNEWITZ, 2003, p.16) – e a perspectiva sócio-histórica, originada nos 

estudos lingüísticos de Mikhail Bakhtin (BAKHTIN / VOLOCHÍNOV, 2007). 

Essas perspectivas teóricas aproximam-se quando consideram que a consciência 

individual é constituída pelo meio social, na “interiorização da exterioridade”. Rejeitando, 

simultaneamente, a concepção teórica que advoga o primado da liberdade individual 

ilimitada – no campo da lingüística essa corrente é denominada subjetivismo idealista por 

Bakhtin/Volochínov (2006) – e a perspectiva que afirma a sobre-determinação imposta aos 

agentes sociais defendida pelas “correntes” (termo com interessante duplo sentido) 

estruturalistas – denominada pelos mesmos pesquisadores russos como objetivismo 

abstrato.

 Tanto a perspectiva sócio-histórica ao concluir que toda enunciação é de natureza 

social (BAKHTIN/ VOLOCHÍNOV, 2006, p.113), quanto Pierre Bourdieu com a noção de 

habitus (BOURDIEU, 2007, p.61) superam dialeticamente a clássica oposição entre 

indivíduo e sociedade. Resgatam a relevância do sentido que os agentes sociais conferem às 

suas práticas que, por sua vez, orientam suas ações. Sendo assim, reintroduzem  a 

importância do agente no campo ou esfera social, considerando também o conjunto de 

coerções sociais presentes nas suas ações. Nesse sentido, assinala Bourdieu (apud

BONNEWITZ, 2003, p. 16): 

Se eu gostasse de rótulos, diria que tento elaborar um estruturalismo genético: a 
análise das estruturas objetivas – dos diferentes campos – é inseparável da análise 
da gênese, no seio dos indivíduos biológicos, das estruturas mentais que são, em 
parte, o produto da incorporação das estruturas sociais [...].

A noção de habitus também se relaciona com a perspectiva de identidade com a 

qual procuramos investigar o problema da pesquisa. Procurei manter como viés 

interpretativo as possibilidades de identidades múltiplas (CARRANO, 2000b), como 

contínuos processos de (re)construção (e desconstrução), não as concebendo como dotadas 

dos atributos da rigidez e imutabilidade estáticas. Sendo assim, verifica-se a pertinência 

analítica da noção de habitus, enfatizando-se que:   

Vale lembrar que o habitus é um operador, uma matriz de percepção e não uma 
identidade ou uma subjetividade fixa. Nas palavras do próprio Bourdieu: sendo 
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produto da história, o habitus é um sistema de disposições aberto, 
permanentemente afrontado a experiências novas e permanentemente afetados por 
elas. Ele é durável, mas não imutável (Réponses, 1992). (LOYOLA, 2002, p.83) 

Com o objetivo de estabelecer as necessárias relações entre os dados quantitativos e 

as minhas experiências profissionais que se entrelaçaram com a observação participante fiz 

a opção por realizar entrevistas com os alunos do PEJA com base na categoria 

permanência.

Foram realizadas, em maio de 2008, oito entrevistas-piloto, com questões 

estruturadas (vide Anexo 1), sendo sete  entrevistas individuais e uma coletiva, reunindo 

quatro alunos que também haviam participado das entrevistas individuais (Anexo 2). A 

opção pela realização desses dois tipos de entrevistas teve como base a proposta teórica 

presente na perspectiva sócio-histórica, podendo-se sintetizar alguns seus princípios da 

seguinte forma:    

[...]Nos  dois  tipos  de  entrevistas,  nosso compromisso e desejo  eram  garantir os  
diálogos, por sabermos que existe  uma  forte  ligação  entre história de vida, 
subjetividade   e   narrativa.  [...]  Entretanto,   percebemos   que   a  posição 
estabelecida entre pesquisador e  pesquisados – o lugar de onde falam – é  muito 
diferente  nos  dois  tipos  [de entrevistas].  [...]   Além  disso,  como   não  só  o 
pesquisador detém autoridade para fazer perguntas ou comentários sobre  a  fala 
dos  entrevistados,  a  influência  do  poder  e   da  posição  hierárquica  parecem 
diminuir; os  problemas   são   apresentados   com   suavidade   e   tensão,   o 
conhecimento é  compartilhado e  confrontado, a  diversidade é  percebida  face  a 
face. (KRAMER, 2003, p.64)  

Nessas entrevistas iniciais foram evidenciadas algumas questões já delineadas pela 

observação participante, como por exemplo, a questão dos vínculos de cooperação e do 

incentivo mútuo entre os alunos. Essas entrevistas-piloto tiveram o papel de confirmar a 

fecundidade desse viés de investigação e a inadequação de algumas questões formuladas no 

primeiro roteiro de entrevista. 

Em uma segunda etapa, houve a realização de entrevistas semi-estruturadas (Anexo 

3), ocorrida no final de novembro e em dezembro de 2008. Com um roteiro de questões 
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reformulado pela análise das entrevistas-piloto, foram realizadas dezenove entrevistas30

com trinta entrevistados (Anexo 4). Sendo quatorze entrevistas individuais e cinco 

entrevistas coletivas reunindo dezesseis entrevistados – duas com dois entrevistados, uma 

com três entrevistados, uma com cinco entrevistados e uma com quatro entrevistados. 

A opção metodológica pelas entrevistas coletivas favoreceu o desenvolvimento de 

diálogos mais próximos das situações cotidianas de conversação, atenuando o caráter mais 

hierarquizado e formal que pode ocorrer em algumas entrevistas individuais, caracterizadas 

pelo reforço dos mecanismos de autorepressão de alguns sujeitos. Esses mecanismos 

poderiam ser particularmente reforçados pela minha condição de professor dos 

entrevistados. Dessa forma, em algumas entrevistas, quando percebia que o entrevistado 

estaria privilegiando a minha posição de professor, explicitava para estimular as respostas 

que não existiam respostas certas ou erradas, mas o meu interesse em conhecer a sua forma 

de pensar aquela questão. Foi possível, porém, observar com certa nitidez que, quando 

esses mecanismos eram atenuados, ocorreram entrevistas em que alguns alunos passaram a 

usar a expressão coloquial de tratamento “cara” ao se dirigir ao entrevistador/professor nos 

diálogos das entrevistas, indicando um enfraquecimento das hierarquizações presentes nos 

espaços escolares.   

Foi possível também observar, nas entrevistas coletivas, que a presença do grupo foi 

um fator de diminuição das autocensuras nas narrativas. O respaldo do grupo atenuou os 

bloqueios para expressar aquilo que imaginavam ser inadequado em revelar ao 

entrevistador/professor, representante do poder institucional ao qual os entrevistados 

estavam subordinados. No entanto, faz-se necessária a ressalva formulada por Brandão 

(2002):   

Definitivamente, a flexibilidade sempre reclamada para as entrevistas (não-
estruturadas) não têm nada a ver com uma conversa. A entrevista é trabalho, 
reclamando uma atenção permanente do pesquisador aos seus objetivos, obrigando-
o a colocar-se intensamente à escuta do que é dito, a refletir sobre a forma e 
conteúdo da fala do entrevistado, os encadeamentos, as indecisões, contradições, 
expressões e gestos...(BRANDÃO, 2002, p.40) 

30 A transcrição dessas dezenove entrevistas, somada à transcrição das entrevistas piloto geraram 76 páginas 
de material empírico de imensa riqueza para trabalho analítico e interpretativo.    
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As oito entrevistas piloto – sete individuais e uma coletiva – foram realizadas na 

sala de vídeo da escola, um dos poucos ambientes onde a estrutura original de meia parede 

do projeto original dos CIEPs foi fechada.  

A segunda fase das entrevistas, com roteiro de questões reformulado, também 

ocorreu na sala de vídeo. Nessas entrevistas, quinze alunos foram entrevistados, em três 

entrevistas individuais e três entrevistas coletivas com três, quatro e cinco alunos. Os outros 

quinze alunos, onze individualmente e duas entrevistas em duplas, foram entrevistados na  

própria sala de aula ou em outras salas de aula desocupadas naquele  momento.  

Houve grande receptividade dos alunos em relação à pesquisa, não ocorrendo 

nenhuma recusa quando convidados para participar das entrevistas. Na escolha dos sujeitos 

para as entrevistas procurei “[...]abranger a totalidade do problema investigado em suas 

múltiplas dimensões” (MINAYO apud DESLANDES, p.48, 2007), escolhendo-os a partir 

do algumas de variáveis presentes entre os alunos do PEJA da escola pesquisada: gênero, 

faixas etárias, trabalhadores ou dependentes e trajetórias escolares anteriores ao PEJA 2. 

Ao transcrever os textos produzidos nas entrevistas, procurei sempre manter 

exatamente a forma original da expressão dos entrevistados, evitando qualquer tipo de 

correção gramatical. Para seguir o princípio metodológico do dialogismo, foram  incluídas 

as perguntas formuladas ou descrito o contexto dos diálogos em que a enunciação foi 

produzida. Tal procedimento descritivo do contexto fez-se necessário,  principalmente no 

caso das entrevistas coletivas, quando a cada pergunta uma muitas  apreciações eram feitas 

pelos entrevistados. 

 Como recurso metodológico adicional, mas de forma mais cuidadosa e limitada, 

utilizei também alguns trabalhos de autobiografia produzidos nas aulas de História e 

Geografia, como expressões textuais escritas dos sujeitos com os quais foi realizada a 

investigação. Nesse caso foi mantida a transcrição literal, não sendo efetuadas correções 

ortográficas. 

 Para garantir o anonimato dos alunos entrevistados todos os nomes verdadeiros 

foram trocados por nomes fictícios. 

Nas entrevistas foram usados referenciais teórico-epistemológicos da perspectiva 

sócio-histórica com o objetivo de compreender como os sujeitos produziram os significados 

que expressam as suas interpretações sobre os conteúdos das suas ações e que relações 

podem ser estabelecidas com os contextos sócio-culturais de sua produção.  Para a 
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consecução desse objetivo usei a categoria da exotopia, entendida como a possibilidade dos 

deslocamentos do lugar do pesquisador que procura colocar-se na perspectiva daquele que 

está sendo pesquisado – compreendendo como se construiu ideologicamente seu sistema de 

valores – o que torna possível ao retornar à posição inicial: 

[...] completar seu horizonte com tudo o que se descobre do lugar que ocupo, fora 
dele; devo emoldurá-lo, criar-lhe um ambiente que o acabe, mediante o excedente 
de minha visão, de meu saber, de meu desejo e de meu sentimento. (BAKHTIN 
apud BRAIT, 2006, p.27, grifos nossos)  

 No sentido mais amplo da dialogia humana busquei a produção dos significados que 

permitem a construção das contextualizadas verdades dos enunciados que traduzem os 

conhecimentos no campo das Ciências Humanas, mas com a convicção de poder estar de 

alguma maneira contribuindo para outros textos que prosseguirão a construção de 

conhecimentos sobre a realidade social. Construções continuamente marcadas pelo caráter 

provisório, que segundo a perspectiva de Bourdieu, “[...] são regularidades limitadas no 

tempo e no espaço, que duram enquanto durarem as condições sociais que a sustentam” 

(Réponses, 1992, in: LOYOLA, 2002, p.82).  Reafirmando-se dessa forma o seguinte 

princípio epistemológico: “[...]a verdade só é eterna enquanto evolução eterna da verdade” 

(BAKHTIN / VOLOCHÍNOV, 2006, p.202). 

 Assim, posso afirmar que o duplo posicionamento de professor e pesquisador 

representa simultaneamente algumas vantagens e um imenso desafio. Por um lado, 

representa vantagens, pois o retorno ao campo não exige nenhum dispêndio maior de tempo 

ou de recursos financeiros. É a minha presença no campo que possibilita a aquisição de 

parte dos recursos financeiros necessários a minha vida; estar no campo é na verdade minha 

obrigação profissional, estando cotidianamente ao meu alcance eventuais necessidades de 

coleta de novos dados. Todavia, é preciso ressalvar a existência de desafios dessa presença 

cotidiana, porque ela pode dificultar ainda mais a já complexa tarefa de “estranhar o 

familiar”. Por outro lado, devo enfrentar os obstáculos que se apresentam àqueles que têm 

como campo de pesquisa o seu local de trabalho, obrigando-me a equilibrar-me no “fio da 

navalha”, ponderando permanentemente sobre os limites relativos à ética profissional e a 

necessidade da construção do conhecimento científico. 
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Em tempo algum pude ser um observador “acizentadamente” imparcial, o que, 
porém jamais me afastou de uma posição rigorosamente ética. Quem observa o faz 
de um certo ponto de vista, o que não situa o observador em erro. O erro na verdade 
não é ter um certo ponto de vista, mas absolutizá-lo e desconhecer que, mesmo do 
acerto do seu ponto de vista é possível que a razão ética nem sempre esteja com ele. 
(FREIRE, 2000, p.15-16)

 Nesse sentido assinala Bourdieu: “Sabemos que obstáculo para o conhecimento 

científico representa tanto o excesso de proximidade quanto o excesso de distância[...]” 

(BOURDIEU apud BONNEWITZ, 2005, p.33).  
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CAPÍTULO 2 

O  PEJA  E  OS  PEJAS – UMA  PROPOSTA  E  MUITAS SINGULARIDADES 

2.1  A escola pesquisada e a trajetória do PEJA 

 A escola onde a pesquisa foi desenvolvida passou a funcionar a partir de 1996, 

ocorrendo como curiosidade o fato de não ter acontecido uma cerimônia oficial de 

inauguração. Possivelmente esse fato possa ser explicado pelo prédio ser um CIEP  que era 

um dos principais componentes do projeto de educação popular, desenvolvido por Darcy 

Ribeiro durante os governos Brizola. Como a escola foi inaugurada sob responsabilidade da 

administração municipal, estando a prefeitura sob a gestão de outros grupos políticos a 

inauguração não deve ter ocorrido para “não botar azeitona na empada do outro”31.

 A escola oferece no período diurno – dois turnos, com seis turmas em período 

integral – da Educação Infantil até período final do segundo ciclo (equivalente à 5ª série ou 

6º ano do Ensino Fundamental). 

 No período noturno o PEJA possui oito turmas, sendo quatro turmas (171, 172, 191 

e 192) de PEJA 1 – da alfabetização até o equivalente ao 5º ano, antiga 4ª série – e quatro 

turmas de PEJA 2 (151,152,161 e 162) – equivalente ao segundo segmento do Ensino 

Fundamental. O presente trabalho de pesquisa tem como objeto preponderante as trajetórias 

e estratégias dos sujeitos que formaram (ou ainda formam) as quatro turmas do PEJA 2.   

  O PEJA na escola pesquisada começou a funcionar no ano de 2003, inicialmente 

apenas com o denominado PEJA 1 – correspondente às turmas da alfabetização à 4ª série – 

com quatro turmas, duas do Bloco 1 (correspondente da alfabetização à 2ª série) e duas 

turmas do Bloco 2 (correspondentes à 3ª e 4ª séries). 

 No ano seguinte, em 2004, a direção da escola foi autorizada pela CRE  a ampliar o 

PEJA para receber turmas do segundo segmento do Ensino Fundamental (PEJA 2). A 

Diretora deveria então formar uma equipe de professores para atender as turmas que seriam 

matriculadas no PEJA 2.  

31 Provérbio popular que significa a falta de interesse de que se faça alguma coisa que possa trazer benefício a 
outra pessoa ou outro grupo sem que isso traga proveito para quem agiu. 
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 Como foi descrito, a equipe de professores do PEJA 2 foi constituída a partir de 

alguns conhecimentos pessoais da então Diretora e da utilização de um cadastro de 

professores interessados em trabalhar no PEJA existente na CRE. 

 De 2004, ano inicial do PEJA 2 na escola, até o presente ano ocorreram algumas 

alterações no quadro de professores. O(A) professor(a) de Artes, que trabalhava com Artes 

Cênicas em 2004 não foi mantido(a) pela direção no ano seguinte. Em 2005, outro 

profissional dessa disciplina, pertencente ao quadro de professores do período diurno da 

escola,  foi requisitado(a)32. Trabalhava com Música, tendo permanecido até o final do ano 

letivo de 2006, deixando, por pedido próprio, de trabalhar no PEJA.  No início do ano 

letivo de 2007 um(a) novo(a) professor(a) de Artes, trabalhando com Artes Plásticas, foi 

requisitado(a) a partir de indicação da CRE, sendo atualmente o(a) professor(a) dessa 

disciplina. Então, em relação à disciplina Artes foram três professores que trabalharam no 

turno da noite da escola pesquisada. O primeiro trabalhou apenas no ano letivo de 2004. O 

segundo trabalhou nos anos letivos de 2005 e 2006. O terceiro iniciou seu trabalho em 2007 

prosseguindo até o ano letivo corrente.  

 A disciplina Língua Estrangeira, no caso do PEJA pesquisado o Inglês, teve dois 

docentes que trabalharam no período da investigação. O(A) professor(a) que iniciou o 

trabalho em 2004, apenas não fez parte da equipe de professores no ano de 2006. Naquele 

ano, a então Diretora requisitou um(a) professor(a) do quadro diurno da escola para 

trabalhar no período noturno; no ano letivo seguinte, porém, ele(a) não prosseguiu em 

função de sua aposentadoria. Retornando o(a) professor(a) de Inglês que havia iniciado em 

2004, que permanece até o presente ano letivo. 

 Os professores de Artes e Língua Estrangeira somente trabalham no PEJA nas 

sextas-feiras, enquanto os professores dos outros componentes curriculares estão no centro 

de estudo. Para que não ocorra a suspensão da aula, de acordo com a estrutura do PEJA, nas 

sextas-feiras, na escola pesquisada, as duas turmas do Bloco 1 do PEJA 2 (151 e 152) têm 

aulas de Artes Plásticas, enquanto as duas turmas do Bloco 2 do PEJA 2 (161 e 162) têm 

aulas de Inglês.  

32 Os professores do PEJA são requisitados pela direção da escola sendo que esse procedimento deve ser 
renovado no inicio de cada ano letivo, constituindo-se uma escolha pessoal da Diretora da escola. Os 
professores que atuam no diurno são designados pela CRE/SME. 
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 Para descrever as mudanças em relação aos professores das disciplinas Ciências, 

História/Geografia, Língua Portuguesa e Matemática, torna-se necessário relatar um 

acontecimento anterior. 

 No primeiro semestre do ano de 2007, ocorreram problemas político- 

administrativos envolvendo a Diretora da escola que havia iniciado a oferta do PEJA. O 

desdobramento dessa situação levou ao seu pedido de afastamento do cargo e uma 

intervenção na escola, com a nomeação pela CRE de um grupo formado por professores 

que não eram da escola para a função de direção (diretor principal e adjunto). 

 A nova Diretora inicialmente manteve todo o grupo de professores do PEJA 1 e 2, 

porém no final do ano letivo de 2007 comunicou aos professores de Ciências, Matemática e 

Língua Portuguesa que eles não seriam requisitados no ano seguinte. Sendo assim, do 

grupo de seis professores do PEJA 2 três foram dispensados e três foram mantidos – Artes, 

Língua Estrangeira e História/Geografia. 

 Em 2008 três novos professores de Ciências, Matemática e Língua Portuguesa 

passaram a trabalhar no PEJA 2 da escola. Desses três novos professores, apenas um já 

havia trabalhado anteriormente nesta modalidade de educação em outra escola. Os outros 

dois não tinham experiências anteriores, mas eram professores muito experientes, sendo 

que um deles é um(a) professor(a) muito conhecido(a) e conceituado(a) nas escolas 

públicas e particulares daquela região da cidade.  

 O(A) professor(a) de Língua Portuguesa que começou a trabalhar em 2008 não 

prosseguiu em 2009, por razões pessoais e pela distância entre a sua residência e a escola o 

que representava uma grande dificuldade em função da precariedade dos transportes 

públicos naquela região, o que se agrava consideravelmente durante a noite. 

 No PEJA 1 o grupo de professores foi menos modificado: dos quatro professores 

que iniciaram no PEJA 1da escola em 2003, três permanecem até o presente ano letivo, 

apenas um dos professores deixou voluntariamente o trabalho no PEJA 1 também no final 

do ano letivo de 2007. 

 Sendo assim, dos dez professores da escola, apenas três deles – todos do PEJA 1 – 

estão trabalhando ininterruptamente desde 2003, sendo que um dos quatro professores do 

PEJA 1 está há dois anos letivos na escola – 2008 e 2009.  

 Dos professores do PEJA 2 apenas um deles, o professor de História/Geografia e 

autor desse trabalho, leciona desde 2004; o(a) professor(a) de Inglês, também trabalha 
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desde 2004, porém de forma descontínua, pois não trabalhou no ano de 2006; o(a) 

professor(a) de Artes leciona desde 2007; os professores de Ciências e Matemática 

iniciaram o trabalho em 2008 e o(a) professor(a) de Língua Portuguesa começou a trabalhar 

na turno da noite da escola pesquisada neste ano letivo; porém, já possuía experiência 

anterior nesta modalidade de educação numa outra escola pública da rede municipal da 

cidade do Rio de Janeiro. 

 Outro componente importante para o funcionamento do PEJA na escola, conforme 

também relatei brevemente no Capítulo 1, é a existência desde o ano letivo de 2008 de 

um(a) professor(a) encarregado(a) da função de PO (Professor Orientador). Essa função é 

responsável pela articulação pedagógica entre os diferentes componentes curriculares, pelo 

acompanhamento dos processos de ensino-aprendizagem e por um conjunto de outras 

atribuições relativas ao funcionamento do período noturno da escola. Considero que nesses 

dois anos de trabalho desse(a) profissional houve importantes ganhos para professores e 

alunos do PEJA, embora a articulação entre os componentes curriculares ainda seja um 

objetivo a ser conquistado. O trabalho do(a) PO, mesmo não sendo uma unanimidade entre 

os professores, tem se caracterizado por uma postura bastante agregadora, buscando 

constantemente a humanização das relações entre os diferentes agentes sociais presentes no 

espaço da escola.  

 A nova equipe de professores do PEJA 2, formada a partir de 2008, compõe-se por 

seis professores brancos, três homens e três mulheres, sendo que quatro professores têm 

idades acima de 40 anos, um(a) professor(a) tem mais de 60 anos e um(a) professor(a) está 

na faixa dos 30 anos.  

 Comparativamente ao grupo anterior, que trabalhou no PEJA 2 até 2007, esta nova 

equipe docente demonstra maior comprometimento com o trabalho pedagógico e com a 

atuação coletiva. O número de faltas e atrasos diminuiu consideravelmente, verificando-se 

também posturas mais receptivas durante as atividades desenvolvidas no centro de estudo e 

relações com menor grau de rigidez hierárquica com os alunos, o que foi verificado nos 

depoimentos dos alunos que trabalharam com os dois grupos de professores.   
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2. 2   A estrutura da escola pesquisada  

 O prédio do CIEP em que funciona a escola pesquisada está localizado no vale de 

um rio da região, sendo cercado de forma bastante próxima pelas residências construídas 

nas margens desse rio. Mesmo estando no mesmo plano  das outras construções próximas à 

escola, apresenta um aspecto de destaque na paisagem caracterizada por residências baixas 

ou com poucos pavimentos.  

 A fachada do prédio está em bom estado de conservação, embora a parede onde se 

pode ler o nome do CIEP tenha sido recentemente pichada. A fachada principal passou por 

uma reforma, com serviços de reparo, limpeza e pintura, no início de 2008, as paredes 

internas não apresentam pichações que chamem a atenção, existem pequenas inscrições 

feitas com tinta de corretivo para papel (“liquid paper”), estão relativamente limpas e bem 

pintadas. No final de 2008 foi realizada a pintura em mutirão que reuniu alunos do diurno, 

alunos do PEJA, pais de alunos, funcionários, alguns professores e membros da direção da 

escola.  

 A estrutura original de meias-paredes não foi modificada, o que representa um 

desafio, pois mesmo as turmas do PEJA, certamente menos barulhentas do que as turmas 

do diurno, sentem os efeitos do barulho produzido nas diferentes salas.  

 Os banheiros ficam abertos, porém existem regras que procuram evitar que muitos 

alunos saiam simultaneamente para usar o banheiro. No ano passado ocorriam grandes 

encontros no hall onde se localizam o bebedouro e os acessos aos banheiros masculino e 

feminino. Estes encontros marcados às vezes em mensagens pelos telefones celulares 

reuniam quase sempre grupos de adolescentes, a coordenação da escola e os professores 

decidiram então limitar a saída da sala a um ou dois alunos por vez. Havia a suspeita de que 

nesses encontros poderiam estar ocorrendo agenciamento de menores com intuito de 

práticas de exploração sexual.  

 O estado de conservação dos banheiros é um dos pontos mais críticos da estrutura 

do CIEP, pois na passagem do turno da tarde para o turno da noite, nem sempre são 

deixados suficientemente limpos, o que provoca algumas vezes no final do turno a 

inconveniência dos maus odores nas salas de aula próximas.  

 Em 2005 foi feito um mutirão com alunos, professores e direção para melhorar as 

condições gerais dos banheiros. Foi realizada uma obra no hall de acesso aos banheiros 



52

com a colocação de revestimento cerâmico no piso e nas paredes, mas a escolha de um 

padrão de cor escura para as paredes e a baixa qualidade dos materiais não ajudaram a 

melhorar a aparência do local.  

 Ainda hoje os banheiros não apresentam boas condições de uso, com pouca 

iluminação, alguns equipamentos quebrados e vazamentos nas tubulações, com o serviço de 

limpeza raramente sendo bem realizado, o que é imprescindível a um lugar usado por um 

grande número de pessoas. Essa situação é tão problemática que, em anos anteriores, 

algumas alunas evitavam usar o banheiro da escola. Essa questão sempre é mencionada por 

alunas e alunos como um problema que deve ser solucionado no funcionamento da escola.  

 Eventualmente ocorrem outros problemas nos banheiros relacionados com o uso do 

local por fumantes, problema mais grave durante a gestão da Diretora anterior quando havia 

uma maior tolerância ao uso do cigarro nas dependências internas da escola.  

 Outro problema envolvendo os banheiros ocorreu em 2005. No meio do turno, o(a) 

professor(a) de Matemática foi até a sala em que eu estava para alertar-me que estando ele 

em uma sala mais próxima aos banheiros, havia percebido um odor de maconha vindo de 

lá. Diante da gravidade da situação, pois seria um precedente perigoso que poderia ameaçar 

o funcionamento do PEJA, fomos até o banheiro masculino, onde de fato havia um cheiro 

forte de maconha, encontramos um aluno adulto (na época com 39 anos) do PEJA 1, 

quando foi questionado, alegou que quando chegou ao banheiro já havia aquela “maresia” 

(cheiro).  Não insistimos, pois avaliamos que caso fosse ele quem estivesse fumando, ele 

não repetiria a atitude percebendo que estávamos atentos àquela situação. 

 No CIEP pesquisado não existem salas de informática, embora a reivindicação de 

aulas de informática seja recorrente entre alunos de todos os PEJAs. Quando ocorrem 

encontros de alunos das escolas que oferecem o essa modalidade de educação, isso fica 

bastante evidente. Há disponível na escola um aparelho retroprojetor, em todas as salas há 

aparelhos de TVs e DVDs fornecidos no ano passado (2008) pelo governo federal e 

instalados neste ano (2009). 

 O uso computadores portáteis (lap tops ou notebooks ) com acesso à internet por 

sinal de linha de telefone celular (modem sem fio) é dificultado pela topografia da região 

onde está localizado o CIEP, um vale com muitas elevações próximas.  

 Quando levo para a sala de aula o computador portátil fornecido pelo governo 

estadual e acesso um sítio (site) com fotos de satélite de todo o planeta Terra (programa 
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Google Earth) alguns alunos mostram-se muito entusiasmo e motivação em ter contato 

com essa tecnologia ainda pouco disponível, principalmente para os alunos mais velhos. Os 

mais novos, de modo geral, tem mais familiaridade por freqüentarem as lan houses33.

Observei que apenas uma minoria possui computadores nas suas residências. 

 No final do ano passado (2008) foram disponibilizados pela Secretaria Municipal de 

Educação do Município do Rio de Janeiro seis micro-computadores, dois para serem 

instalados na sala dos professores e quatro na sala de leitura. No entanto, ainda não 

ocorreram as instalações, em função de ser necessária uma reforma prévia do sistema de 

instalações elétricas do prédio do CIEP, que se apresenta em estado precário, pois não foi 

feita nenhuma reforma geral nessas instalações desde a inauguração do prédio da escola em 

1996. 

 Uma reivindicação dos professores do PEJA é a compra de um data-show pela

direção da escola, pois consideram que o uso desse equipamento permitiria que o conjunto 

das turmas pudessem compartilhar dos benefícios do acesso à tecnologia viabilizada pelos 

recursos da informática. Essa aquisição  possibilitaria  além do acesso à rede mundial de 

computadores (Internet), o uso de programas (como o power point) com imagens e textos 

como importante recurso didático. 

   As outras construções anexas ao prédio principal apresentam maiores problemas, 

com o destaque negativo para a sala de leitura que não funciona mais nesse prédio anexo, 

tendo sido transferida desde 2007 para uma sala do prédio principal. Essa transferência foi 

provocada por furtos ocorridos em 2006 de equipamentos sonoros e instrumentos musicais 

(caixas de som, amplificadores, pequenos teclados elétricos e flautas doces) que pertenciam 

ao(a) professor(a) de Música e  ficavam guardados nesse espaço. No contexto de 

miserabilidade da sociedade brasileira, apenas esquadrias de alumínio e vidros mostraram-

se insuficientes para proteger o espaço interno dessa construção, sendo freqüente à 

necessidade da colocação de grades de ferro para evitar a ocorrência de furtos nas escolas. 

Nota-se um rápido processo de deterioração da construção destinada no projeto inicial para 

servir como sala de leitura (biblioteca). Assim está se perdendo na escola pesquisada um 

importante espaço da estrutura dos CIEPs, com vidros sendo quebrados, infiltrações e 

problemas nas instalações elétricas.  

33 Lojas em que os clientes pagam pelo tempo de uso dos computadores. 



54

 O mais lamentável é que esse espaço construído em formato hexagonal e todo 

envidraçado é um espaço muito agradável para o desenvolvimento de atividades de criação 

como saraus, exposições e a própria leitura. Poderia ser um lugar interessante para os 

alunos usarem de forma mais efetiva e completa os espaços da escola, que se limita aos 

espaços do prédio principal como refeitório, salas de aulas, banheiros, rampas de acesso e 

corredores. 

 Os alunos do PEJA pesquisado, diferentemente de escolas noturnas estaduais que 

funcionam em prédios de escolas municipais, têm acesso a todos os espaços do prédio 

principal do CIEP. No entanto, a quadra situada no terraço do prédio fica fechada, por não 

existirem aulas de Educação Física, o que é reivindicado por alguns alunos. 

 A parte externa do espaço escolar, onde se localiza o estacionamento, apresenta o 

problema crônico de falta de iluminação, possivelmente em razão da anteriormente 

assinalada precariedade das instalações elétricas da construção. Também existe uma 

construção anexa ao prédio principal do CIEP onde funcionam salas de educação infantil. 

Esse prédio anexo, que obviamente não é utilizado pelos alunos do PEJA, 

comparativamente, apresenta mais problemas de conservação do que o prédio principal da 

escola.  

2.3  Alguns momentos de atividades coletivas de produção cultural no PEJA 

 Uma tentativa de reativar o prédio hexagonal no qual deveria funcionar a sala de 

leitura ocorreu em novembro de 2008. Nessa ocasião, aconteceu a culminância dos projetos 

desenvolvidos pelos professores de Matemática e Língua Portuguesa, mas foi necessário 

que o(a) professor(a) de Matemática providenciasse muitos reparos para deixar o espaço em 

condições de uso.  

 Nesse mesmo dia, no princípio de novembro, o(a) professor(a) de Língua 

Portuguesa realizou a culminância do projeto desenvolvido sobre Machado de Assis e o(a) 

professor (a) de Matemática realizou o fechamento do projeto sobre uso de plantas 

medicinais na criação de xaropes. O fato negativo neste evento ocorreu quando, em função 

dos mencionados problemas nas instalações elétricas da escola, uma sobrecarga elétrica 

danificou alguns equipamentos do(a) professor(a) de Matemática. 
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 Quando ocorre algum atividade fora de sala de aula que reúna a totalidade de alunos 

do PEJA usa-se o refeitório ou o pátio do andar térreo. Alguns eventos muito significativos 

ocorreram no período pesquisado. Um dos mais importantes aconteceu em abril de 2007 

quando houve a Mostra de Talentos do Peja. Nessa ocasião foi possível testemunhar um 

interessante exemplo da diversidade presente no PEJA. As exibições dos alunos incluíram 

dança do ventre, recital de poesias, roda de samba, apresentação de  dança funk, exposição 

de trabalhos de artesanato, pinturas, desenhos, show com banda de rock apresentado por um 

aluno baterista e no fechamento do evento uma aluna do PEJA 1 cantou uma música 

evangélica, sendo acompanhada por palmas por todos os presentes, independentemente de 

apreciarem esse estilo musical.  

 O mais importante nesse evento foi o respeito dos alunos em relação à grande 

diversidade das manifestações culturais. Em nenhum momento houver qualquer tipo de 

rejeição pelas apresentações, pelo contrário, o exemplo mais marcante foi a apresentação da 

canção evangélica, toda platéia procurou apreciar, sem preconceitos, o que estava sendo 

apresentado. 

 Nesse mesmo ano também aconteceu no segundo semestre uma mostra de poesias 

organizada pela antiga direção da escola com a participação do(a) professor(a) de Língua 

Portuguesa.  

 Nas entrevistas realizadas com ex-alunos que estudaram neste período na escola  a 

importância desse evento foi lembrada por um dos entrevistados que se referiu a sua  

premiação neste evento como um momento inesquecível de sua passagem pela escola.  

[Pergunta: Qual foi o momento inesquecível que você estudando aqui ou em outra 
escola, momento que marcou a tua passagem pelas escolas, não só daqui ou de 
qualquer outra, qual foi o momento mais marcante para você?]
Um momento muito bom que eu achei da escola aqui foi [...] uma surpresa de 
ganhar o festival de poesia, que eu fiz uma poesia sobre a natureza e eu ganhei até 
um livro. Aquilo foi um momento marcante, juntou todo mundo, tirou foto, 
entendeu? Teve até uma bandinha de rock tocando. Foi um momento que marcou. 
[...] Fui aí na frente receber o livro que eu ganhei sobre as nossa poesias.[...]. 
Inclusive eu acho que teve duas premiação, que três pessoas ficaram lá, teve uma 
garota que ganhou, eu não lembro o nome dela e eu ganhei um livro que era das 
nossas poesias mesmo. A Cristina ficou em primeiro lugar, eu fiquei em 2º com a 
poesia, foi escolhido em primeiro lugar para ganhar o prêmio. Foi marcante essa 
premiação que eu ganhei, que eu nem esperava ganhar. O reconhecimento. 
(Ivo, 42 anos, ex-aluno do PEJA turma 162/2007, entrevista individual, era aluno 
do PEJA 1) 
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Esses eventos do ano letivo de 2007 foram marcantes para os alunos do PEJA; neles 

possibilitou-se o mútuo reconhecimento da diversidade de trajetórias e vivências trazidas 

para momentos de confraternização e compartilhamento de belíssimas expressões culturais 

daqueles jovens e adultos. Apesar de todas as limitações existentes, foi possível nesses 

momentos viver inesquecíveis experiências que apontam para as potencialidades 

representadas por importantes (re)valorizações dos espaços e tempos escolares. Esses 

eventos podem indicar os caminhos possíveis para a materialização dos processos de 

construção coletiva da EJA, tema que tratarei com mais especificamente nos próximos 

capítulos deste trabalho.

Um dos grandes desafios da contemporaneidade passou a ser a construção da 
unidade social em sociedades marcadas por significativas diferenças e 
desigualdades pessoais e coletivas. Escutar a si e ao outro se torna, portanto, a 
condição para o reconhecimento e a comunicação. Esta parece ser uma das mais 
importantes tarefas educativas, hoje: educar para que os sujeitos reconheçam a si 
mesmos e aos outros em esferas públicas democráticas. [...] Para escutar numa 
relação solidaria é preciso, contudo, assumir a própria identidade, entrar em relação 
com a diferença e rejeitar as desigualdades que venham a configurar a constituição 
das coletividades humanas. (CARRANO, 2007, p.11)     

2.4  O bairro e a região da escola – “periferia da periferia” 

 A região onde a escola está localizada é parte da periferia de um bairro da Zona 

Oeste da cidade do Rio de Janeiro. A área central do bairro possui uma estrutura urbana 

consideravelmente desenvolvida, com 86.488 habitantes (levantamento demográfico do 

Censo IBGE ano 2000, reproduzido no Atlas Escolar da Cidade do Rio de Janeiro), 

caracterizando-se por uma rede comercial e bancária diversificadas. Existindo em várias 

partes do bairro  um número considerável de indústrias, principalmente laboratórios 

farmacêuticos.  

 As informações estatísticas básicas sobre o bairro presentes no Atlas Escolar da 

Cidade do Rio de Janeiro (2000), publicação do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira 

Passos – ano 2000, são as seguintes:  

• Superfície: 13,22 km2 

• População: 86.488 habitantes 
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• Densidade demográfica: 6.542,2 hab./km2 

• Renda média: 5,2 salários mínimos 

• Escolas Públicas: 27 

• Escolas Privadas: 32 

• Alfabetização: 94,7% 

• Estabelecimentos de saúde: 7 

• Praças e Parques: 35 

• Favelas: 15 

• Linhas de ônibus: 36 

• Museus: 0 

• Bibliotecas: 0 

• Teatros: 0 

• Cinemas: 0    

• Delegacias: 1 

• Fórum: 1 

 Nos dados estatísticos sobre o bairro, destacam-se escassez de alternativas de lazer 

ligadas às produções culturais externas à vida dos moradores do bairro. Não existindo 

nenhum cinema, teatro, museu ou biblioteca; igualmente, não existe nenhuma  livraria. As 

principais opções de lazer são atividades ligadas à prática do futebol, pois  ainda existe um 

número relativamente grande de campos em praças ou em terrenos baldios, clubes, sítios e 

quadras em espaços públicos. Não ocorrem bailes funk na região; para participar desse tipo 

de diversão é necessário deslocar-se para bairros vizinhos. Bailes de forró acontecem em 

espaços comerciais, com entrada gratuita. 

 Outra característica a ser destacada é o perfil sócio-econômico dos moradores da 

região que se matriculam no PEJA. Enquanto a renda média dos moradores do bairro é de 

5,2 salários mínimos, foi possível verificar, durante as investigações ou durante o trabalho 

de sala de aula, que muito raramente as remunerações daqueles alunos trabalhadores 

ultrapassam 2 salários mínimos.  

 A região onde a escola está localizada situa-se a aproximadamente 5 quilômetros da 

região mais central do bairro. Entre as suas características principais têm destaque a    

presença do Parque Estadual do Maciço da Pedra Branca, observando-se a permanência de 
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alguns aspectos dos espaços rurais, com cavalos e bovinos eventualmente dividindo 

espaços nas ruas, nem todas asfaltadas, com os automóveis. Também existem espaços de 

cultivo de legumes, hortaliças e frutas, tanto em sítios quanto em espaços de terrenos 

baldios, sendo bastante freqüente os professores receberem esses alimentos como presentes 

dos alunos.   

 Além das residências em loteamentos com acesso pelas vias públicas, existem 

residências condomínios alguns de alto luxo, outros mais modestos. Os mais antigos têm 

mais de vinte anos de existência, coexistindo com sítios e ocupações habitacionais 

irregulares, algumas em áreas não edificantes, nas margens dos rios e encostas, grande parte 

dos alunos do PEJA são moradores dessas áreas, existindo também alunos provenientes dos 

áreas de ocupação regular.  

   Os espaços da região passam por um acelerado processo de transformação com a 

construção de novos condomínios nas áreas planas e alguns que ocupam encostas menos 

íngremes. Esse processo tem provocado a diminuição das características rurais da região. 

Não existem grandes favelas, mas pequenas comunidades que ocuparam áreas particulares 

devolutas e áreas públicas não edificantes, principalmente as margens do principal rio da 

região e nas encostas.  

 Diferentemente de outras regiões da cidade, nas quais há o domínio de áreas 

populares por grupos armados ligados ao tráfico de drogas, a região onde a escola está 

localizada não tem essa característica. De uma forma não muito ostensiva, há evidências da 

presença de grupos paramilitares que controlam a cobrança de taxas de condomínio, 

porcentagens sobre a venda de imóveis, transportes coletivos “piratas”, serviço clandestinos 

de TV a cabo (“gatonet”34) e outras atividades irregulares e ilícitas que caracterizam a 

atuação das chamadas milícias. 

 Em duas ocasiões aconteceram intervenções mais diretas de pessoas ligadas a esses 

grupos paramilitares. Na primeira delas, em 2005, um policial morador do local levou à 

direção da escola um aluno que estava consumindo maconha nas proximidades da escola; 

aparentemente o fato de ser estudante foi um atenuante da “sentença” que seria imposta 

como punição.  

34 Trata-se de uma expressão que indica a existência de ligações clandestinas que são realizadas para  burlar as 
cobranças das empresas prestadoras desses serviços. No Rio de Janeiro, como também em outros estados, 
alguns grupos redistribuem para moradores locais o sinal de empresas de TV a cabo e de internet, cobrando 
ilegalmente tarifas mais baratas. 
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 O segundo acontecimento indicativo da presença desses grupos na região ocorreu 

em março de 2008, quando alguns moradores das proximidades alertaram de forma 

nervosa, gritando nas grades do andar térreo, sobre a presença no estacionamento da escola 

de um carro com pessoas armadas. Estranhamente insistiam que os alunos deveriam ser 

liberados naquele momento, dando a impressão que na realidade estariam cumprindo 

ordens dos próprios indivíduos armados que poderiam estar buscando um “acerto de 

contas” naquele momento com algum aluno. Esse fato provocou um princípio de tumulto 

entre as turmas, não tendo sido possível identificar o que exatamente teria acontecido. No 

dia seguinte, um dos alunos do PEJA afirmou que teria ligado para os “caras”, o que teria 

provocado a presença de milicianos para averiguar o que estaria acontecendo no 

estacionamento da escola.   

 Os efeitos do contexto de domínio desses grupos paramilitares na região 

demandariam estudos mais específicos, principalmente, estabelecendo-se comparações com 

contextos de outras regiões nas quais são estabelecidas outras relações de poder com outros 

tipos de grupos armados.  

2.5   Os relativamente raros conflitos no PEJA pesquisado 

 Independentemente das configurações de poder na região, posso afirmar que 

prevalece no espaço escolar um ambiente pacífico, com poucos casos de brigas envolvendo 

alunos.  

 Para uma melhor caracterização da cultura da escola35, julgo pertinente fazer uma 

breve descrição desses eventos de conflitos que envolveram algum tipo de violência física, 

sendo-me possível afirmar a ocorrência esparsa de problemas que envolveram brigas ou 

desentendimentos naquele espaço escolar. Embora pouco freqüentes lembro-me de algumas 

35 Ao “[...]fazer um balanço de estudos e pesquisas incluídas no campo de uma Sociologia dos 
Estabelecimentos Escolares [...]”, Mafra (2003, p.109) conclui que nas décadas de 1980 e 1990 as pesquisas 
realizadas na abordagem sociocultural tiveram como tendência “[...]priorizar pelo menos uma das três 
dimensões culturais, a saber: a cultura na escola, a cultura da escola e a cultura escolar” (MAFRA, 2003, 
p.125, grifos nossos). “Os estudos voltados para a compreensão da cultura da escola buscam dar visibilidade 
ao que se denomina ethos cultural[...], sua marca ou identidade cultural, constituída por características ou 
traços culturais que são transmitidos, produzidos e incorporados pela e na experiência vivida no cotidiano 
escolar”(MAFRA, 2003, p.126, grifo no original)  
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ocasiões mais graves que ocorreram agressões físicas entre alunos ou desentendimentos 

entre alunos e professores.  

 Em 2005 o mesmo aluno que havia sido levado à direção da escola por consumo de 

maconha nas proximidades da escola foi agredido por outro aluno na rampa de acesso ao 

corredor do primeiro andar da escola, em função de uma brincadeira que não teria sido bem 

aceita pelo agressor.  

 Outro acontecimento também em 2005 envolveu um aluno que seguidamente 

apresentava um comportamento agressivo com os colegas e professores. Esse aluno desistiu 

pelo menos três vezes de prosseguir no PEJA, sendo que a sua última desistência ocorreu 

em 2008 quando estava na fase final de conclusão do PEJA 2.  

 Em março deste ano (2009), durante a breve ausência de um(a)  professor(a) da sala 

de aula, dois adolescentes passaram a fazer provocações a outro adolescente. 

Desencadeando um principio de briga em sala, tendo sido necessária a minha intervenção, 

já que estava trabalhando na sala em frente, impedindo o prosseguimento do conflito. 

Estava acontecendo, como é comum nas aulas desse(a) professor(a), uma confraternização 

entre os alunos da turma, com salgadinhos e refrigerantes.  

 O pai de um dos jovens que iniciou a briga é aluno do PEJA 1 (turma de 

alfabetização) e foi chamado imediatamente para tomar ciência do ocorrido. A direção da 

escola informou que os outros somente poderiam entrar na escola no dia seguinte 

acompanhados dos responsáveis. Dois desses jovens já haviam mudado de turma em 

função de bagunça, “guerrinha” de bolinhas de papel, na aula de Matemática, sendo que 

alguns permaneceram na turma original e outros foram transferidos para a outra turma do 

Bloco 1.  

 Embora de uma forma geral predomine uma relação bastante amistosa entre alunos, 

professores e outros profissionais presentes na escola, também ocorreram desentendimentos 

entre professores e alunos. Relato a seguir também quatro acontecimentos mais marcantes 

em que ocorreram desentendimentos entre professores e alunos. 

 No ano letivo de 2006 foi matriculado na turma 151/2006 um aluno que já havia 

passado por várias escolas da região, possuindo um histórico de “convites” para fazer 

matrículas em outras escolas, inclusive na própria escola no período diurno. Esse aluno 

tinha como característica principal um comportamento desrespeitoso com os professores e 

com os próprios colegas. Esse aluno conseguiu seguidamente ter problemas com cada um 
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dos professores do PEJA 2. Nos momentos iniciais de uma aula comigo, ele mais uma vez 

tentou fazer uma brincadeira de mau gosto com os colegas. De forma discreta procurei 

falar-lhe em um tom de voz baixo, sem que a turma ouvisse que aquele comportamento 

estava atrapalhando e indispondo-o com os seus colegas. A sua reação foi totalmente 

inesperada, pois enquanto eu havia falado particularmente com ele de forma discreta e 

reservada. Ele por sua vez respondeu-me aos gritos de forma espalhafatosa, grosseira e 

desrespeitosa. Mantive a calma, fui até a sala da Diretora da escola que nutria simpatia por 

ele, pois o conhecia do período diurno e julgava que  poderia ter outro comportamento 

estudando no PEJA. Quando relatei o fato, ela imediatamente considerou as reclamações 

anteriores dos outros professores; o resultado foi mais um “convite” para que ele se 

transferisse para outra escola.  

 Após o ocorrido, outro aluno jovem da turma comentou que não suportava mais 

conviver com o comportamento daquele aluno, afirmando estar decidido a usar da força 

física para garantir que esse aluno não perturbasse as aulas. Tentei dissuadi-lo dessa decisão 

e relatei a ele a decisão tomada pela direção da escola. 

 Outro conflito ocorrido nesse mesmo ano, mas em outra turma (162/2006), foi 

provocado pela insistência de uma aluna em contrariar uma determinação da direção da 

escola em relação ao horário máximo de entrada na sala. Como considerava essa 

determinação pouco adequada para o PEJA, costumava ser tolerante com os alunos que 

entravam na sala após a hora determinada pela direção. Ponderava que não era minha 

atribuição como professor o controle da entrada ou da saída de alunos do espaço escolar, 

função que deveria ser exercida por um porteiro ou outro funcionário a quem fosse 

encarregado especificamente esse trabalho.  

 No entanto, essa postura não era compartilhada por todos os professores; um deles 

quando essa aluna tentou entrar na sala após a hora limite, fez uma advertência  sobre a 

ordem estabelecida pela direção, impedindo-a de permanecer na sala em razão do atraso. A 

aluna por sua vez não aceitou a ordem do(a) professor(a), recusando-se a sair da sala de 

aula. O(A) professor(a) então resolveu levar a turma para outra sala onde conseguiu 

impedir a entrada dessa aluna. Esse episódio causou mal estar entre os professores, pois a  

aluna alegava para permanecer na sala, descumprindo a ordem daquele(a) professor(a), que 

havia outros professores que permitiam a sua entrada naquele horário. 
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 Este outro episódio que vou relatar, ocorrido em 2007,  talvez tenha sido um dos 

mais graves, pois envolveu uma retaliação por parte de um aluno não identificado que 

resolveu esvaziar os pneus dos automóveis de dois professores do PEJA 2. Os pneus do 

meu carro, de outro professor do PEJA 2 e dos professores do PEJA 1, felizmente, foram 

“poupados”. Levando-me a concluir que teria sido um desentendimento e uma antipatia 

específica com esses dois professores. 

 Um acontecimento semelhante, no entanto, quando foi possível identificar o aluno 

autor da represália, aconteceu em março deste ano de 2009. Uma das professoras do PEJA 

1 teve vários desentendimentos com um aluno adolescente morador da comunidade vizinha 

à escola. Dias após um conflito mais grave, a mãe desse aluno foi chamada à escola para 

tomar ciência do comportamento dele. A presença da mãe do aluno na escola não surtiu o 

efeito desejado, pois ela manteve uma postura pouco rigorosa e até mesmo conivente com 

os comportamentos do seu filho. O aluno após esse dia deixou de freqüentar as aulas. 

Alguns dias depois foram esvaziados os quatro pneus do carro de outra professora do PEJA 

1 que diariamente dá carona para a professora envolvida no conflito com o aluno. A ação 

desse aluno provocou uma grande mobilização na hora da saída da escola, um aluno com 

um automóvel do mesmo modelo e eu mesmo emprestamos os estepes para substituir os 

pneus mais vazios e os alunos ajudaram a fazer a troca dos pneus.   

 Poderia relatar outros pequenos incidentes ocorridos, mas como não apresentaram 

maiores repercussões para o funcionamento da escola, considero pouco produtivo para 

caracterizar a escola pesquisada. Os problemas relatados são suficientes para uma 

compreensão dessa escola real, sendo importante enfatizar que é notório que esses 

desentendimentos e conflitos não podem ser considerados muito graves se compararmos 

com registros de outras escolas diurnas da própria região na qual a escola pesquisada está 

localizada. Existem relatos de agressões de alunos ou ex-alunos contra professores e 

diretores; um acontecimento de maior gravidade ocorreu em 2003 em uma escola bem 

próxima, resultando no incêndio do carro de um(a) professor(a) no estacionamento dessa 

escola. 

 Mesmo considerando a menor gravidade dos acontecimentos relatados, torna-se 

necessária uma avaliação crítica – e uma autocrítica – sobre a incapacidade de se ter a 

necessária sensibilidade nos momentos de enfrentamentos conflitivos. Mantêm-se, 

contraditoriamente, mecanismos de exclusão quando se tem como imprescindível 



63

referência a construção da escola como espaço democrático de convivência, de tolerância e 

respeito às diferenças. Nesse sentido, assinala Carrano (2007, p.9, grifos do original): 

A capacidade de escuta e argumentação são dois recursos fundamentais que quando 
deixam de existir provocam situações de violência. É importante que possamos 
perceber isso, pois, muitos dos conflitos mal resolvidos entre os jovens entre si e 
entre estes e as instituições são provocados pelas dificuldades de tradução de sinais 
não decifrados adequadamente pelos sujeitos envolvidos. É nesta situação que se 
processa uma crise de sentidos  entre jovens, instituições e sujeitos adultos. As
instituições parecem não perceber que não se pode educar ou negociar valores na 
ausência de uma linguagem em comum e de espaços democráticos onde os 
conflitos possam ser mediados.    

   

2.6   As alunas e os alunos trabalhadores do PEJA da escola pesquisada 

 A grande maioria das alunas trabalhadoras é constituída por empregadas 

domésticas,  diaristas ou faxineiras nas casas dos condomínios, ou empresas da região. 

Outras ocupações exercidas pelas alunas: costureiras, comerciárias, cozinheiras,   

acompanhantes de idosos, operária de indústria farmacêutica e vendedoras autônomas.   

 Os alunos trabalhadores possuem ocupações profissionais mais diversificadas, 

existindo um número significativo de atividades ligadas à manutenção dos sítios da região: 

jardineiros, caseiros, zeladores, guardiões de piscina etc. Também encontram-se muitos 

trabalhadores que são operários ou prestadores de serviços na área da construção civil, 

como autônomos ou empregados regulares: pedreiros, ajudantes de pedreiro, ladrilheiros, 

eletricistas, bombeiros hidráulicos etc. Também encontramos alguns comerciários, 

motoristas, ajudantes de entregas (carregadores) e vendedores autônomos. 

 Existem ainda trabalhadores e trabalhadoras em empresas do bairro: com destaque 

para a indústria alimentícia estabelecida na região, ocorrendo que os alunos que trabalham 

nessa empresa, muitas vezes, são obrigados a desistir do PEJA em função de mudanças 

arbitrárias nos seus turnos de serviço.  

 Para exemplificar de forma mais concreta, um levantamento das profissões 

presentes em duas turmas do Bloco 1 (151/2009 e 152/2009) revelou a existência de um 

quadro diversificado das atividades de trabalho, todavia são confirmando as características 



64

gerais encontradas em anos letivos anteriores. Esses dados foram obtidos em uma aula 

quando buscávamos estabelecer o perfil identitário de cada uma dessas turmas. Verifiquei 

nesse trabalho que, de um total de 44 alunos das duas turmas, existiam 26 que mantinham 

alguma atividade remunerada. Entre esses 26 alunos havia a presença das seguintes 

atividades laborais: 6 empregadas domésticas ou diaristas, 6 operários da construção civil, 5 

comerciários, 2 costureiras, 2 motoristas, 1 operário de indústria alimentícia,  1 carregador 

de caminhão, 1 acompanhante de idosos, 1 “panfletista” e 1 jardineiro. 

 Conforme mencionei, a maioria dos alunos trabalhadores tem remunerações entre 

um e dois salários mínimos. Nesse aspecto, existem situações dramáticas sob o ponto de 

vista das condições de reprodução social desses trabalhadores.

Um exemplo bastante significativo pôde ser encontrado no relato da aluna Glória, 

26 anos, turma 152/2008, que também participou das entrevistas. Durante um trabalho de 

sala de aula sobre as diferenças econômicas entre as classes sociais na sociedade capitalista, 

fazíamos um comparativo das despesas das famílias dos alunos com o valor do salário 

mínimo. Essa aluna, que vive com um filho de 10 anos, relatou que recebe R$ 480,00 

trabalhando diariamente como empregada doméstica e paga R$ 250,00 de aluguel, 

complementando sua renda com a prestação de serviços como faxineira, cozinheira e 

passando roupas. Glória tem como característica o otimismo, a determinação e a aplicação 

nos estudos. No início de junho deste ano, quando após o primeiro Conselho de Classe 

houve uma reunião com todos os alunos, professores e o(a) PO do PEJA 2  para tratarmos 

coletivamente das avaliações daquele período, Glória foi homenageada porque além de ter 

obtido o conceito MB (Muito Bom) em todas as disciplinas, foi a única aluna do PEJA 2 

que não havia faltado um dia sequer naquele período.        

     

2.7   A estrutura oficial do PEJA 

 Com o objetivo situar o percurso histórico percorrido pelo PEJA na rede pública 

municipal de educação do Rio de Janeiro, permito-me transcrever o texto síntese 

introdutório do eixo sobre Educação de Jovens e Adultos da pesquisa Juventude, 

Escolarização e Poder Local (Fávero, Andrade, Brenner, 2007, p.77-78) que justifica a 

escolha do PEJA para estudo de caso da pesquisa e descreve a criação e as transformações 
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ocorridas no atual Programa de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação 

da Prefeitura do município do Rio de Janeiro:  

a.   Criado em 1985-1986 como Programa de Educação  Juvenil  (PEJ) e desce sua 
origem expressa o objeto da pesquisa em questão: juventude e educação de jovens e 
adultos; a partir de 2005, em decorrência da nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e da grande demanda, o PEJ passou a incorporar oficialmente a 
matrícula dos adultos, mudando sua designação para Programa de Educação de 
Jovens e Adultos (Peja);  

b.  É um programa longevo, criado há 20 anos no primeiro governo Brizola no 
Estado do Rio de Janeiro [1983-1986], especificamente para atender, em sua 
primeira proposta, jovens na faixa etária de 15 a 20 anos, excluídos ou não pelas 
escolas; 

c.  Partia de um conceito de alfabetização ampliada entendida nos termos de Paulo 
Freire, prevista para ser realizada em dois anos e procurava atender às demandas 
dos alunos oferecendo o equivalente às primeiras séries do Ensino Fundamental de 
forma inovadora, no regime hoje designado como ciclos;  

d. Embora tendo sofrido forte descontinuidade político-administrativa, 
principalmente no governo Moreira Franco (1987-1991), foi retomado no segundo 
governo Brizola (1992-1996) e reestruturado a partir de 1996-1998, quando da 
gestão de Luiz Paulo Conde como prefeito da cidade do Rio de Janeiro (1997-
2000); 

e.    Nos últimos anos vem tendo grande expansão, desdobrando suas atividades e 
investindo sistematicamente na formação dos educadores mediante cursos de 
extensão para seus professores, por meio de parcerias com universidades. 

 De acordo com a esta pesquisa, a trajetória do PEJA pode ser dividida em três fases. 

A primeira fase abrange o período de 1985 a 1991, caracterizada pela sua criação e 

expansão. A segunda fase de 1992 a 1996, os mandatos de Moreira Franco como 

governador (1987-1991) e o primeiro mandato de César Maia como prefeito da cidade do 

Rio de Janeiro (1992-1996) “[...] significaram uma mudança radical no projeto político do 

estado e do município, com o retorno das velhas forças conservadoras ao poder” 

(FÁVERO, ANDRADE, BRENNER, 2007, p.83). Essa segunda fase foi um período de 

retrocesso do programa, tanto nos aspectos quantitativos quanto nos aspectos de sua 

posição na hierarquia institucional das respectivas secretarias de Educação. Na terceira fase 

(1996-1999 até 2005), iniciada a partir da gestão de Luiz Paulo Conde na prefeitura da 

cidade e do segundo mandato de Brizola como governador (1991-1994), ocorreu uma 
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retomada e ampliação do então denominado PEJ (Programa de Educação Juvenil) para o 

segundo segmento do Ensino Fundamental. 

 Como descrevi na parte relativa a minha inserção no campo da EJA entre os anos de  

2003 e 2005 houve uma ampliação do PEJA pela SME, coincidindo com o início da oferta 

do PEJA 1 em 2003 e do PEJA 2 em 2004 na escola pesquisada. 

2.8   A estrutura curricular atual do PEJA 

 O Parecer nº 6/2005 do Conselho Municipal de Educação, além de substituir a 

antiga denominação PEJ por PEJA, oficializou a ampliação dessa oferta de educação 

escolar aos adultos.  

 A estrutura atual, adotada a partir da Deliberação nº 03/99 do Conselho Municipal 

de Educação,  organiza o PEJA em duas etapas: o PEJA 1 e o PEJA 2. Usarei algumas 

referências à estrutura de outras modalidades de educação de Ensino Fundamental apenas 

para que o leitor possa estabelecer comparações entre as diferentes etapas de escolarização 

do PEJA, considerando-se que a estrutura curricular do Peja tem como base o ensino não-

seriado em ciclos de formação, como poderemos verificar em seguida.  

 O PEJA 1 corresponde à etapa da escolarização que se inicia na alfabetização e 

prossegue até a etapa final do primeiro segmento do Ensino Fundamental (equivalente ao 

atual 5º ano, antiga 4ª série). 

 O PEJA 2 é a etapa correspondente ao segundo segmento do ensino fundamental, 

sendo equivalente ao período de escolaridade que vai do 6º ano (antiga 5ª série) ao 9º ano 

(antiga 8ª série). O PEJA 2 subdivide-se em Bloco 1 e Bloco 2, sendo que cada um desses 

blocos está estruturado em três UPs (Unidades de Progressão). 

 Segundo a supracitada pesquisa Juventude, Escolarização e Poder Local, no eixo 

Educação de Jovens e Adultos a partir da sua terceira fase, ainda sob a denominação PEJ e 

antes da ampliação da sua oferta aos adultos, o atual PEJA passou a ter as seguintes 

características: 

a. ensino não-seriado, acelerativo e progressivo, realizado de forma presencial, em 
horário noturno, distinto do Ensino Supletivo e do regular noturno; 
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b. cada turma deveria ter no máximo 25 alunos e no mínimo 100 alunos por 
unidade escolar; 

c. organizado em dois segmentos: PEJ I, correspondente ao 1º segmento do Ensino 
Fundamental (1ª à 4ª série), e PEJ II correspondente ao 2º segmento (5ª série), 
sendo cada segmento desdobrado em dois blocos; 

d. o PEJ I atenderia jovens de 14 a 22 anos, dos quais no Bloco 1 os alunos seriam 
iniciados na alfabetização, entendida como a capacidade de relacionar texto e 
contexto, mantendo-se a presença da diversas áreas do conhecimento numa 
abordagem interdisciplinar e introdutória; no Bloco 2, as diversas áreas do 
conhecimento começam a ser reveladas em suas especificidades, com destaque ao 
instrumental próprio de cada ciência; 

e.  o PEJ II atenderia jovens entre 14 e 25 anos36, que não concluíram o Ensino 
Fundamental por estarem em distorção série/idade ou afastados da escola, também 
em dois blocos, com 870 horas cada; distribuídos pelos componentes curriculares, 
cabendo a cada um 60 horas em cada Unidade de Progressão (UP), perfazendo 180 
horas no bloco, menos Linguagens Artísticas de Língua Estrangeira; 

f.  as Linguagens Artísticas e a as Línguas Estrangeiras seriam oferecidas com 
carga horária de 150 horas, a primeira no Bloco 1 e a segunda no Bloco2. 

  Os dois segmentos teriam ainda em comum: 

  a.  organização do trabalho em dias-aulas substituindo as horas-aulas;

b. avaliação participativa e contínua, feita pelo coletivo de professores: os alunos 
seriam avaliados em todos os momentos do processo e suas aquisições e mudanças 
de comportamento levadas em conta, tendo as escolas autonomia para criar formas 
diferenciadas de avaliação;  

c. ausência de reprovação convencional: os alunos avançam á medida que atingem 
os objetivos previstos, sem uma época preestabelecida para concluir etapas; 

d. cada bloco se constituiria de três unidades de progressão a  serem vencidas pelo 
aluno independentemente do calendário do ano letivo. Todo o curso poderia ser 
concluído em 22 meses de efetivo exercício;  

e. manutenção do mesmo professor nas três unidades de progressão da cada bloco, 
garantindo assim a continuidade do trabalho com o aluno;  

f.  recuperação paralela diária para todos os alunos que apresentem alguma 
dificuldade; 

36 Assinalei, anteriormente, que as faixas etárias inicialmente previstas para serem atendidas no PEJA 1 e 2 
foram oficialmente ampliadas em 2005, não existindo atualmente restrições sobre limites máximos de idade 
no PEJA. 
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 g.  utilização de fitas de vídeo da MultiRio37 e da Fundação Roberto Marinho, 
como instrumentos de apoio para o trabalho do professor; 

 h. elaboração de material próprio para cada componente curricular, sendo este 
material reproduzido para cada aluno; 

 i. implantação do centro de estudos para os professores, sem suspensão de aula.      
( FÁVERO, ANDRADE, BRENNER. 2007, p.85, grifos do original) 

2.9   Algumas especificidades do funcionamento do PEJA na escola pesquisada 

Cada turma deveria ter no máximo 25 alunos e no mínimo 100 alunos por 
unidade escolar 

 O limite de alunos por turma, embora não seja rigidamente observado, 

principalmente no início do ano letivo quando, dependendo da demanda por vagas no PEJA 

da escola, pode ocorrer a formação de turma com um número de alunos superior ao limite 

estabelecido. Já chegaram a ser formadas, nos anos letivos de 2006 e 2007 no Bloco 1 do 

PEJA 2 (equivalente ao 6º e 7º anos) turmas que ultrapassavam 40 alunos matriculados. 

 Justifica-se essa não observância dos limites de alunos por turma sob a alegação que 

existindo ainda orientações (“oficiosas”) que permitem mais de 30 matrículas por turma, 

argumentando-se que as eventuais faltas e a grande evasão compensariam essa matriculas 

excedentes. Nas listagens de alunos há a indicação sobre a possibilidade de 33 matrículas 

por turma no PEJA 2.  

 No entanto em que pesem essas orientações “oficiosas” que tornam possível práticas 

de matrículas acima do número máximo oficial, podemos encontrar nesta determinação 

uma característica diferencial do PEJA em relação às propostas das escolas noturnas da 

rede estadual do Rio de Janeiro. Essas escolas estaduais, embora a Secretaria Estadual de 

Educação venha incorporando a designação EJA, ainda mantém práticas mais tradicionais, 

também permanecendo ainda na denominação oficial de algumas escolas estaduais a 

expressão Ensino Supletivo.

 Nessas escolas estaduais não existem limites rígidos para o número de alunos por 

turma podendo ter turmas com mais de 60 alunos matriculados, mesmo que o espaço físico 

37 MultiRio é empresa municipal de multimeios tendo entre as suas principais finalidades a produção de 
materiais didáticos para as escolas da rede pública do município do Rio de Janeiro.    
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da sala de aula não comporte esse total de alunos. As matrículas são feitas seguindo a 

lógica de atender a demanda de acordo com as possibilidades de atendimento por um 

número limitado de professores. Tive uma experiência em 2003 em uma escola noturna da 

rede estadual de Ensino Fundamental e Ensino Médio onde em algumas turmas 

freqüentavam efetivamente aproximadamente 30 alunos, mas existiam mais de 60 alunos 

matriculados na turma. Um grande número de alunos somente comparecia na semana de 

provas, o que causava grande dificuldade para acomodar um número entre 50 e 60 alunos 

em um espaço físico que comportava no máximo 45 alunos. 

 Diferentemente das escolas estaduais noturnas, oficialmente, o PEJA limita em 25 

alunos o número máximo por turma. No entanto, como já foi assinalado, tem ocorrido a 

matrícula de um número de alunos que excede a proposta oficial, sob o argumento da 

“natural evasão”. Devemos questionar essa prática, pois o excesso de alunos em sala pode 

ser um dos fatores incidentes sobre o próprio processo de desistência/evasão. 

 O número limitado de alunos por turma é percebido de forma positiva pelos alunos 

do PEJA, principalmente por aqueles que tiveram experiências anteriores nas escolas 

estaduais de ensino supletivo. 

     
[Pergunta: O que é diferente nos professores daqui em relação ao professores que 
você teve contato nas outras escolas?]
Porque  a  gente é... nós  não somos muitos, nós somos poucos,   razoavelmente 
poucos  e  isso dá a vocês, os professores, um... uma... abertura, né? E uma, um 
método  de  trabalho  mais  fácil, com tanto como você conhece todos os alunos 
[refere-se ao fato de eu normalmente não “cantar” os nomes dos alunos na hora 
de preencher o diário de classe com a freqüência dos alunos, por conhecê-los sem 
a necessidade de chamá-los nominalmente]. Isso não seria tão fácil se você tivesse 
40, 50 alunos em cada sala. (Aline, 40 anos, Turma 161/2008, não era aluna do 
PEJA 1, entrevista individual) 

Organização do trabalho em dias-aulas substituindo as horas-aulas 

 Outro importante diferencial do PEJA em relação ao ensino supletivo é a 

organização dos tempos de aulas em dias-aulas no lugar de horas aulas. Destacando-se  

nesta proposta uma interessante distribuição equânime, ou seja, todos componentes 

curriculares têm o mesmo tempo de aula. Sendo assim, o PEJA se diferencia de propostas 
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curriculares mais tradicionais nas quais algumas disciplinas, geralmente Matemática e 

Língua Portuguesas, têm mais tempo de aula do as outras. 

Quando iniciei meu trabalho como professor do PEJA, considerei essa característica 

como algo negativo que seria um problema a mais para quem não tinha uma grande 

experiência na EJA. Pensava que seria “tempo demais” de aula com uma mesma turma. 

Realmente, nos primeiros tempos senti alguma dificuldade para adaptar minha forma de 

trabalhar a esta estrutura de dias-aulas. No entanto, progressivamente foi possível usar 

melhor esse maior tempo com cada turma conseguindo benefícios para os processos 

cognitivos e formativos.  

 Os alunos que tiveram experiências anteriores na rede estadual de Ensino Supletivo 

têm uma percepção muito positiva desta forma de organizar os tempos de aula no PEJA. 

Consideram que as horas-aulas não permitem uma maior interação entre professores e 

alunos. A maior interação entre professores e alunos no PEJA pesquisado foi um ponto 

constantemente destacado nas entrevistas. Outro aspecto destacado como negativo nas 

horas aulas foi em relação ao ritmo acelerado que é necessário ser estabelecido por 

professores e alunos. Os professores têm pouco tempo para suas atividades, são 

pressionados por tempos de 40 minutos, com perdas contínuas em função dos 

deslocamentos de uma sala para outra, necessidade de preencher o diário de classe etc. Os 

alunos, por sua vez, precisam rapidamente realizar as tarefas de uma aula, o que nem 

sempre é possível. Segundo alguns relatos, quando o professor escrevia um texto mais 

extenso no quadro, muitas vezes a aula terminava antes que todos os alunos o pudessem 

transcrever o texto para seus cadernos.  

 Quando comentam suas dificuldades anteriores no Ensino Supletivo alguns 

depoimentos são ilustrativos da preferência dos alunos do PEJA pelos dias-aula em lugar 

das horas-aula: 

[Contexto do diálogo: Após uma resposta em que o entrevistado elogiava a relação 
que os professores do PEJA mantinham com os alunos, questionei-o: Nas outras 
escolas você percebia essa boa vontade dos professores ou era diferente?]
[...] a boa vontade do professor até tinha, só que era pouco tempo para cada 
professor, entendeu?  O professor dava aula de 50 minutos, quando era dois 
tempos, 100 minutos. Era pouco tempo para o professor passar uma matéria, “tu 
não entendeu?”, tem que voltar a matéria toda, acabou o tempo da aula, não era 
bem até a culpa dos professores, não  era  culpa  do  aluno também, era o tempo. 
(Ricardo, 19 anos, turma 162/2008, não era aluno do PEJA 1, entrevista individual) 
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[Pergunta: O que foi mais importante para que você não desistisse de estudar aqui 
no Peja? A escola, a turma, as amizades, os professores,  o que você achou que foi 
assim mais importante?]
[...] Porque na M [faz referencia a uma tentativa de voltar a estudar, há 
aproximadamente 20 anos, em uma escola estadual de Ensino Supletivo] é 
totalmente diferente. Lá, lá é vários professores... é o 2º tempo, tem o 3º tempo é o 
1º tempo, aquele negócio todo...e ali, os professores dali não são iguais a vocês. 
Vocês conversam com a gente. Se a gente não entendeu, vocês explicam várias 
vezes para a gente e passa a semana toda o mesmo trabalho até “encaixar” na nossa 
mente. Lá não. Lá eles dá a matéria nova, assim ó...naquela hora, naquela hora 
mesmo eles te  passam um trabalho, quem entendeu, entendeu. Quem  não 
entendeu, não entendeu, que se dane. Eles lá não esquentam com nada. Mas aqui 
não, eu achei que...  poxa ...Os professores daqui... Vocês são excelentes, sabe? 
Vocês são assim...Vocês se preocupa mais... com os alunos, não se preocupa 
[apenas] em eles aprenderem não, se preocupa assim também com o 
comportamento deles, como eles...como pessoa.  
(Rita, 50 anos, turma 162/2008, não era aluna PEJA 1, entrevista individual) 

Os depoimentos indicam tanto a existência de dificuldades relativas aos tempos 

tradicionais de aula nas escolas de 2º segmento do Ensino Fundamental, quanto a percepção 

do período mais longo de interação entre professores e alunos como um elemento que 

favorece relações mais próximas e humanizadas. Podemos concluir, a partir desses 

depoimentos que os alunos da EJA percebem e consideram a importância dos professores 

manterem uma relação mais valorativa da dimensão humana do aluno. Rejeitam relações 

pedagógicas, marcadas pela impessoalidade, que os consideram apenas como um público 

passivo. Desejam, por outro lado, uma maior amplitude das relações humanas nos espaços 

escolares, incluindo não apenas aspectos cognitivos, abrangendo igualmente os aspectos 

afetivos.  

[Pergunta: Como foram as experiências de vocês em outras escolas, antes de 
estudar aqui no Peja?]
Eu estudei na M [cita a mesma escola estadual de Ensino Supletivo da região da 
entrevista anterior]. Vou falar pra você, lá na  M. não dava pra você  aprender 
nada, na época que eu estudei, como eu te falei era muita bagunça. E lá é assim, era 
5ª série, lá são os professores tudo na mesma noite, é quarenta minutos para cada 
professor e ali você não tem como pegar a matéria, se você não pegar, prestar a 
atenção, você não pega, é quarenta minutos para cada professor. O professor enche 
o quadro, você tem que escrever, ele apagar, explica mais ou menos ali e rua, vai 
para outra turma, já vem outro.  
(Jorge, 38 anos, Turma 152/2008, não era aluno do PEJA 1, entrevista coletiva)  
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 Na mesma entrevista coletiva, a aluna Glória, 26 anos, respondendo a mesma 

pergunta formulada acima, relata sua experiência em uma escola estadual da sua cidade 

natal no estado do Rio de Janeiro, onde estudou antes de migrar para a capital. O ensino 

noturno dessa escola usava, segundo ela, a denominação EJA. 

[...] era diferente, era três aulas em uma noite e isso complicava  a gente, porque a 
gente nem acabava uma, tava na mente da pessoa Matemática, daqui a pouco 
entrava a História, então a pessoa ficava assim não sabia nem o que tava faltando, 
não dava pra estudar direito.  
(Glória, 26 anos, turma 152/2008, não era aluna do PEJA 1, entrevista coletiva)  

 Assim, torna-se necessário repensar os espaços escolares, percebendo-os não apenas 

como “indústrias” de aprendizagens, que seguindo paradigmas fordistas38 das linhas de 

produção, onde há total supremacia dos processos ligados à racionalidade, ou seja, com a 

predominância quase exclusiva de processos de aprendizagem voltados apenas para os 

aspectos intelectivos. De outra forma, faz-se imprescindível destacar a percepção das 

escolas como espaços nos quais, além dos necessários processos cognitivos e formativos, 

estejam presentes processos onde a também exista espaço para a expressão da sensibilidade 

e criatividade humana. A proposta de organização do PEJA em dias-aulas é elogiada pelos 

alunos entrevistados. Quando, no prosseguimento dos diálogos, questionei-os sobre as suas 

percepções dos dias-aula, responderam: 

[Pergunta: Como foram as experiências de vocês em outras escolas, antes de 
estudar aqui no PEJA? Essa resposta é a continuação do depoimento anterior.]
[...]É muito melhor. Uma aula por noite é outra coisa, pô cara, você pega matéria 
muito bem, você ... tem como você pegar, não tem como ficar pra trás. Você tem 
aquela noite todinha, pra conversar com o professor, pegar matéria dele, escrever, é 
muito melhor cara, vou falar pra você, eu desisti mais da M. [nome da escola de 
Ensino Supletivo da região] porque eu não gostei do tipo que é assim lá. Lá até 
hoje é muito corrido.                 
(Jorge, 38 anos, Turma 152/2008, não era aluno do PEJA 1, entrevista coletiva)  

[Depoimento no contexto dialógico sobre a mesma questão do depoimento acima]

38 Refiro-me à tentativa de transposição da lógica existente em setores da produção industrial, onde  prevalece 
o estabelecimento de rotinas padronizadas cálculos para a redução de custos e maximização da 
“produtividade”. Porém, quando essa lógica é transferida para as atividades educativas escolares, perde-se a 
riqueza presente na diversidade das relações humanas.  
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Aqui eu acho bom por isso, porque uma noite é uma aula que você pode pensar, 
conversar sobre aquela aula e o que eu acho diferença do professor de uma criança 
para um adulto é porque o professor não é só o professor, é amigo da gente, ele 
senta ele conversa, a gente ri, nós somos amigos dentro da sala, ele não é só o 
professor, a gente compreende um ao outro, né? Isso é muito importante, 
principalmente pra nós adultos.  
(Glória, 26 anos, turma 152/2008, não era aluna do PEJA 1, entrevista coletiva)  

 Transcrevo abaixo um depoimento feito por uma aluna que teve uma trajetória 

escolar diferente dos alunos Ricardo e Rita, que tiveram experiências anteriores em escolas 

que se organizavam em horas-aulas e depois estudaram no PEJA com sua proposta de dias-

aulas. A aluna entrevistada teve uma trajetória inversa, primeiro estudou no PEJA 1 e no 

PEJA 2 e ao concluir o Ensino Fundamental foi estudar em uma escola estadual de Ensino 

Médio. Explicitando o seu ponto de vista sobre as conseqüências das diferentes propostas 

de organização dos tempos – dia aula ou hora aula – para o processo pedagógico. 

[Pergunta: Como está sendo lá nessa escola? Você acha que é diferente? Os 
professores... Comparando com o que você viveu aqui, a relação dos professores 
com os alunos, você acha que nessa escola que você está agora é muito diferente?]
Muito, eu acho. Tem muito professor, quase todos... eu acho que de treze 
[professores] tira dois ou três, que ele se importa com o aluno. Se importa com o 
aluno com o por quê ele tá faltando, se interessa pelo aluno. Os outros não. Entra, 
dá matéria e sai. Entendeu? Não tem harmonia, não tem amor. Não tem interesse 
nenhum se o aluno vai aprender ou se vai deixar de aprender. Ele simplesmente, 
chega na sala de aula, passa a matéria... quem pegar, pegou, quem não pegou, prá 
eles tanto faz. Isso me faz muita falta, me faz muita falta, um vínculo a mais de 
aluno com professor.  
(Veridiana, 43 anos, ex-aluna do PEJA, turmas 152/2006 e 162/2007, entrevista 
individual) 

 Quando na entrevista solicitei que ela estabelecesse uma comparação mais explicita 

das suas experiências de interação como aluna do PEJA, ela foi enfática sobre as diferenças 

propiciadas por um maior tempo diário de contato dos professores com as turmas nos dias-

aula: 

[Pergunta: Você acha que aqui é diferente?]
Eu   aqui,  a gente tinha  mais...a  gente  chegava  mais,   a  gente  tinha  mais 
“achego” ao professor. Tanto que só de olhar, assim pro professor, a gente via que 
hoje ele não tá legal. Lá a gente não tem isso não!    
(Veridiana, 43 anos, ex-aluna do PEJA, turmas 152/2006 e 162/2007, entrevista 
individual) 
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Sua percepção crítica dirige-se para posturas burocráticas, em que a falta de 

comprometimento do professor com a presença dos alunos é considerada como um 

desestímulo à aprendizagem: 

Mas é professor que entra na sala de aula, pra ele tanto faz tá dez [alunos], como tá  
cinco. Pra eles  não  tem  importância  nenhuma. Não  tem  vínculo  nenhum, aluno 
e professor não tem vínculo nenhum. (Veridiana, 43 anos, ex-aluna do PEJA, 
turmas 152/2006 e 162/2007, entrevista individual) 

 Percebe-se que os educadores vivem o imenso desafio de criar práticas docentes que 

rejeitem as práticas anti-dialógicas ou as tentativas de ocultar os conflitos inerentes ao 

dialogismo, que criam diferentes dispositivos de dominação e sujeição. Tal desafio, torna-

se maior ao considerarmos que os educadores, via de regra, não vivenciaram na sua 

formação esse tipo de prática. Impõe-se como uma tarefa inadiável, identificar os 

dispositivos autoritários de dominação, para que não os reproduzamos. Possibilitando a 

materialização dos desejos, explicitados nas entrevistas transcritas, da construção nos 

espaços escolares de experiências que se afastem dos autoritários e hierarquizantes rituais 

de uma pedagogia burocrática.        

 De alguma forma, em função da estrutura planejada para o PEJA, os professores da 

escola pesquisada conseguiram (e estão conseguindo) criar práticas que se aproximam da 

totalidade humana presente em cada aluno. Foi possível perceber nos relatos dos 

entrevistados uma veemente rejeição quando não são tratados pelos professores na sua 

integralidade humana. Nesse sentido, assinala Carrano (2000a):

A busca pelo conhecimento é fundamentalmente o encontro com a totalidade do 
humano. Estamos sempre querendo saber o que o aluno sabe ou deixa de saber; 
entretanto, o que ele sente é algo indissociável daquilo que ele é como sujeito 
cultural. A escola deveria ser também um espaço privilegiado para muitos jogos 
sociais; o jogo instaura o espaço da liberdade, da diferença e do diálogo. Até que 
ponto nossas escolas têm se caracterizado por esses valores? (CARRANO, 2000a, 
p. 4)   
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Avaliação participativa e contínua, feita pelo coletivo de professores: os alunos 
seriam avaliados em todos os momentos do processo e suas aquisições e 
mudanças de comportamento levadas em conta, tendo as escolas autonomia para 
criar formas diferenciadas de avaliação. 

 A proposta oficial estabelece que o grupo de cinco professores das turmas do PEJA 

2 – Bloco 1: disciplinas: Artes, Ciências, História/Geografia, Língua Portuguesa e 

Matemática; Bloco 2: Língua Estrangeira no lugar de Artes e as quatro disciplinas 

anteriores – estabeleçam, a partir das suas avaliações particulares, um consenso sobre  o 

conceito final de cada aluno.  

 Atualmente os conceitos utilizados na rede pública municipal de educação do Rio 

de Janeiro são: MB (Muito Bom), B (Bom), R (Regular) e I (Insatisfatório). 

 São realizados três conselhos de classe no PEJA – nas outras modalidades de 

educação são quatro conselhos de classe – sendo necessário que os professores ponderem 

sobre o processo de aprendizagem e o desempenho nas avaliações aluno por aluno para, 

coletivamente, indicar o conceito final daquele período ou UP – Unidade de Progressão. 

Não há retenção do aluno nas UPs intermediárias, o aluno somente pode ser retido na 

última UP do ciclo (UP 3), quando isso ocorre, o aluno não volta todo o período, ou seja, 

ele é mantido na UP 3. Nesse caso, se o aluno estiver no Bloco 1, ele não avança para o 

Bloco 2; se estiver no Bloco 2, não conclui o Ensino Fundamental. Em ambos os casos, não 

será necessário que curse todo o ano letivo, mas apenas o período correspondente a UP 3, 

ou seja, aproximadamente três meses. 

 Na escola pesquisada um dos principais critérios para a avaliação é a freqüência do 

aluno. Busca-se avaliar cada aluno na sua especificidade, evitando-se compará-lo com um 

aluno idealizado, mas ponderando sobre as suas próprias transformações e conquistas 

cognitivas e formativas. Sobre esse aspecto dos procedimentos de avaliação na escola 

pesquisada é bastante pertinente a seguinte análise de Dubet (2004, p. 52): “É preciso, 

então, considerar os alunos tais como eles são, e não medi-los pelo critério da norma e da 

distância, que os separa do aluno ideal.” 

 De uma maneira geral, procura-se não reter (“reprovar”) os alunos que 

eventualmente não obtiveram um bom aproveitamento nas avaliações formais (provas, 
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testes, trabalhos escritos etc.), mas que tenham freqüentado e participado das aulas de 

forma assídua.  

 Assim o número de faltas do aluno configura-se como fator relevante para sua  

retenção. Dessa forma, observada-se uma grande flexibilidade nos critérios de avaliação. A 

presença do aluno nas atividades das aulas, que também são avaliadas – avaliação do 

processo – são entendidas como possibilidades de aquisição dos conteúdos e a de vivência 

de experiências pedagógicas capazes de qualificá-lo para a promoção de série ou de etapa 

da escolaridade. Dessa forma, pode-se sinteticamente afirmar que os poucos casos de 

reprovação acontecem com os alunos extremamente faltosos ou que abandonaram a escola 

no final do ano letivo.  

 Embora seja inquestionável a importância do domínio do código escrito, o processo 

de avaliação na escola pesquisada, de forma prática, ou seja, sem que seja discutido 

formalmente o seu acerto com base em considerações teóricas, considera a diversidade 

cultural dos seus alunos.  Sabe-se que esses alunos são herdeiros de tradições culturais que 

se baseiam mais na oralidade, usando o código escrito de forma menos freqüente. A 

aquisição do instrumental de conhecimentos ligados à cultura escrita é um dos desafios 

enfrentados pelos educadores da escola pesquisada.   

Podemos sintetizar então os critérios de avaliação do PEJA da escola pesquisada da 

seguinte forma: como se privilegia a avaliação durante o processo, tem-se na freqüência e 

na participação do aluno o elemento central para a sua promoção/ aprovação. Observa-se 

que, muitas vezes, durante as atividades informais que envolvem a expressão oral durante 

as aulas, efetiva-se uma compreensão que nem sempre o aluno realiza nos momentos de 

avaliação mais formalizada, pela obrigatoriedade do uso do código escrito. No entanto, 

como a ênfase ocorre mais nos processos do que no produto final (medido nas avaliações 

formais), dificilmente o aluno que participou com assiduidade das atividades pedagógicas 

durante o ano letivo será retido (“reprovado”).  

 Nesse sentido, igualmente o conceito único é outro elemento importante para a não 

retenção dos alunos, pois um aluno pode não obtido um desempenho satisfatório em relação 

a uma das disciplinas, tendo bom desempenho nas outras disciplinas, porém, a avaliação 

coletiva pode decidir pela sua promoção (aprovação). Em outras palavras, o mau 

desempenho em um ou dois componentes curriculares não significa necessariamente 
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reprovação; para que ocorra a reprovação o aluno precisa ser reprovado consensualmente 

pelo grupo dos professores da turma.  

 Durante as entrevistas com alunos que vivenciaram experiências escolares 

anteriores em EJA, foi evidenciada uma percepção favorável  à proposta de avaliação 

implementada no PEJA e aos procedimentos de avaliação específicos da escola pesquisada: 

 [Pergunta: Como a turma influencia na decisão de cada um de desistir ou não 
desistir? Vocês acham que turma tem alguma influência?  

  Contexto da fala: Nos diálogos desencadeados por essa questão o grupo de 
entrevistados fez várias apreciações sobre a importância da ajuda dos colegas, o 
que conduziu o tema para as dificuldades de cada um em relação às matérias. 
Reforcei a explicação sobre como funcionava o sistema de avaliação do PEJA 2, o 
que ensejou o depoimento abaixo:]
Aqui nessa escola o que ajuda é isso também, porque da onde que eu vim se eu 
tirasse nota baixa em Matemática, eu ficava reprovada, já aqui não uma matéria 
ajuda a outra, entendeu? Professores também ajuda, e às vezes dá pra gente fazer 
em dupla a avaliação, isso ajuda muito, ajuda pra gente fazer olhando no caderno 
em consulta e avalia o aluno na sala de aula, isso é muito importante, é muito 
importante pra gente, porque a avaliação não é só ali, a gente pegar e fazer uma 
avaliação escrever ali, tem que avaliar tudo né? E por isso que aqui é bom. (Glória, 
26 anos, turma 151/2008, não era aluna do Peja 1, entrevista coletiva) 

No entanto, o processo de decisão coletiva dos professores sobre o conceito final 

nem sempre ocorre em um clima de tranqüilidade e ponderação.  

 Os conselhos de classe realizados pela equipe de professores que trabalhou na 

escola até o final do ano letivo de 2007 caracterizavam-se pela dificuldade para se 

estabelecer um consenso sobre o conceito único. Um dos professores desse grupo tinha 

grande resistência para aceitar a decisão consensual, discordava veementemente de 

conceitos mais favoráveis quando o aluno não apresentava bom desempenho na sua 

disciplina ou por ele ter alguma antipatia em relação ao aluno. Também protestava quando 

ocorria a situação inversa e nesses momentos, por vezes ameaçava não participar mais da 

avaliação coletiva ou até mesmo abandonar o conselho de classe. Havia momentos que os 

outros professores, inclusive eu, também se exaltavam em acaloradas discussões que 

geravam tensões e conflitos. 

 A equipe de professores formada a partir do ano letivo de 2008, diferentemente, tem 

se caracterizado, por uma maior facilidade nos momentos de obtenção do consenso sobre o 

conceito único dos alunos, embora também ocorram alguns desentendimentos, porém,  
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menos intensos. O consenso sobre o conceito único tem sido facilitado pela utilização de 

formas mais sistematizadas de avaliação por cada um dos professores dessa nova equipe. 

No entanto, embora seja observada maior organicidade entre os membros do atual corpo 

docente, ainda não existe uma maior integração interdisciplinar no trabalho pedagógico 

dinamizado pela equipe de professores do PEJA 2. 

 Do ponto de vista pedagógico, esse processo de discussão para uma conceituação 

única para os alunos é muito importante em função de características da EJA, mas 

apresenta também algumas evidentes dificuldades, relaciodas com o próprio objetivo do 

conceito único. Refiro-me ao fato de existirem situações em que alguns alunos 

freqüentemente faltam à escola no mesmo dia da semana. Como a estrutura do PEJA é 

organizada em dias aulas, pode ocorrer que um aluno tenha bons desempenhos em algumas 

disciplinas e, simultaneamente, ser um aluno faltoso na aula de um outro professor. Essa 

situação é causada por problemas ligados ao trabalho ou à família – dias da semana 

específicos em que o aluno é obrigado a sair mais tarde do trabalho ou que precisa trabalhar 

no horário da escola ou a mesma situação anterior, mas que atinge o marido ou a mulher, 

obrigando um deles a permanecer em casa com os filhos. Essas faltas em um determinado 

dia da semana também podem ocorrer em razão de questões de afinidade ou antipatia do 

aluno em relação aos professores.  

 Essas especificidades exigem durante os conselhos de classe do PEJA 2 um grande 

esforço de ponderação e flexibilidade da equipe de professores da turma. É necessário que, 

nos delicados processos de avaliação e conceituação, cada professor tenha sensibilidade 

para compreender os fatores incidentes sobre os processos de aprendizagem dos diferentes 

sujeitos que se constituem alunos dessa modalidade de educação.   

 Na escola pesquisada, como já foi dito, observaram-se comportamentos distintos 

entre a equipe de professores que trabalhou até 2007 e o grupo de professores atual. 

Havendo por parte do grupo atual de professores uma avaliação individual mais criteriosa 

que tem resultado, igualmente, uma avaliação coletiva mais equilibrada, ponderando-se 

inclusive o desempenho do aluno nas aulas das disciplinas das sextas-feiras (Artes Plásticas 

e Inglês) o que não ocorria no grupo anterior de professores. Essa mudança tem relação 

com posturas mais comprometidas com o trabalho coletivo que o grupo atual apresenta em 

relação ao grupo anterior. Nesse sentido, assinala Dubet (2004, p.51, grifos nossos): “[...] 
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Parece, no entanto, que certos fatores favorecem o bom desempenho do estabelecimento. 

Um desses fatores é a mobilização da equipe de professores.”

Elaboração de material próprio para cada componente curricular, sendo este 
material reproduzido para cada aluno. 

Cada bloco se constitui de três unidades de progressão a  serem vencidas pelo 
aluno independentemente do calendário do ano letivo. Todo o curso pode ser 
concluído em 22 meses de efetivo exercício.  

 Optei por reunir dois pontos da proposta oficial para compará-los com o seu 

funcionamento na escola pesquisada, em função de se subordinarem a aspectos 

pedagógicos ligados à questão da existência de um material didático produzido 

especificamente para cada aluno do PEJA.  

O problema dos materiais didáticos é um dos pontos críticos para a efetivação da 

proposta pedagógica desta modalidade de educação na rede pública municipal de educação 

do Rio de Janeiro. As deficiências nesse aspecto comprometem a proposta que permite 

matrículas em qualquer período do ano letivo e a progressão dos alunos na medida que 

atinjam os objetivos previstos. A inexistência desses recursos didáticos ocasiona um 

conjunto de improvisações que prejudicam a formação dos alunos do Programa. 

 Para melhor compreensão do problema, permito-me uma breve descrição histórica 

sobre a questão dos materiais didáticos no PEJA 2. Embora saiba que o problema também 

ocorre no PEJA 1, tratarei mais especificamente, em função do recorte da pesquisa, desse 

problema no PEJA 2. Detalharei mais o processo ocorrido na elaboração das apostilas para 

os componentes curriculares História e Geografia, que exemplifica as semelhantes 

dificuldades compartilhadas por outras disciplinas. 

 Nos primeiros anos de implantação do PEJA 2, seguindo o que estava previsto na 

resolução que oficializou esta oferta,  foi criado um material didático para quatro dos seis 

componentes curriculares (Ciências, História/Geografia, Língua Portuguesa e Matemática). 

Esse material na forma de apostilas para os alunos foi impresso e distribuído em grande 

quantidade para algumas escolas. Revelou-se, no entanto,  inadequado, pois reproduziam, 
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em linhas gerais e de maneira simplificada os conteúdos das disciplinas da escola diurna, 

não considerando a especificidade de uma proposta para a EJA.   

 Sendo assim, conforme relata Fávero, Andrade e Brenner (2007, p.102): “No final 

de 2000, foi feita uma avaliação  desse material por componente curricular, indicando a 

necessidade de sua reformulação.” No entanto, esse processo iniciado nesse ano foi 

interrompido em 2004,  

[...] quando  surgiu  o  Aprimorando  o  olhar da EJA sobre a Multieducação39, com   
o objetivo de elaborar fascículos correspondentes à EJA que irão compor o   núcleo  
curricular básico   Multieducação;   com   isso  os  trabalhos  com  os materiais 
didáticos foram interrompidos. (FÁVERO, ANDRADE, BRENNER, 2007, p.101)   

Com esse objetivo os professores do PEJA 2 foram convidados à participar dessa 

elaboração, sendo necessário que professores de diferentes escolas se reunissem às sextas-

feiras para elaborar as diretrizes curriculares de cada disciplina. Não pude participar desse 

processo em função de dificuldades com os horários. No final do ano letivo de 2005 fui 

convidado a participar como parecerista na etapa da revisão da elaboração desse fascículo 

das diretrizes curriculares para História e Geografia. Nessa ocasião, tive contato com um 

material muito bem elaborado e pertinente à realidade do PEJA, demonstrando a coerência 

e experiência de seus criadores como professores do Programa na rede municipal e dos 

dinamizadores do grupo como pesquisadores do campo da EJA. 

 As propostas contidas nessas diretrizes curriculares inicialmente não foram 

aprovadas pela então secretária de educação do município do Rio de Janeiro. Os motivos 

não foram explicitados de forma objetiva, mas atribuiu-se ao seu caráter crítico em relação 

ao status quo da sociedade capitalista. Após algumas negociações, houve a autorização para 

a confecção do material didático, trabalho que tinha a previsão inicial de ser concluído em 

seis meses. 

 A confecção do material didático de História e Geografia iniciado em 2004, 

interrompido e retomado entre 2005/2006, somente foi concluído no final do ano letivo de 

2008. Ocorrendo, segundo um dos professores que participaram da sua elaboração, a 

necessidade de pressionar a SME/Rio de Janeiro para a sua distribuição aos professores. Ao 

39 Multieducação é a proposta pedagógica elaborada pela Secretaria Municipal de Educação para a rede de 
escolas públicas do Município do Rio de Janeiro. 
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perceberem o pouco empenho dos membros da secretaria, os professores da equipe de 

criação se propuseram a custear com seus próprios recursos a reprodução da apostila em 

CD para ser entregue aos professores, demonstrando o firme propósito de dar continuidade 

à renovação do material didático. Essa atitude da equipe de criação fez a SME providenciar 

as cópias em CD e organizar um encontro para a sua divulgação e distribuição. Todavia, 

não houve a impressão em cadernos de textos para o conjunto de professores e alunos. A 

SME imprimiu o material didático de História e Geografia para apenas uma escola de cada 

CRE, sob a alegação da necessidade de avaliar o material com vistas a sua reelaboração 

para o ano letivo de 2010.  

 De fato, nesses seis anos letivos, efetivamente raras vezes consegui trabalhar com o 

material didático previsto na proposta original do PEJ/PEJA. Os professores dos outros 

componentes curriculares enfrentam a mesma dificuldade. Isso tem trazido sérios prejuízos 

para os processos formativos observados na escola pesquisada, atingindo também todo o 

Programa, segundo o que foi possível perceber nos encontros com professores de outras 

escolas. Neste ano posso dizer que essa dificuldade foi atenuada, pois tenho feito a 

impressão e reprodução de alguns textos do novo material didático de História e Geografia 

contido no CD.  No entanto, em função dos limites de cópias que a escola estabelece por 

professor, tem sido necessário que alguns textos sejam escritos no quadro e copiados pelos 

alunos em seus cadernos, o que certamente atrapalha a dinâmica das aulas.  

 Quero enfatizar novamente que a proposta de organização curricular do PEJA com 

base em ciclos de aprendizagem, com a possibilidade de matrículas em qualquer momento 

do ano letivo, requer obrigatoriamente a existência de materiais didáticos à disposição dos 

alunos.  

 Geralmente, os alunos que são matriculados no decorrer do ano letivo acabam por 

acompanhar as aulas da mesma UP do restante da turma, ou seja, entram na UP 1 e 

acompanham as aulas com conteúdos da UP 2 ou da UP 3. Isso provoca uma série de 

descontinuidades no processo formativo desses alunos, implicando muitas vezes na sua 

desmotivação e desistência.  

 Para que o professor do PEJA possa, em uma mesma sala, desenvolver o trabalho 

com as três UPs de cada Bloco, obrigatoriamente deveria ser disponibilizado os materiais 

didáticos necessários para a efetivação dessa proposta.  
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 O material didático antigo não foi fornecido para a escola pesquisada no primeiro 

ano de funcionamento. Consegui algumas apostilas emprestadas com um amigo que 

trabalhava em outra escola que já possuía o PEJA 2 há mais tempo. Encarreguei-me de tirar 

copias por conta própria, já que no primeiro ano de trabalho na escola não existia uma 

máquina copiadora disponível na escola. Por minha insistência junto ao (à) coordenador(a) 

da escola,  foi solicitado na CRE e enviadas para a escola algumas apostilas – um exemplar 

para cada UP – ou seja, não foi possível disponibilizar esse material para os alunos. Apenas 

no inicio do ano letivo de 2007 a escola recebeu essas apostilas, porém em numero 

insuficiente para todos os alunos, foram recebidas 20 apostilas de cada UP, quando 

existiam mais de 50 alunos nas duas turmas que estavam no período de cada UP. A solução 

encontrada era usar as antigas apostilas quando os conteúdos atendessem às necessidades, 

recolhendo-as ao final da aula para que pudessem ser usadas pela outra turma que estava na 

mesma UP. 

Utilização de fitas de vídeo da MultiRio e da Fundação Roberto Marinho, como 
instrumentos de apoio para o trabalho do professor. 

Os materiais didáticos em fitas da Multirio e da Fundação Roberto Marinho 

(Telecurso 2000) também apresentam problemas pedagógicos e técnicos para a sua 

utilização. O problema técnico está relacionado ao fato desse material estar em fitas VHS 

que, dependendo das condições de armazenagem, podem estar deterioradas por mofo. Por 

outro lado, os aparelhos de vídeo cassete apresentam constantes defeitos em razão de 

resíduos que se acumulam nas fitas, não existindo na escola nenhum aparelho em condições 

de uso. 

 As fitas da Multirio foram produzidas para crianças e adolescentes do ensino diurno, 

apresentando uma linguagem excessivamente infantilizada, inadequada para  alunos jovens 

e adultos.  

 O material do antigo Telecurso 2000 (produzido pela Fundação Roberto Marinho), 

embora apresente uma linguagem menos infantilizada está defasado em relação aos 

recursos tecnológicos ligados à computação gráfica, pois foi produzido há 
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aproximadamente 20 anos. Essa defasagem em relação aos recursos mais modernos da  

computação gráfica também atinge as fitas produzidas pela Multirio. 

 No início do ano letivo de 2007 foi disponibilizado pelo Governo Federal um 

conjunto de material didático em DVDs. Esse material possui a vantagem de ter sido 

produzido em uma tecnologia menos ultrapassada que as fitas de vídeo cassete, havendo 

algumas possibilidade de sua utilização didática nas aulas do PEJA.  

Ausência de reprovação convencional: os alunos avançam à medida que atingem 
os objetivos previstos, sem uma época preestabelecida para concluir etapas. 

Abordo outro ponto da proposta oficial que, de forma menos evidente, também tem 

alguma relação com a questão dos materiais didáticos. Observou-se certa ambigüidade na 

proposta do PEJA relativa à possibilidade do avanço do aluno sem época pré-estabelecida. 

Além da bastante destacada dificuldade representada pela ausência de materiais didáticos 

disponibilizados, existe o difícil equilíbrio entre uma perspectiva mais individualizada dos 

processos educativos escolares e uma perspectiva mais coletiva desses processos. 

 Foi verificado na pesquisa que alguns alunos progredidos desempenhavam um 

importante papel no processo coletivo de aprendizagem da turma. Esses alunos em função 

de maior capacidade e rapidez na apreensão de determinados conteúdos passavam a 

colaborar, como monitores informais, na ajuda aos colegas com maiores dificuldades na 

aprendizagem.  

 Embora seja inegável, do ponto de vista individual, as vantagens da progressão do 

aluno sem períodos pré-estabelecidos, a partir da conquista dos objetivos das UPs, 

considerando-se o processo coletivo de aprendizagem da turma, depara-se com uma 

questão de difícil equalização.  

 Ocorre a necessidade, por ocasião da progressão individual desses alunos, de uma 

reconfiguração dos processos sociais de cooperação para as aquisições cognitivas dos 

conteúdos estudados, sobretudo entre os alunos mais velhos. A progressão do colega que 

exercia esse papel para uma turma de um ciclo mais avançado obriga a  criação de outros 

vínculos cooperativos, com outro aluno assumindo aquela função ou a formação de 

associações entre os alunos com maior dificuldade. Quando o grupo de alunos de uma 

turma deixa de ter presença desse aluno que tem maior facilidade cognitiva e não são 
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construídas outras estratégias pelos alunos ou pelo professor, verificou-se a presença de 

fatores que podem estimular a desistência dos alunos com maiores dificuldades na 

aprendizagem.  

Esses aspectos dos processos coletivos de aprendizagem são pouco considerados 

pela proposta oficial do PEJA ao facultar a progressão dos alunos que apresentam um 

desenvolvimento cognitivo mais rápido, sendo imprescindível que a equipe de professores 

ponderem para equilibrar aspectos individuais e coletivos da formação. Quando os 

professores fazem a opção pela progressão do aluno que colaborava na aprendizagem dos 

seus pares, torna-se fundamental o conhecimento da necessidade de que sejam criadas 

outras configurações que favoreçam os processos coletivos. Verificou-se durante a pesquisa 

que existem entre os professores, com intensidades variadas, o estímulo para que nas 

interações durante as aulas sejam criadas condições para o auxílio entre os alunos na 

aquisição dos conhecimentos dos conteúdos das disciplinas. Nas partes subseqüentes do 

trabalho, esses processos serão mais detalhados e analisados.   

Recuperação paralela diária para os alunos que apresentem alguma dificuldade 

 Para finalizar essa análise comparativa entre a proposta oficial do PEJA e as 

especificidades da escola pesquisada abordo outra questão que apresenta alguma 

dificuldade para a sua efetivação.  

 Existia uma orientação da coordenação do PEJA para que ocorra a recuperação 

paralela, diariamente, após às 21 horas, dispensando-se os alunos que não necessitam da 

recuperação paralela e mantendo-se apenas aqueles que necessitam.  

 O primeiro problema é a rejeição pelos próprios alunos que necessitariam deste  

trabalho mais individualizado. Quando nos primeiros anos de funcionamento do PEJA 2 na 

escola pesquisada foi feita uma tentativa nesse sentido, a maioria desses  alunos que 

deveriam permanecer para esse trabalho de recuperação paralela resistiram, não percebendo 

nenhum benefício em permanecer na escola enquanto os colegas podiam “ir para casa mais 

cedo”. 

 Um aspecto que se evidenciava era a construção de uma representação sobre as 

diferenças entre os alunos da turma na qual aqueles que deveriam permanecer eram 
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situados, e auto-percebiam-se numa posição de inferioridade. É importante ressaltar que nas 

turmas observadas, com exceção dessa equivocada tentativa de implementar um tempo 

específico para a recuperação paralela, raramente são demonstradas de forma mais explícita 

algum tipo de hierarquização formulada pelos alunos para a classificação de seus pares. 

Outra exceção ocorre quando alguns alunos mais jovens demonstram alguma impaciência, 

que pode chegar a atitude explicitamente debochada, com os mais velhos que apresentam 

maior dificuldades na aprendizagem, aspecto que será melhor explorado no último capítulo.

Prevalece, de maneira geral, a ausência de classificações inferiorizantes; os alunos 

reconhecem aqueles que apresentam maior domínio cognitivo, mas em relação aos que têm 

mais dificuldades não são estabelecidas segregações que podem desencadear exclusões. 

Pelo contrário, quando esses alunos solicitam ajuda, existe uma receptividade e um 

empenho para atendê-la.    

 Sendo assim, a recuperação paralela, na escola pesquisada, ocorre no decorrer das 

próprias aulas. De acordo com o que relatam nas conversas sobre as turmas, os professores 

procuram dar maior atenção aos alunos que apresentam dificuldades cognitivas, 

estimulando também a ajuda mútua entre os alunos. O interesse em melhorar a 

aprendizagem dos alunos com maiores dificuldades cognitivas tem aumentado 

significativamente, ocorrendo neste ano (2009) a criação de projetos específicos voltados 

para esse objetivo.  

Implantação do centro de estudo para os professores, sem suspensão de aula. 

 Nas sextas feiras as turmas do Bloco 1 do PEJA 2 têm aulas de Artes Plásticas e as 

turmas do Bloco 2 têm aulas de Inglês. Ocorrendo nesse dia os centros de estudos para os 

professores de Ciências, História/Geografia, Língua Portuguesa e Matemática. 

 Os centros de estudo são um importante elemento diferencial da proposta 

pedagógica do PEJA. 

Encontra-se, porém, neste aspecto também limites estruturais – materiais e humanos 

– para a sua efetivação.  

 Na escola pesquisada, conforme relatei anteriormente, nos primeiros anos do PEJA 

2, a equipe de professores anterior em raros momentos usava o centro de estudo para 

reflexões pedagógicas coletivas. Quando havia algum tipo de atividade organizada pela 
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coordenação pedagógica, a maior parte do tempo era ocupada para informações sobre as 

decisões da direção da escola ou da SME.    

 A partir do início do ano letivo de 2008, com a chegado do(a) atual PO (Professor 

Orientador), iniciou-se um trabalho mais especifico sobre as questões pedagógicas, 

limitando-se, porém, aos problemas práticos do dia-a-dia: alunos que devem ser eliminados 

por excesso de faltas, que apresentam problemas de aprendizagem ou comportamento etc. 

Em algumas ocasiões, ocupa-se a maior parte do tempo com informações da direção ou da 

SME; pouco se conseguiu em termos do desenvolvimento de reflexões mais voltadas para 

questões teóricas sobre a EJA. 

 No entanto, comparando-se com os primeiros anos de funcionamento do PEJA, em 

função de uma maior receptividade e comprometimento da equipe de professores formada a 

partir de 2008, observa-se importantes avanços na direção de garantir-se o espaço tempo 

dos centro de estudo para melhoria dos processos formativos. Efetivando-se importantes 

momentos de trocas sobre os trabalhos desenvolvidos por cada professor em suas 

disciplinas, resolução coletiva de problemas e esboços de projetos coletivos para o trabalho 

pedagógico com as turmas, como no exemplo do trabalho pedagógico voltado para os 

alunos com maiores dificuldades na aprendizagem.  



87

CAPÍTULO 3 

EJA OU EJAS? DIFERENTES CONCEPÇÕES DE EJA  

Pretendo combinar, neste ponto do nosso diálogo intermediado pelo texto da 

pesquisa, algumas reflexões sobre as observações possibilitadas pela experiência como 

pesquisador e docente da EJA na rede pública de educação com análises de conteúdo dos 

depoimentos dos alunos, expressados nas entrevistas ou em situações dialógicas das 

interações no espaço escolar. Pretendo compor uma articulação desse material de origem 

empírica com as diversas teorizações construídas sobre a EJA.    

Como recurso interpretativo, precipuamente de caráter teórico-metodológico, 

proponho a explicitação e a análise das concepções relativas à EJA e suas relações com os 

processos de permanência ou desistência em três tendências predominantes: “A EJA na 

lógica do atalho”, “EJA como direito mutilado” 40 e “EJA, desafios de uma construção 

coletiva”.  

O posicionamento classificatório das concepções observadas em uma das três 

tendências predominantes propostas teve como fundamento principal a forma como 

interpretei a percepção do objetivo social da EJA. Procurei construir análises dessas 

percepções com base nas ações observadas e nos conteúdos dos textos produzidos – 

enunciações orais ou escritas – por docentes e discentes, usando também alguns textos 

oficiais.   

Não obstante, devo assinalar que tenho plena consciência que serão efetuadas 

operações conceituais e analíticas que implicarão no empobrecimento da complexidade do 

real, sendo essa deficiência uma característica inevitável e inerente às classificações.       

Por outro lado, considero que há uma dinâmica na percepção da EJA pelos seus 

atores – docentes e discentes – podendo ocorrer transitoriedades nas quais o mesmo sujeito 

explicite em diferentes momentos pontos de vista que possibilitariam classificar suas 

perspectivas em mais de uma das tendências propostas. 

Esquematicamente, assinalo que a primeira concepção, “A EJA na lógica do 

atalho”, caracteriza-se pela ênfase quase exclusiva nos processos de certificação e pela 

40 Expressões retiradas da palestra proferida por Gaudêncio Frigotto na II Jornada de Educação de Jovens e 
Adultos no dia 21/11/2007 na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense.  
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insipiência ou pela total ausência de apropriação e valorização das experiências culturais 

vivenciadas pelos sujeitos jovens e adultos presentes na EJA, implicando em uma 

construção que pode assumir características autoritárias de uma educação para jovens e 

adultos. 

É imprescindível ressaltar que não estou negando a importância da certificação 

como importante instrumento institucional dos sistemas educativos, dotada de indiscutíveis 

valores sociais e simbólicos; afinal a produção do presente texto mediador do nosso diálogo 

tem como objetivo uma importante certificação.  

As críticas construídas na análise da “EJA na lógica do atalho” são direcionadas à 

limitação das ações educativas circunscritas aos processos de certificação percebidos em 

restritos parâmetros utilitaristas, que ocasionam um distanciamento entre  os sujeitos e as 

potencialidades das práticas educativas capazes de propiciar a apropriação e a construção 

de conhecimentos significativos. Exemplificando, posso dizer, voltando ao penoso e 

prazeroso processo de criação textual com o qual estou envolvido neste momento, que para 

além da desejada certificação, as práticas educativas nas diferentes etapas de escolarização 

devem propiciar, a partir de radicais aprofundamentos cognitivos, transformações 

individuais e coletivas. 

Não pretendo estabelecer juízos de valor sobre os trabalhadores que buscam na EJA 

apenas a necessária certificação que pode mediar melhorias nas suas condições de trabalho 

e de vida. Na perspectiva que adoto sobre a EJA, considero que processos semelhantes ao 

exemplificado no parágrafo anterior devem ser facultados aos seus sujeitos, concedendo os 

necessários certificados, mas em sincronia com a apropriação dos conhecimentos 

socialmente produzidos.  

Na segunda concepção, “A EJA como direito mutilado”, as experiências culturais 

dos alunos da EJA são consideradas nos processos educativos, todavia em uma perspectiva 

de certificação para a inserção subordinada no mercado, mantendo-se o paradigma da 

dualidade do sistema educativo41. O foco da ação educativa ao considerar as 

especificidades dos indivíduos começa a constituir uma educação de jovens e adultos. 

41 Refiro-me a propostas explícitas ou não declaradas de institucionalização de dois tipos de escolas: uma 
profissional para àqueles indivíduos que deverão exercer atividades subordinadas e uma escola completa para 
a elite que deverá comandar o poder político na sociedade.  
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Na terceira concepção, “EJA, desafios da construção coletiva”, os processos 

formativos partem das experiências culturais dos alunos, buscando-se uma formação 

integral, omnilateral42. Sua finalidade é possibilitar que os sujeitos realizem a passagem da 

compreensão do senso comum à consciência filosófica (SAVIANI, 1985), ou seja, de uma 

visão fragmentada da realidade para uma visão relacional e dialética, tendo como horizonte 

a participação nos processos de transformação da sociedade. Trata-se da construção 

coletiva de práticas pedagógicas efetivamente democráticas que objetivam a criação de uma 

educação com os jovens e adultos para a formação de subjetividades críticas capazes de 

atuar na transformação da realidade (FREIRE, 2006).    

Tenho como objetivo, ao descrever e analisar esta terceira concepção de EJA, 

delinear algumas questões que permanentemente nos desafiam e esboçar algumas 

possibilidades de construção de horizontes mais ambiciosos.  

Sempre que for possível e pertinente farei a inserção de textos produzidos nas 

entrevistas pelos sujeitos que fizeram parte mais diretamente da pesquisa para caracterizar 

empiricamente a classificação construída. Nos capítulos seguintes serão estabelecidas 

relações entre as diferentes concepções de EJA e as trajetórias, estratégias e os  processos 

de permanência (ou desistência) verificados no trabalho de campo.       

Ressalto que não pretendo estabelecer uma relação mecânica e simplificadora entre 

as três concepções ou tendências predominantes. Evitarei considerar os elementos que as 

caracterizam numa perspectiva estática, percebendo-os como estanques e exclusivos de 

cada concepção, mas procurarei destacar seus aspectos dinâmicos, ou seja, a transformação 

de seus elementos em processos de superação dialética. 

Por outro lado, como foi  mencionado, a explicitação pelo sujeito de um ponto de 

vista que vincule sua concepção a uma das tendências predominantes não significa a total 

impossibilidade do mesmo sujeito expressar diferentes pontos de vista identificados com 

outras posições  na classificação proposta.

A demarcação das concepções propostas está fundamentada em predominâncias, o 

que torna possível o estabelecimento de posições relacionais. Sendo assim, é compreensível 

que algumas das características descritas e análises formuladas transitem por mais de uma 

42 Sinteticamente podemos dizer que a educação omnilateral consiste em uma proposta de educação que tem 
como objetivo o desenvolvimento pleno de todas as potencialidades humanas, que não são inatas, mas criadas 
continuamente nas relações de trabalho.  
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das tendências predominantes da classificação construída, podendo estar presentes nas 

práticas institucionais de uma mesma escola e até mesmo em diferentes concepções do 

mesmo sujeito fornecendo sentidos para a atuação de docentes e discentes. 

Dessa forma, busco a compreensão da dialética presente nos processos de 

permanência (ou de desistência) tendo como mediação as trajetórias escolares e as 

estratégias construídas pelos agentes sociais.  

[...] [Devemos] pensar, portanto, que nem o singular/particular (enquanto processo), 
nem o geral/coletivo (enquanto estrutura) existem em si mesmos. O que vem a ser 
isto? O singular e o geral, na perspectiva teórica dialética que estamos trabalhando, 
não existem em si mesmo, pois cada um possui o oposto no seu interior. Isto 
implica que nos registros do singular, particular e individual estão inscritos os 
registros do geral, do coletivo e do universal. Assim, o particular/singular só se 
explica completamente se as implicações do geral/universal forem consideradas. Do 
mesmo modo, só se explica o geral quando se considera os elementos do particular 
que fazem parte do seu interior. 
Nesse caso não seria melhor só nos preocuparmos com o geral sendo que o 
particular vai ser abordado do mesmo modo? É neste ponto que reside o colorido 
especial desta dinâmica dialética. Apesar da ambivalência entre o geral e particular 
um não se reduz ao outro. Cada qual é inscrito no outro, mas a ele não se reduz, 
apesar de possuir os registros do outro no seu interior. (MARTINS, 1999, p.8) 

 A formulação acima construída por Martins (1999) para analisar os discursos dos 

trabalhadores pode ser transposta analogicamente para a compreensão das trajetórias e 

estratégias dos sujeitos no PEJA. Sendo assim, podemos assinalar que essas trajetórias e 

estratégias possuem “a marca e o registro do particular e do geral, do singular e do 

universal”. Refletindo-se nas trajetórias escolares e na construção de estratégias – 

particulares, singulares – das turmas e alunos pesquisados, a presença das ideologias 

representantes do pensamento social hegemônico ou contra-hegemônico – o geral, 

universal, tenho como objetivo estabelecer como ponto de partida da reflexão o real 

concreto que  

[...]não é o dado (o empírico) mas uma totalidade articulada, construída e em 
construção[...] [e como ponto de chegada] o concreto pensado, isto é,  a apropriação 
pelo pensamento do real concreto. (SAVIANI, 1985, p.12)  

Sendo assim, objetiva-se pensar a realidade, não como ela deveria ser, mas na sua 

efetiva concretude, refletindo, através das mediações teóricas, sobre as trajetórias e 
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estratégias de permanência que são coletivamente engendradas para efetivar as múltiplas 

dinâmicas de transformação ou de conservação da realidade social.      

3.1  A EJA na lógica do atalho  

A “lógica do atalho” pode ser considerada herdeira de concepções pedagógicas de 

educação de adultos que se fundamentavam em princípios pedagógicos ligados à uma 

tradição antropológica que limitava à percepção da cultura ao que era produzido e 

consumido pelos estratos dominantes da sociedade, ou seja, circunscrita à denominada 

“cultura erudita”. As camadas populares eram percebidas como despossuídas dos 

conhecimentos necessários para alicerçar a construção de um país livre do atraso 

representado por um povo “sem cultura”.  

O analfabeto era visto como incapaz, incompetente para o novo Brasil que se 
anunciava. 'Erradicar o analfabetismo' era como 'erradicar o analfabeto', como se 
erradica uma praga. Nos anos 1960, criamos um dito, que representava uma nova 
postura: o problema não era o analfabetismo, e alfabetizar não era a solução. Na 
verdade, o problema era a miséria do povo, o meio rural sem escolas ou com um 
arremedo dela. Insisto porque essa história de erradicar o analfabetismo como se 
fosse uma chaga, de eliminar analfabeto como se fosse uma praga, dura até hoje e 
são repetidas ações educativas de mera alfabetização. (FÁVERO, 2003, p 5)
    

Verificava-se um paradigma de educação que objetivava a domesticação das 

consciências para adaptá-las ao mundo. Nesse sentido, a atuação dos professores, numa 

concepção nutricionista de conhecimento, estaria reduzida ao monologismo de práticas 

educativas nas quais são efetuados depósitos de conhecimentos nos educandos. “[...] 

Palavras sem relação com o mundo, com a experiência existencial dos alfabetizandos, 

tornam-se vazias, sem significado, limitando o seu poder de expressão, de criatividade, de 

reflexão” (SOUZA, 2001, p.105-106). Além dessa característica de considerar o educando 

como um indivíduo incapaz de participar de diálogos com os educadores, pouco importam 

as experiências trazidas pelos sujeitos.  

Outra característica da “EJA na lógica do atalho” está na concepção de uma 

educação para a apropriação de um “mínimo” de conteúdos. Nesse sentido, essa tendência 

predominante também poderia ser denominada “a lógica do pouco para quem é pouco”; 
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com a apropriação desse mínimo, haveria a concretização do objetivo principal dessa 

concepção, ou seja, os indivíduos receberiam a almejada certificação, cumprindo o Estado a 

sua obrigação de fornecer a habilitação para que possam competir por posições 

subordinadas no mercado de trabalho. 

Na minha experiência como professor da EJA, rememorando os primeiros anos de 

trabalho no PEJA, quando discutíamos as dificuldades de aprendizagem de alguns alunos, 

eram recorrentes discursos que afirmavam que “não devíamos nos preocupar muito, pois o 

objetivo maior do PEJA e daqueles alunos era a certificação”.  

Embora discordasse radicalmente do sentido destes enunciados, é inevitável admitir 

que em muitos momentos a minha atuação como professor dessa modalidade de educação 

também compartilhei desta perspectiva, sobretudo nos momentos de avaliação de alguns 

alunos quando, embora não tivesse plena convicção sobre as suas conquistas cognitivas, 

optava pela aprovação. Considerava nessas ocasiões que as dificuldades de aprendizagem 

resultavam dos limites materiais e humanos da escola, não sendo justo penalizar os alunos. 

Acompanhava esse raciocínio o entendimento que o principal objetivo dos alunos era a 

obtenção do certificado de conclusão do Ensino Fundamental.   

Não existe dúvida quanto o valor social dos certificados, todavia tal assertiva é 

bastante questionável do ponto de vista pedagógico e político. Ela corrobora, porém, uma 

série de práticas que foram “naturalizadas”, não somente no PEJA, mas em toda rede 

pública de educação43.               

Assim, idéias tão correntes em nossos espaços escolares como as que se expressam 
em afirmações como: “coitados, eles chegam muitos cansados, fazem muitos 
sacrifícios e não tem condições de aprender”, ou “para que vão aprender coisas tão 
complexas se não vão utilizar na vida?” estão marcadas, mesmo quando não temos 
consciência disso, por uma perspectiva anti-democrática, discriminadora e 
desqualificadora das potencialidades desses alunos. (RUMMERT, s.ref., p.4)          

Essa perspectiva, criticada por Rummert, na qual está explicitada uma concepção 

limitada da EJA ainda se faz presente propostas e práticas pedagógicas desta modalidade de 

educação.  

43 Poderíamos utilizar uma expressão popular para expressar esta concepção: é o argumento do “para quem é, 
bacalhau basta”, indicando que para pessoas consideradas socialmente menos importantes seria  legítimo 
oferecer bens materiais ou simbólicos também de qualidade inferior.    
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Os delicados limites éticos impostos ao pesquisador que simultaneamente exerce a 

docência no campo de pesquisa, dificultá-me a descrição de algumas práticas docentes de 

professores que trabalharam na escola pesquisada, limito-me a reafirmar, como já assinalei 

a presença  da “lógica do atalho” na  equipe e na minha própria prática pedagógica. 

No entanto, é compreensível que alguns docentes adotem tal perspectiva não como 

opção, mas como uma imposição. Para obter uma remuneração suficiente diante das 

necessidades, submetem-se a excessivas jornadas de trabalho; ao lecionarem na EJA, estão 

na sua terceira jornada em sala de aula, com aproximadamente dez horas de trabalho.  

Nesse sentido, a possível solução advogada pelos docentes que adotam tal 

perspectiva para atenuar o problema da evasão estaria no aligeiramento, na redução dos 

conteúdos e na simplificação das avaliações para facilitar ao máximo a permanência e a 

aprovação, o que concomitantemente também facilitaria seu trabalho na EJA. Podemos 

perceber a presença, nessas concepções, de elementos ideológicos do conservadorismo 

populista44 que considera os sujeitos que procuram a EJA, quando muito, apenas como 

vítimas ingênuas e passivas de uma série de injustiças sociais. 

Há ainda entre docentes e discentes da EJA uma concepção restrita sobre os seus 

sujeitos e suas experiências, percebendo-os como aqueles que “não estudaram no tempo 

certo”, indicando a crença de que existiria uma época “certa” para aprendizagem. Situando-

os em uma posição de inferioridade não apenas no que tange à estratificação social, mas 

também os percebendo, de alguma forma, numa perspectiva anti-democrática e com 

lamentáveis traços de teorias racialistas, como pessoas “essencialmente” inferiores.   

Embora saiba que toda enunciação textual – escrita ou oral – tem caráter apreciativo 

e integra o “contexto do processo ideológico” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p.101), 

com a inevitável presença de valores indicativos de algum tipo de concordância ou 

discordância, não pretendo arrogantemente estabelecer julgamentos morais sobre as ações 

dos desses diferentes atores sociais.  Essas descrições e reflexões não são uma tentativa de 

culpabilização dos educadores, muito menos uma vitimização dos alunos. São muito mais 

uma afirmação da consciência da nossa incompletude (FREIRE, 2006) explicitando a 

confiança de que coletivamente os sujeitos podem transformar a realidade.   

44 Considero como característica da ideologia populista uma concepção anti-dialógica e anti-dialética que, 
embora se coloque do lado de alguns interesses populares, acredita que o povo não é capaz de criar 
autonomamente seus próprios instrumentos de organização e de luta, necessitando de ser conduzido por uma 
elite “esclarecida” que “sabe o que o povo precisa”   
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Diante da persistência de precárias condições de trabalho e remuneração, muitos 

professores são obrigados a cumprir jornadas de trabalho incompatíveis com as exigências 

requeridas para a construção de práticas educativas com a necessária qualidade. Essa era a 

situação de pelo menos dois professores da equipe que iniciou, no ano letivo de 2004, o 

trabalho com o PEJA 2 na escola pesquisada. A recusa em participar de reflexões sobre o 

trabalho pedagógico realizado coletivamente no centro de estudo era certamente um dos 

efeitos do excesso de trabalho nas salas de aula das outras escolas nas quais trabalhavam. 

Dessa forma, a adoção da “lógica do atalho” objetivava facilitar não apenas a trajetória 

escolar dos alunos, mas sobretudo, seus próprios trabalhos. 

Em outra perspectiva, é imprescindível perceber os limites impostos pelos processos 

formativos relacionados com a preparação profissional dos docentes. Não se pode exigir o 

desenvolvimento de trabalhos pedagógicos que possibilitem a construção de uma 

consciência histórica, se aqueles de que deveriam dinamizar este processo não vivenciaram  

processos educativos capazes de ter efetuado previamente esta construção. 

[...] é, portanto, muito difícil pretender participar de um processo educativo  que, 
por sua vez, é processo de conscientização, a menos que se seja consciente de si e 
de tal processo. (MIZUKAMI, 1986, p.99) 

 Pode-se perceber um aumento desta dificuldade na mesma proporção que os 

próprios discentes algumas vezes explicitam o desejo que as práticas mais tradicionais 

vivenciadas nas escolas de suas infâncias sejam reproduzidas na EJA. Observei diretamente 

algumas vezes e ouvi comentários de professores sobre o misto de frustração e 

desapontamento de alunos, sobretudo os mais velhos, quando a atividade principal da aula é 

a exibição de um filme ou um debate ou uma palestra com algum profissional externo à 

escola. Estes alunos consideram que se não escreveram no caderno não houve propriamente 

uma aula. No entanto, tais atividades possuem grande valor quando os professores 

conseguem contextualizar a sua relevância como parte integrante do processo educativo, 

fazendo com que os alunos também compartilhem dessa compreensão.      

O depoimento a seguir, embora enunciado por uma aluna do PEJA, exemplifica, 

igualmente, algumas perspectivas presentes entre os educadores desta modalidade de 

educação, tendo sido pronunciado também por alguns educadores da escola pesquisada. 

Nela, enfatiza-se uma percepção compartilhada pelo senso comum de que a EJA seria uma 
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modalidade de educação marcada pela excepcionalidade da sua oferta. Caracterizando-se, 

ainda, pelos limites impostos pelo cotidiano de trabalho dos seus alunos e pela consideração 

de que os processos de aprendizagens estão circunscritos, sobretudo, nas práticas 

pedagógicas escolares no período da infância e da adolescência.  

[Pergunta: Em sua opinião, quais são os aspectos positivos (ou bons) e negativos 
(ou ruins) de estudar a noite no PEJA?]
Positivo é pra aprender, o que a gente deixou de aprender na época certa, né?  E 
negativo eu acredito que seja o cansaço das pessoas. A pessoa tem a vontade de 
aprender, mas o trabalho, o dia a dia...   
(Margarete, 59 anos, turma 151/2008, entrevista piloto individual, não era aluna do 
PEJA 1) 

Dayrell (1992, p.22), efetua uma análise bastante precisa sobre a vinculação entre 

uma concepção restrita de educação e a desconsideração das possibilidades do uso da base 

experiencial dos jovens e adultos trabalhadores como um importante recurso pedagógico 

para o trabalho formativo na EJA:

Está muito arraigada, entre nós educadores, uma idéia de educação reduzida à 
instrução, limitada aos muros da escola. É uma visão, em que o locus básico do 
processo educativo é a escola, perante a qual, qualquer outro saber adquirido não é 
legitimado como tal. A decorrência imediata desta visão é permitir entrever que os 
alunos-trabalhadores, jovens e adultos, ao procurar a escola, estão recuperando um 
tempo perdido na sua educação, ou seja, são retardatários. O tempo que ficaram 
fora da escola não tem uma dimensão educativa legitima, o que parece pressupor 
que o momento do educativo, além de centrar-se na escola, ocorre 
preferencialmente na infância/adolescência. 

Existe, indiscutivelmente, uma série de obstáculos que devem ser transpostos pelos 

alunos trabalhadores. Esses obstáculos, que se avolumam quando os educadores não 

consideram suas especificidades, foram explicitados pelos alunos entrevistados quando 

questionados sobre suas dificuldades em estudar e como explicavam a desistência de alguns 

colegas. 

[Pergunta: Vocês acham que a turma, a “galera” da turma dá força para não 
desistir?] [Contexto da fala: Ao responder essa pergunta, Jorge outro entrevistado 
do grupo, falou longamente sobre a importância da ajuda mútua entre os colegas 
da turma. Ubiratan passou a relatar as suas dificuldades como estudante 
trabalhador:]
É difícil. Porque o horário do trabalho. É longe, eu chego atrasado, às vezes não dá 
nem tempo pra mim vir por causa do trânsito, mas eu tento vir, enquanto eu posso 
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vir eu venho. De lá pra cá o trânsito fica ruim, tem dia que o trânsito tá bom, tem 
dia que tá ruim pra caramba. [...] Porque a gente já vem cansado do trabalho, já 
vem com a cabeça quente, vem preocupado em chegar no colégio, é difícil chegar 
que a gente vem de ônibus, não vem de carro, não tem tempo de estudar. Igual a 
mim, eu não tenho tempo de estudar, eu saio daqui vou pra casa, vou jantar e vou 
dormir, não tem como, amanhã eu vou acordar 4 horas da manhã. Então eu não 
tenho como rever o caderno, às vezes eu venho...o professor fala: “você tem que 
rever a matéria porque amanhã a gente vai fazer um teste”, eu não tenho como 
rever a matéria, aí fica difícil pra mim. 
(Ubiratan, 44 anos, turma 152/2008, entrevista coletiva, era aluno do PEJA 1) 

[Pergunta: Em sua opinião, quais são os aspectos positivos (ou bons) e negativos 
(ou ruins) de estudar a noite no PEJA?]

 O ruim é que você chega muito cansada e tal... né? E ter que vir à noite pra escola e 
às vezes tá frio como tamo na época de inverno, né? Fica complicado, mas não 
posso desanimar não, bola pra frente.  

 (Samara, 37 anos, turma 151/2008, entrevista individual) 

Mesmo nos limites materiais e humanos em que ocorrem as práticas pedagógicas na 

EJA foi possível perceber que esse espaço de motivação, interesse e prazer já existe para 

alguns alunos da escola pesquisada: 

[Pergunta: Vocês acham que a turma, a “galera” da turma dá força para não 
desistir?]   
[...] Eu ficava doidinho, cara...Eu ficava no serviço doido que desse a hora prá 
mim vir para a escola, que aqui... minha distração é aqui [ouve-se na gravação 
Glória, 26 anos, turma 152/2008, concordando “Eu também”], eu vou prá casa só 
para dormir, só pra dormir, no final de semana...  
(Jorge, 38 anos, turma 152/2008, entrevista coletiva, não era aluno do     PEJA 1) 

Então quando a gente sai do trabalho muito cansada. Eu por exemplo, eu moro 
sozinha, às vezes eu falo assim “caramba eu vou pra escola que eu sei que na 
escola tem alguém me esperando”, entendeu? A gente sabe que na escola vai ter 
alguém te esperando. É o professor que tá lá [ouve-se na gravação um dos 
entrevistados complementando que os amigos também estão esperando] deixa a 
família dele, deixa de tá até em aniversário dos filhos pra tá com a gente, a gente 
às vezes não dá nem tanta importância.  
(Veridiana, 43 anos, ex-aluna do PEJA 1 e 2, turma 162/2007, também participou 
dessa entrevista coletiva) 

   

O grande desafio situa-se na necessidade de construção da EJA que tenha a 

capacidade de construir práticas pedagógicas motivadoras, não apenas para poucos, mas  

para um número maior de alunos (e professores), possibilitando, dessa forma, a superação 
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dos limites físicos impostos pelo esforço de estudar (ou lecionar) após horas de trabalho 

estafante.  

No entanto, na concepção da “EJA na lógica do atalho” tais questões são 

secundárias. O objetivo prioritário vincula-se à percepção de que a escola, ao conceder-lhes 

um certificado, estaria cumprindo a sua principal – e quase exclusiva – função.  

Sendo assim, os rituais escolares, predominantemente burocráticos, habilitariam os 

alunos certificados pela EJA para pleitear empregos melhores ou trabalhos com maior 

remuneração, mesmo que no setor informal, mantendo-se, em ambos os casos, o limite da 

ocupação de funções menos qualificadas e valorizadas. No entanto, mesmo nos limites 

desta perspectiva não se pode negar que estas funções representam, diante da precariedade 

das condições de trabalho da grande parte dos alunos da EJA, uma possibilidade de 

ascensão social mediada pela obtenção do certificado. 

Inexiste nesta análise, uma perspectiva que culpabiliza os sujeitos que procuram a 

EJA tendo como finalidade principal a sua certificação. A certificação é de fato um 

elemento essencial para a maioria absoluta dos sujeitos que buscam a escolaridade na EJA, 

provocando interferências, inclusive, nos processos de permanência e evasão. Neste 

sentido, assinalam FÁVERO, ANDRADE, BRENNER (2007, p.102): 

Professores e coordenadores do PEJA relataram que a desistência dos alunos era 
grande no período em que não havia certificação; os índices de desistência 
diminuíram e a procura aumentou bastante, a partir do momento em que a 
certificação foi implantada no programa.      

Foi possível verificar muitas referências à necessidade do certificado como a 

motivação mais forte para a matrícula no PEJA. Porém, como veremos em seguida, a 

presença desses sujeitos no espaço escolar e as suas participações nos diferentes processos 

formativos, possibilitaram a transformação de um objetivo limitado à certificação em 

perspectivas mais abrangentes sobre as possibilidades dos processos educativos escolares 

para jovens e adultos. 

[Pergunta: O que foi mais importante para você, agora, depois de adulto não 
desistisse de estudar?]
Cara, aqui no PEJA foi o seguinte: eu precisava de uns cursos, fazer uns curso...era 
ali, negócio de refrigeração...precisava da 6ª série. Então eu fui fazer e o cara falou 
que lá no curso tinha que ter pelo menos a 6ª série, aí eu voltei a estudar e 
continuei, daí gostei e continuei formei na 8ª série aqui.   
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(Ivo, 42 anos, ex-aluno do PEJA 1 e 2, turma 162/2007, entrevista individual) 

 Encontram-se, igualmente, depoimentos que evidenciam a necessidade de encurtar a 

permanência na escola em função de reprovações que provocaram defasagens idade/série. 

Neste sentido, o PEJA é percebido exatamente nos parâmetros da lógica do atalho como 

uma possibilidade de “encurtar o caminho” para a conclusão do Ensino Fundamental.   

Porque  eu  já estava atrasado, aí não  queria  nada  com  nada. Aí  foi  idéia  da 
minha mãe, ou eu... “então tá bom”. Foi uma maravilha depois. Gostei bastante. 
(Júlio, 18 anos, turma 162/2008, entrevista individual, não era aluno do PEJA 1)45

Outro aspecto que incide sobre a construção da concepção de EJA na “lógica do 

atalho” está vinculado à estratificação social. Mesmo que os objetivos declarados ocultem 

os objetivos reais46, algumas correntes políticas representantes de ideologias conservadoras 

– ou até mesmo reacionárias – consideram que a escola pública, sendo majoritariamente 

destinada aos estratos inferiores da sociedade, não teria como obrigação fornecer uma 

educação com a mesma qualidade da que é oferecida aos estratos superiores. Verifica-se na 

EJA uma inequívoca marca social47 que a destina de forma majoritária aos 

subalternizados48 da sociedade.   

Neste sentido, quando falamos “em adultos em processo de alfabetização”, no 
contexto social brasileiro, nos referimos a homens e mulheres marcados por 
experiências de infância na qual não puderam permanecer na escola pela 
necessidade de trabalhar, por concepções que os afastaram da escola como de que 
“mulher não precisa aprender” ou “saber os rudimentos da escrita já é suficiente”, 
ou, ainda pela seletividade construída internamente na rede escolar que produz, 
ainda hoje, itinerários descontínuos de aprendizagens formais. Referimo-nos a 

45  Este jovem entrevistado tinha a particularidade de ter sua mãe também estudando no PEJA, outros aspectos 
da sua entrevista serão retomados no último capítulo por representar interessante exemplo das possibilidades 
educativas da interação entre diferentes gerações no espaço escolar.    
46  “Enquanto os objetivos proclamados se situam num plano ideal onde o consenso, a convergência de 
interesses é possível, os objetivos reais situam-se num plano onde se defrontam interesses divergentes e, por 
vezes, antagônicos, determinando o curso da ação as  forças que controlam o processo”. (SAVIANI, 2004,    
p. 190)
47  “A marca social é dada pelo fato de que cada grupo social tem um tipo de escola próprio, destinado a 
perpetuar nestes estratos uma determinada função tradicional, dirigente ou instrumental” (GRAMSCI, 2004, 
p.49).   
48 Dois aspectos caracterizam a EJA no Brasil: “em primeiro lugar, a EJA sempre destinou-se aos 
subalternizados da sociedade, ou seja, à classe trabalhadora; em segundo, ao longo da história ele se constituiu 
predominantemente em paralelo ao sistema regular de ensino” (VENTURA, 2007, p. 1).     
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homens e mulheres que viveram e vivem situações limites nas quais o tempo de 
infância foi, via de regra, tempo de trabalho e de sustento das famílias. ( MOLL, 
2005, p.11, grifos nossos )   

Sendo assim, torna-se pertinente refletir sobre a necessidade de perceber a 

relevância desses tempos de infância que não foram tempo de escola, mas tempo de 

trabalho, vinculando-o com suas potencialidades para a construção dos processos 

educativos escolares na EJA. Quando não é percebida a importância das experiências 

culturais dos sujeitos da EJA, perde-se uma riqueza que é o diferencial desta modalidade de 

educação e dificilmente pode-se evitar a construção de práticas pedagógicas limitadas e 

empobrecidas.   

Articulada com uma visão restrita das possibilidades da utilização das experiências 

de vida nos processos pedagógicos na EJA, encontra-se muitas vezes a equivocada 

compreensão do problema da desistência/evasão na EJA pelo fácil caminho que leva à 

naturalização desse fenômeno, considerando-o como uma conseqüência necessária e 

obrigatória de uma espaço/tempo escolar destinado, como já foi assinalado, aos 

subalternizados da sociedade. 

A concepção restrita dos alunos da EJA como retardatários pode implicar na 

efetivação de práticas docentes que não reconhecem as identidades específicas de seus 

alunos jovens e adultos, tratando-os como crianças de grandes dimensões, seguindo os 

parâmetros classificados por Fernandez (2006) como Modelo alfabetizador de educação de 

jovens e adultos. Neste sentido, as práticas docentes, na maioria das vezes, restringem-se a 

adaptações, pouco fecundas, do que é realizado em outras modalidades de ensino, quando 

não se limitam a meras repetições que buscam, em ambos os casos, realizar inadequadas e 

inoportunas simplificações. Perdendo-se, assim, um rico manancial de experiências dos 

discentes trabalhadores que deveriam, obrigatoriamente, fazer parte dos processos 

formativos da EJA.       

Podemos perceber a evidente permanência de práticas docentes que materializam 

uma escola apartada da vida, concebendo-se a educação como preparação para a vida e não 

como a própria vida (CANÁRIO, 2006b, p.33). Ocasiona-se novamente a rejeição das 

vivências e experiências dos discentes ou dos “adquiridos experienciais”, conforme 

formulação do próprio professor Rui Canário, que nesse sentido, acompanha os mesmos 
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preceitos de Paulo Freire (2006).  Esta escola apartada da vida desconsidera o “principal 

pressuposto da educação de adultos, segundo o qual o patrimônio experiencial de cada um 

representa o recurso mais importante para a realização de novas aprendizagens” 

(CANÁRIO, 2006a, p.37).   

É imprescindível destacar que a perversa desigualdade presente historicamente na 

sociedade brasileira, caracterizada pela permanência da exploração do trabalho infantil 

provoca, entre outros efeitos, a manutenção da necessidade da EJA como modalidade da 

educação básica.  

 Os conjuntos de causas que impõem essa necessidade continuam presentes de 

forma dramática. No contexto mais amplo da exploração dos trabalhadores pelo capital, 

mantém-se, de forma hedionda, a exploração do trabalho infantil. Tanto no espaço das 

grandes metrópoles, quanto nos confins do território brasileiro, um quadro de absurda 

desumanidade permanece “naturalizado” para os filhos da classe trabalhadora.  

Não causa estranheza e a poucos sensibiliza o trabalho das crianças vendedoras e 

malabaristas nos sinais de trânsito. Na crueza de um sistema econômico que tudo 

transforma em mercadoria, naturaliza-se as mais absurdas formas de exploração. Trabalho 

exposto ou oculto nos ambientes domésticos, dos meninos e meninas catadores de lixo, das 

crianças que realizam trabalhos insalubres nas carvoarias (que fornecem matéria-prima para 

fabricação do aço, essencial às indústrias capitalistas), às repugnantes práticas de 

prostituição e exploração sexual de crianças em inúmeros contextos de miséria e cruel 

desumanização. Esse é, resumidamente, o retrato da sociedade brasileira que devemos 

considerar para analisar suas implicações no sistema educacional. 

Ao considerarmos o contexto da educação escolar no Brasil, podemos afirmar  que, 

historicamente, no quadro dos perversos efeitos de uma das maiores desigualdades sócio-

econômicas de todo o planeta, verificamos a enorme distância a ser percorrida até a efetiva 

universalização da educação básica. Sendo necessário, ressalvar que esta defasagem não 

pode ser compreendida como resultante de determinismos históricos, deve ser 

compreendida nas suas relações com os interesses hegemônicos materializados em projetos 

de políticas econômicas que caracterizam a história da sociedade brasileira, incidindo, 

decisivamente, no campo educacional (RUMMERT, 2007). 
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Foi possível encontrar nas entrevistas ou nos textos escritos49 nas autobiografias 

muitos exemplos de trajetórias de alunos que o tempo de infância foi o tempo de trabalho 

para auxiliar na precária sobrevivência familiar, não apenas entre famílias residentes em 

lugares distantes, mas também entre famílias residentes nos grandes centros urbanos. 

[...] mas um dia eu precisei larga os estudo para ajuda a minha família. Comecei a 
trabalha de camelô depois na casa de família e assim o tempo foi passando ate que 
cheguei aos meus 15 anos, continuei trabalhando muito tempo depois ao 16 anos 
tive minha primeira filha[...]  
(Alexandra, 35 anos, turma 151/2009, em texto escrito) 

[...] como criança eu não tive infância por ser filho de agricultor tinha que trabalhar 
com meu pai [...]. (Natalício, 46 anos, turma 152/2009, em texto escrito)  

[...] quando criança eu morava com meus pais na Paraíba, com seis anos comecei a 
trabalhar na colheita da mandioca. 
Entre oito e vinte anos trabalhava como adulto, diante desses anos não tive a 
oportunidade de freqüentar uma escola. (Mariano, 49 anos, turma 152/2008, em 
texto escrito)   

A persistência da exploração do trabalho infantil se expressa não apenas em relatos 

dos alunos adultos, mas revela-se de forma dramática também em relatos de alunos mais 

jovens. O relato abaixo marcado por profunda dramaticidade ultrapassa os limites da 

exploração do trabalho infantil, penetrando no terreno das desumanas práticas semelhantes 

à exploração escravista. 

 [...] nasi em 1989 [...] em São João de Miriti não sei onde fica mas nasi lá meus 
pais são separados tenho irmãos mas não tenho contado com eles porque eu morava 
no emprego da minha mãe fui para lá bebê foi os patrois que me [palavra 
ininteligível] quando eu era bebê eles eram um amor de pois que eu fui crecento
eles  metratavam como afilha da empregada eu percepia que ele queriam que eu 
fosse a empregada mas minha mãe eles pagavam eu não porque comia degraça e 
eles compravam roupas para mim, eu não gostava de fazer porque eu era criança só 
tinha 7 anos e queria só brincar mas eles não teichavam e me patiam minha mãe 
não falava nada porque ela depentia deles [...]. (Diana, 20 anos, turma 152/2009, 
em texto escrito)   

Nesta configuração social marcada ainda pela extrema desigualdade que permite 

práticas absurdas de exploração dos trabalhadores, independentemente das suas idades, são 

49 Relembro que nos textos escritos foi mantida a ortografia original dos sujeitos participantes da pesquisa. 
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ultrapassados os mais elementares limites de uma ética minimamente humana. Devemos, 

então, refletir sobre como são produzidas as experiências formadoras da subjetividade ou o 

habitus das pessoas submetidas à desumana exploração. Devemos questionar se a presença 

na EJA de sujeitos que trazem estas experiências teria como objetivo principal apenas a 

obtenção de certificados ou poderia ser relacionada com um resgate de valores humanos tão 

radicalmente negados em suas trajetórias de vida.  

Podemos afirmar que apesar da permanência dos efeitos dessa imensa desigualdade 

social no Brasil, houve, por outro lado, no campo educacional, uma ampliação do direito de 

acesso. Não tem sido assegurado, contudo, para a classe trabalhadora, a garantia de 

permanência no percurso formativo da escola regular, apesar da implementação de algumas 

políticas públicas de caráter focal com esse objetivo. 

Dessa foram, tem sido mantida, no sistema educacional brasileiro, a relevância da 

EJA como uma modalidade de educação que objetiva garantir um direito que foi dificultado 

na idade socialmente prevista aos jovens e adultos trabalhadores.  

Podemos considerar que a EJA configura-se como modalidade na educação básica 

brasileira, realimentando-se, continuamente, neste quadro de hedionda injustiça e 

desigualdade, expressando-se na manutenção das altas taxas de evasão uma de suas 

principais características.  

Quais seriam os caminhos capazes, no âmbito da educação escolar, de possibilitar a 

formação dos jovens e adultos trabalhadores que não represente mais um momento de não 

efetivação de um direito50? Seria suficiente apenas a garantia da certificação? Qual o 

principal objetivo dos sujeitos que procuram a EJA, acesso ao conhecimento socialmente 

produzido pelo trabalho humano ou se restringe a obtenção de um certificado de conclusão 

do ensino fundamental? 

Inegavelmente, a perspectiva de EJA que tentei, sucintamente, descrever, mantém, 

mesmo que de forma não consciente, muitos paradigmas conservadores. Certamente 

fundamenta-se em uma concepção de educação pública mais próxima de um ritual 

50 Estatísticas reveladas por um trabalho elaborado pela Secretaria Geral da Presidência da República, com 
base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2006, do IBGE, indicam que um em cada 
cinco jovens entre 18 e 29 anos e que vivem em cidades abandonou a escola antes de completar o Ensino 
Fundamental. Dos 34 milhões jovens urbanos do país, 7,4 milhões tiveram de um a sete anos de estudo – 
período insuficiente para concluir o ciclo – e 813.200 são analfabetos. Disponível em 
http://www.folhaonline.com.br, acesso em 21/01/2008.   
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meramente burocrático, pelo qual o poder estatal concederia, “benevolamente”, um 

documento que habilitaria àquele que o possui o direito de pleitear, mas de forma alguma 

constituindo uma garantia, uma ocupação no concorrido mercado de trabalho. Fica a cargo 

da “competência” de cada indivíduo a efetivação dessa possibilidade, isentando-se a 

organização social de qualquer responsabilidade, pela conquista desse direito fundamental, 

o direito ao trabalho. 

Verifica-se de acordo com Rummert  (2007, p.61),  

[...] que as estratégias das forças dominantes para a permanente construção e 
manutenção da hegemonia, as quais transferem para os indivíduos a 
responsabilidade pelo maior ou menor êxito nas disputas por condições básicas de 
existência são, também, acolhidas de forma acrítica.   

O caráter de imposição da cultura burguesa perpetuado pela escola como importante 

aparelho de hegemonia, confirmam as análises de Thompson (2002) sobre o papel 

desempenhado pela escola inglesa, no contexto da consolidação do capitalismo durante a 

Revolução Industrial. Podemos perceber então a materialização de uma visão conservadora 

do conhecimento como algo pouco dinâmico e a construção de modelos de educação 

escolar para servirem como dispositivos de controle social. Despreza-se, assim, a riqueza e 

o poder da experiência do trabalho criador, presentes em todos dos seres humanos, tendo 

como fundamento uma hierarquização das diferentes manifestações culturais, reduzindo-se 

os processos educativos a formas de transmissão e imposição culturais.   

[...] a educação se apresentava não como uma baliza na direção de um universo 
novo e mais amplo, mas também como uma baliza para longe, para fora, do 
universo da experiência no qual se funda a sensibilidade (THOMPSON, 2002, 
p.32). 

Na perspectiva da EJA pensada como “atalho” prevalece uma concepção 

essencialmente anti-dialógica e burocratizada das práticas docentes, incidindo sobre 

processos de enfraquecimento de elementos remanescentes da solidariedade das culturas 

coletivistas – nossas remotas ou recentes heranças ligadas a diferentes formas de vida 
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comunitárias51 –, substituindo-as pelos valores de ideologias impregnadas pelos valores do 

individualismo burguês. 

Persiste, conforme foi descrito, a compreensão equivocada que a quase exclusiva 

prioridade da escola estaria na concessão de certificados. No entanto, não podemos 

descartar, completamente mesmo no quadro de limitados processos pedagógicos, a 

possibilidade de ocorrerem processos formativos menos restritos. 

 Podemos fazer uma analogia com contextos educacionais de outras nações para 

afirmar a existência de possibilidades formativas mais amplas, mesmo na EJA. Gramsci 

(2004), ao analisar o contexto da reforma do sistema educacional italiano na primeira 

metade do século XX, considerava a existência de potencialidades formativas, mesmo em 

uma escola burocratizada:  

Na realidade, um professor medíocre pode conseguir que os alunos se tornem mais 
instruídos, mas não conseguirá que sejam mais cultos; ele desenvolverá, com 
escrúpulo e consciência burocrática, a parte mecânica da escola, e o aluno, se for 
um cérebro ativo, organizará por sua vez, e com a ajuda de seu ambiente social, a 
“bagagem” acumulada. (GRAMSCI, 2004, p.44-45)

Devo assinalar que, na perspectiva exposta até aqui, pôde ser verificada a presença 

inequívoca de concepções ideológicas hegemônicas. O campo da educação escolar recebe 

marcantes influências advindas da atual configuração do capitalismo caracterizadas pela 

implementação de uma nova base cientifica-técnica que, sob as relações de produção 

dominantes, fez emergir a questão do “trabalho supérfluo” e a transformação do 

desemprego em elemento estrutural do sistema.  

A atual fase da acumulação do capital reproduz a disseminação dos ideais da 

educação como elemento essencial para o desenvolvimento econômico e para a ascensão 

social. Todavia, os limites impostos pelo modo de produção capitalista, aproximam a 

educação de funções ligadas ao assistencialismo social de matriz conservadora, tornando-a 

um instrumento essencial de controle social interno ou consensual através da                    

[...] “oferta de simulacros de processos educacionais que propiciem à maioria da      

51 Uma possibilidade ainda pouco explorada é a realização de estudos comparativos sobre os processos de 
imposição cultural efetivados pela consolidação do modo de produção capitalista na Grã-Bretanha e no Brasil. 
Em ambos os casos houve uma substituição dos valores ligados à uma vida comunitária. No entanto creio que 
pouco foi estudado sobre esse processo no Brasil, onde existiam culturas ameríndias e africanas também de
base comunitária, todavia com muitas especificidades em relação à cultura popular britânica. 
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população  a crença de estar recebendo do Estado as oportunidades de superação individual                  

das marcas do modelo socioeconômico” (RUMMERT, 2007, p.60).                

É importante assinalar que a “lógica do atalho” na EJA pode de forma eventual 

constituir-se em uma escolha dos jovens e adultos trabalhadores. Todavia, esta lógica está 

subordinada de forma mais direta aos interesses políticos dos poderes públicos não 

comprometidos com os interesses da classe trabalhadora, que de forma criminosa procuram 

manter em níveis mínimos os investimentos educacionais, sobretudo para a EJA. Também 

para os profissionais do magistério, que compactuam com esta lógica, representa a 

materialização de concepções conservadoras de educação pública, desenvolvendo as 

práticas docentes como limitados e tristes rituais burocráticos, muito próximos daquilo que 

Paulo Freire designou como educação bancária (FREIRE, 2006).  

A “lógica do atalho” seria uma espécie de educação bancária com menores volumes 

de “depósitos” – conteúdos reduzidos ou simplificados – e  menores exigências nas 

“retiradas” – menores exigências nos processos de avaliação. 

A “lógica do atalho”, caracterizada pela construção de práticas pedagógicas 

marcadas pelo escasso comprometimento dos educadores em propiciar processos 

formativos mais amplos, deve ser objeto de variados questionamentos por não conseguir 

atender integralmente às necessidades dos sujeitos que procuram o PEJA.  

Foi possível verificar no curso da investigação como esta percepção limitada da 

EJA é rejeitada pelos sujeitos que vivenciam os processos formativos desejando poder ser 

mais52 (FREIRE, 2006, p.83).  Mesmo que inicialmente a motivação maior na procura da 

EJA tenha sido a necessidade da certificação, foi possível encontrar exemplos desta 

rejeição em alguns casos de alunos que, mesmo já possuindo o certificado de conclusão do 

Ensino Fundamental e até mesmo do Ensino Médio obtidos em exames supletivos, 

procuram o PEJA com o objetivo de participar dos processos formativos.   

Recordo-me de pelo menos quatro alunos que se enquadram nesta situação, sendo 

que duas – Margarete (59 anos) Carla (26 anos) – foram entrevistadas no processo de 

investigação. A trajetória de Carla, uma das melhores alunas da sua turma no PEJA, 

exemplifica que apenas a certificação não é suficiente para atender às necessidades sociais 

52 Esta expressão é empregada por Paulo Freire no sentido de que ontologicamente os seres humanos são 
constituídos nos processos de aprendizagem, a consciência da nossa inconclusão direciona-nos 
permanentemente aos processos cognitivos humanizantes. 
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dos sujeitos que buscam a escolarização na EJA. Quando questionei  o motivo de querer 

voltar a estudar, obtive a seguinte resposta: 

[Pergunta: O que fez vocês voltarem a estudar? O que levou você a querer voltar a 
estudar?]
Pra ter mais conhecimento. Eu tenho o certificado de ensino médio. [pergunto se 
ela “tirou” o certificado no Telecurso53.]. Não, foi no colégio T. [nome da 
instituição privada de ensino], na T. [nome da região central do bairro], eu paguei, 
aí fiz prova em distância, só que não foi muito legal.  
[Pergunta: Prova em distância? Tinha apostila?]
Era apostila, isso.  
[Pergunta: E depois fazia as provas?]
Fazia as provas, só que eu não achei que não foi legal, eu não aprendi.
(Carla, 26 anos, turma 151/2008, entrevista coletiva, não era aluna do PEJA 1)

Durante a entrevista gravada ela completou a sua fala afirmando a necessidade de 

melhorar a expressão oral e escrita, considerando que os conteúdos das aulas de Língua 

Portuguesa são os que apresentam maior dificuldade para sua aprendizagem. Dias depois da 

entrevista gravada, em conversa em que eu desejava conseguir mais detalhes sobre a 

trajetória escolar de Carla, ela revelou como o sistema de ensino do colégio particular 

facilitava a aprovação dos alunos nos exames supletivos, permitindo que os alunos fizessem 

consultas às apostilas durante as provas.  

Outro exemplo da rejeição da “lógica do atalho” foi percebido na entrevista do ex-

aluno Ivo (42 anos). Embora tenha procurado o PEJA em função da necessidade do 

certificado de conclusão do Ensino Fundamental exigido pelo curso profissionalizante em 

que intentava fazer inscrição, no prosseguimento da sua trajetória escolar passou a 

considerar essencial uma perspectiva mais abrangente da função da escola. O trecho de sua 

entrevista que transcreverei refere-se ao questionamento sobre a importância do certificado 

e como ele pessoalmente teria mudado ao voltar a estudar. A sua resposta faz referência a 

sua trajetória no PEJA e a continuação dos seus estudos no Ensino Médio da rede pública 

estadual do Rio de Janeiro54, explicitando também os motivos da sua desistência no Ensino 

Médio naquele ano: 

53 Telecurso é um sistema de educação à distância em que as aulas são produções televisivas, existindo 
apostilas e monitores para auxiliar os alunos. Perguntei se ela teria obtido o certificado no Telecurso porque 
nos anos letivos de 2004 e 2005 um aluno estudou no PEJA também já possuindo o certificado de conclusão 
do Ensino Fundamental através do Telecurso.  
54 Considero que o Ensino Médio noturno, mesmo não sendo oficialmente designado como EJA, dirige-se 
efetivamente ao atendimento das necessidades educativas dos jovens e adultos. 
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[Pergunta: Qual é a importância da escola? Depois que você voltou a estudar, você 
se tornou uma pessoa diferente?]
Com certeza virei uma pessoa mais abrangente, para participar das idéias da 
conversa, para dar conselho para as pessoa sobre o estudo.   
Muita gente hoje não quer estudo. Outros só vêm para a escola, só quer o diploma, 
mas o diploma não é tão importante como o estudo. Porque muita gente que tem 
diploma... é até formado [fala com grande ênfase], que eu conheço gente que é 
formado, que não tem trabalho e o diploma jogado lá num canto, porque não tem 
motivação para nada. Então o diploma é bom pra você no mercado de trabalho o 
diploma vale muita coisa, sua categoria de estudo, é muito bom. Mas, primeiro 
você tem que está capacitado. O que me fez parar... é  o professor desmotivado pra 
te dar aula, pra mim receber um diploma lá de segundo grau e chegar num lugar e 
não ter uma qualificação normal, então eu prefiro parar e pensar pra depois voltar 
em uma escola melhor e ter uma oportunidade para mim concluir o meu segundo 
grau e até ir adiante. 
(Ivo, 42 anos, ex-aluno do PEJA 1 e 2, turma 162/2007, entrevista individual) 

    

Para concluir a crítica a concepção da “EJA na lógica do atalho” é imprescindível 

afirmar que mesmo nos limites do modo de produção capitalista, somente haverá redução 

das desigualdades socioeconômicas se houver a universalização da educação de forma 

efetiva e real. Conforme assinalava Florestan Fernandes, emérito defensor da escola 

pública, sobre necessidade da constituição de uma educação pública de caráter popular: 

Democratizar o ensino não significa apenas expandir a rede de escolas, mantendo os 
padrões elitistas e o privilégio social. O ensino precisa ser democrático na sua 
estrutura, na mentalidade dominante, nas relações pedagógicas e nos produtos dos 
processos educacionais. (FERNANDES apud GADOTTI, 1994, p.1-2) 

3.2  A EJA como direito mutilado

Podemos identificar, então, outra perspectiva para a EJA, na qual encontramos 

muitas semelhanças com a concepção da “lógica do atalho”. No entanto, a  existência de 

algumas significativas diferenças torna possível a construção desta segunda tendência 

predominante: “a EJA como direito mutilado”. 

 A principal diferença encontra-se no fato que além da finalidade da certificação são 

consideradas as experiências culturais vivenciadas pelos jovens e adultos sujeitos da EJA. 

Todavia, os objetivos dessa educação estão vinculados, restritivamente, guardando alguma 
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semelhança com a concepção anterior, com as demandas da preparação de mão-de-obra 

para atender às necessidades de reprodução da força de trabalho, em funções subordinadas 

ou de menor qualificação. 

 Não pretendo, como já assinalei, estabelecer juízos de valor sobre alguns 

depoimentos dos sujeitos pesquisados, procurando interpretá-los a partir dos deslocamentos 

exigidos àqueles que investigam a realidade social. Compreendo a efetiva importância que 

a certificação propiciada pelo PEJA pode ter para trabalhadores precarizados e que 

sobrevivem com remunerações indignas. Evidentemente, diante das inúmeras dificuldades 

relacionadas com as mais imediatas necessidades de sobrevivência, a possibilidade de 

inserção subordinada no mercado de trabalho representa significativo ganho econômico, 

social e simbólico para milhões de trabalhadores que convivem com as incertezas do 

trabalho autônomo informal.  

 Transcrevo a seguir, para exemplificar essa percepção da EJA como uma possível 

mediação para a conquista de melhores condições de trabalho, a entrevista com uma aluna 

que trabalha como diarista, fazendo serviços eventuais de limpeza em residências, sem 

vínculo empregatício formal. Um detalhe interessante na trajetória escolar dessa aluna é o 

fato de não ter tido uma escolarização anterior ao PEJA. Ela iniciou sua escolarização com 

aproximadamente 45 anos, tendo sido promovida da turma de alfabetização (Bloco 1) do 

PEJA 1 para a turma do Bloco 2 por ser alfabetizada mesmo nunca tendo freqüentado uma 

escola anteriormente (“aprendi com o mundo”, disse ela). Revelou que nasceu e passou a 

infância em uma fazenda no interior de Minas Gerais distante de qualquer escola. Segundo 

ela, o seu pai “[...] sabia um pouquinho, mas quando ele tentava ensinar pra gente, ele 

ensinava daquela maneira, ou você aprende ou apanha, aí que a gente não aprendia 

mesmo.” Essa aluna tinha como características o grande interesse, a inteligência que 

possibilitava que estabelecesse relações entre os conteúdos estudados.   

[Pergunta: Você acha que a escola vai te possibilitar um trabalho melhor?]
Vai me possibilitar muita coisa boa e eu aprendi muito aqui.  

 [Pergunta: Você não pretende parar, pretende continuar estudando, seguir em 
frente?]
Não eu não pretendo parar, eu pretendo terminar meu 2º grau e fazer um curso de 
qualquer coisa pra mim trabalhar, ganhar melhor [risos] Eu penso em fazer um 
curso de enfermagem. (Lina, 47 anos, turma 161/2008) 
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Diante das exigências do mercado de trabalho a escolarização pode representar 

importantes vantagens para os indivíduos que precisam procurar empregos ou melhores 

trabalhos, pois o domínio pouco eficiente da leitura e da escrita gera insegurança diante de 

situações nas quais são exigidas capacidades relacionadas com este domínio. Diante da 

questão sobre o motivo da sua volta à escola, Gisele, 38 anos, cabeleireira, respondeu: 

[Pergunta: O que fez vocês voltarem a estudar? O que levou você a querer voltar a 
estudar?]
Voltei a estudar por necessidade. Porque realmente é difícil a gente de repente vai 
se inscrever e alguma coisa pra trabalhar, chega na hora dá aquele medo de 
preencher a ficha e tudo...  (Gisele, 38 anos, turma 151/2008, entrevista coletiva, 
era aluna do PEJA 1)  

 Foi possível, então, identificar nos conteúdos dos textos das entrevistas perspectivas 

que corroboram a existência da concepção classificada como “EJA como direito mutilado”. 

Os textos a seguir são respostas à questão “Qual foi o principal motivo para você ter 

voltado a estudar?” 

Eu lembro que eu fui procurar um emprego de limpeza no hospital, chegou lá, eles 
falaram que eu precisava pelo menos da 8ª série. Aí eu fiquei tão triste, aí eu voltei. 
[Pausa] Falei, não, eu vou fazer pelo menos a 8ª série, eu vou estudar eu vou 
conseguir esse emprego, aí eu voltei.  
(Leda, 46 anos, turma 151/2008, entrevista individual) 

Eu parei e comecei a estudar porque to precisando de muita coisa, cara, precisando 
tirar carteira de motorista, um monte de coisa que eu quero fazer 
( Josiel, 29 anos, turma 151/2008, entrevista coletiva, era aluno do PEJA 1) 

    

O primeiro depoimento pouco se diferencia do que foi descrito para a caracterização 

da “lógica do atalho” na análise anterior. Observando-se que em muitos casos a motivação 

inicial do retorno à escola esteve relacionada com a necessidade prática de obter um 

documento oficial – o certificado de Ensino Fundamental – como habilitação para pleitear 

uma inserção mais favorável no mercado de trabalho. 

 No entanto, o conteúdo do segundo depoimento indica a existência de uma 

necessidade que ultrapassa a simples busca de certificação, pois para a obtenção da licença 

para dirigir não é exigido o certificado de conclusão do Ensino Fundamental. Todavia os 

exames obrigatórios no processo de habilitação para conduzir veículos automotores exigem 

que o candidato domine de forma eficiente a leitura e a interpretação de textos. Esses 
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exames exigem também conhecimentos básicos de informática já que as provas sobre as 

normas de trânsito no estado do Rio de Janeiro são realizadas em computadores.  

 É importante reafirmar que o uso de computadores como recurso didático nas aulas 

é uma das principais reivindicações dos alunos do PEJA. Quando foram realizadas  

consultas com os alunos do período noturno da escola, em situações independentes da 

realização do trabalho de pesquisa, sobre o que eles consideram que falta na escola, a 

informática foi lembrada como uma necessidade ainda não atendida. Pude verificar que esta 

reivindicação é recorrente entre os alunos das diversas escolas que oferecem essa 

modalidade de educação; sempre que participo de reuniões com alunos representantes de 

outras escolas, este ponto é mencionado como a principal carência do PEJA. Ressalta-se 

que mesmo em algumas escolas que têm os chamados laboratórios de informática nem 

sempre os alunos “da noite” têm acesso a estes espaços.  

Embora tenha sido possível perceber a existência, no conjunto de entrevistas, de 

perspectivas mais ambiciosas, algumas interpretações mais modestas sobre suas 

possibilidades pessoais  explicitam a presença de paradigmas conservadores, evidenciados 

por Gramsci, quando se referia à marca social da escola. Mantendo-se, dessa forma, a 

lógica construída a partir da consolidação do modo de produção capitalista no contexto 

histórico da Revolução Industrial que colocou em questão a separação entre a instrução e o 

trabalho produtivo, determinando a necessidade da escola vincular-se ao mundo da 

produção. Porém, o modelo escolar criado pelo poder burguês perpetuava a separação 

advinda da estratificação social capitalista, ou seja, mantendo-se dois grandes campos 

educativos: 

[...] aquele das profissões manuais para as quais se requeria uma formação prática 
limitada à execução de tarefas mais ou menos delimitadas, dispensando-se o 
domínio dos respectivos fundamentos teóricos; e aquele das profissões intelectuais 
para as quais se requeria domínio teórico amplo a fim de preparar as elites e 
representantes da classe dirigente para atuar nos diferentes setores da sociedade. 
A referida separação teve uma dupla manifestação: a proposta dualista de escolas 
profissionais para os trabalhadores e “escolas de ciências e humanidades” para os 
futuros dirigentes; e a proposta de escola única diferenciada, que efetuava 
internamente a distribuição dos educandos segundo as funções sociais para as quais 
se os destinavam em consonância com as características que geralmente decorriam 
de sua origem social (SAVIANI, 2007, p.159). 
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A principal diferença da “EJA como direito mutilado” em relação ao tipo anterior 

está no reconhecimento da identidade dos jovens e adultos trabalhadores na EJA. Este 

reconhecimento influencia na adoção de fundamentos epistemológicos, que conduzem à 

ponderação do valor das experiências e da cultura dos educandos no planejamento e 

desenvolvimento das práticas pedagógicas, podendo significar a construção no espaço 

escolar de ambientes mais favoráveis aos processos de aprendizagem.  

 Thompson (2002) nos adverte sobre os efeitos, mesmo nos limites da educação 

liberal, da desconsideração da experiência do adulto por parte do professor, nos processos 

educativos formais, estando certamente a desistência, entre os seus principais resultados:    

Toda a educação que faz jus a esse nome envolve a relação de mutualidade, uma 
dialética, e nenhum educador que se preze pensa no material a seu dispor como 
uma turma de passivos recipientes de educação. Mas, na educação liberal de 
adultos, nenhum mestre provavelmente sobreviverá a uma aula – e nenhuma turma 
continuará no curso com ele – se ele pensar, erradamente, que a turma desempenha 
um papel passivo. O que é diferente acerca do estudante adulto é a experiência que 
ele traz para a relação. A experiência modifica, às vezes mais radicalmente, todo o 
processo educacional; influencia os métodos de ensino, a seleção e o 
aperfeiçoamento dos mestres e o currículo, podendo até mesmo revelar pontos 
fracos ou omissões nas disciplinas acadêmicas tradicionais e levar à elaboração de 
novas áreas de estudo (THOMPSON, 2002, p.13). 

   

No entanto, estas mudanças nas práticas pedagógicas que partem do reconhecimento 

da identidade do aluno trabalhador e dos adquiridos experienciais (CANÁRIO, 2006b) não 

significam, necessariamente, a efetivação de processos educativos que objetivam a 

autonomia, a emancipação e a transformação social. Podem manter-se no âmbito de 

práticas conservadoras se estiverem subordinados aos imperativos da racionalidade 

econômica dominante, situando-se no âmbito do Modelo Econômico Produtivo55 de 

educação de pessoas adultas (FERNANDEZ, 2006, p.65-84). 

     Neste sentido, é possível afirmar que em conformidade com os interesses 

dominantes na organização societária capitalista, prevalece para a classe trabalhadora uma 

formação unidimensional e individualizante. Os processos educativos escolares são 

55 Trata-se de um dos tipos propostos por Florentino Sanz Fernández (FERNÁNDEZ, 2006) para classificar 
os atuais modelos de educação de pessoas adultas que tem como a principal característica a construção de 
práticas educativas para EJA subordinadas aos imperativos da reestruturação produtiva propostos no 
paradigma da doutrina econômica neoliberal.    
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efetuados nos estreitos limites da preparação da “mão-de-obra”, para suprir as necessidades 

do capital, distanciando-se das perspectivas que possibilitariam uma educação omnilateral.

 Percebemos a permanência de vínculos relativos à teoria do capital humano, 

todavia, não mais em sintonia com o modelo de regulação fordista de acumulação de 

capital, que acenava com as teses do pleno emprego. Encontramos a teoria do capital 

humano reconfigurada e adaptada ao modelo atual de acumulação de capital, no qual o 

desemprego constitui um elemento estrutural do sistema capital e as desigualdades 

socioeconômicas entre indivíduos e nações são estruturais e estruturantes. Assim, efetua-se 

uma continuidade à tradição do pensamento liberal-conservador que estabelece unicamente 

o indivíduo como o âmago de todas as possibilidades do êxito ou do fracasso social, 

ocultando-se as implicações sociais presentes na constituição do próprio indivíduo.    

         

Busca-se firmar uma consciência alienada de que os vencedores ou os incluídos 
devem-no a seu esforço e competência. Os excluídos, os derrotados ou os 
miseráveis do mundo pagam o preço de sua incompetência ou de suas escolhas.  

  (FRIGOTTO, 1998, p.14)      

Nessa concepção de EJA, existe a percepção da importância da base experiencial 

dos educandos para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, 

esta apropriação ocorre nos estreitos limites de práticas educativas meramente reprodutoras.  

Dessa forma, a educação está a serviço da ordem dominante. Mantendo-se a 

instituição escolar como um importante aparelho de hegemonia, limita-se o processo 

educativo a um caráter instrumental, constituindo-se como mecanismo de adaptação dos 

sujeitos à ordem estabelecida. Sendo assim, são gerados diferentes tipos de conformismos e 

são estabelecidos eficientes mecanismos internos de controle social que prescindem da 

utilização de formas de coerção pela força, na proporção que obtém o consenso ativo dos 

governados (GRAMSCI, 2004, p.43). 

Os processos educativos formativos, que ao mesmo tempo são constituídos e 
constituintes das relações sociais, [...] passam por uma ressignificação no campo 
das concepções e das políticas. Estreita-se ainda mais a compreensão do educativo, 
do formativo e da qualificação, desvinculando-os da dimensão ontológica do 
trabalho e da produção, reduzindo-os ao economicismo do emprego e, agora, da 
empregabilidade. [...]
No plano ideológico desloca-se a responsabilidade social para o plano individual. Já 
não há políticas de emprego e renda dentro de um projeto de desenvolvimento 
social, mas indivíduos que devem adquirir competências ou habilidades no campo 
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cognitivo, técnico, de gestão e atitudes para se tornarem competitivos e 
empregáveis. (FRIGOTTO, 1998, p.14-15)      

 Pode-se afirmar que a atual fase da acumulação de capital, objetiva estabelecer 

políticas educacionais voltadas para manter a educação estreitamente subordinada à lógica 

do mercado, o que implica em tentativas de transformar todos os elementos da natureza, o 

conjunto dos seres humanos e das relações sociais em mercadoria. Nesse sentido, os 

professores “são trabalhadores que têm a característica especial de incorporar valor à 

mercadoria força de trabalho”56; dessa forma, essas práticas docentes, representam, na 

maioria das vezes, a manutenção acrítica da lógica mercantil. 

 Ventura (2007) ao analisar os desdobramentos das propostas para a EJA, entre os 

anos de 1990 e 2000, confirma a presença dos pressupostos descritos no tipo que designamos 

por “EJA como direito mutilado”: 

[...] a nova identidade com que a EJA se apresenta é bastante heterogênea, 
fragmentada e complexa; sua marca parece estar na difusão de que as pessoas 
devem buscar, na educação, competências e habilidades que as dotem da 
possibilidade de empregabilidade. Esta concepção pauta-se pelo horizonte 
individualista e da submissão, e se expressa na idéia de que ser educado é ser 
empregável. (VENTURA, 2007, p.22, grifos no original)     

   
   

 O trabalho pedagógico escolar desenvolvido de forma acrítica subordina-se às 

demandas de formação do trabalhador exigidas pela reestruturação produtiva.  Verifica-se 

um distanciamento de um tipo de formação com base em um saber técnico específico um 

“saber-fazer”, aproximando-se de um modelo para a aquisição de “competências” 

marcadamente comportamentais ou um “saber-ser”, sem que isto represente a completa 

exclusão dos conhecimentos técnicos. São colocados como objetivos a ênfase na formação 

de trabalhadores com capacidades gerais e não específicas. Pretende-se, desta forma, a 

formação de um trabalhador polivalente, com “competências” para executar tarefas 

diversificas, trabalhar em equipe, ser colaborativo, engajado, capacitado para resolver 

problemas inesperados com iniciativa e de forma autônoma, “que se envolva e participe nas 

diferentes situações de trabalho (e às vezes da empresa de uma forma geral) – sempre 

56 Frase proferida por Rui Canário na II Jornada de EJA realizada na Faculdade de Educação da Universidade 
Federal Fluminense em 21/11/2007. 
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buscando uma produção melhor e com mais qualidade” (BRANDÃO, 1999, p.8). Enfim, o 

mercado de trabalho, na atual fase de acumulação capitalista, necessita de um trabalhador 

que trabalhe por muitos e que receba uma remuneração, via de regra, na melhor das 

hipóteses, suficiente para a sua sobrevivência individual. 

 Neste quadro de “barbárie neoliberal”, caracterizado pelo desemprego estrutural  

que “demarca não apenas o aumento do exército de reserva, mas especialmente o   

excedente de trabalhadores, ou seja, a não necessidade para a produção de milhões de 

trabalhadores”(FRIGOTTO, 1998, p.13). É pertinente questionarmos de que maneira a EJA 

pode estar inserida neste dramático quadro em que, conforme assinala Canário (2000, p.92) 

“esta situação, extremamente grave do ponto de vista social, não o é, necessariamente, 

numa perspectiva econômica”. Podemos considerá-la como mais uma mercadoria no 

“mercado das ilusões” da ideologia burguesa, pela qual, ainda vinculada a propostas 

integradoras, seria possível o desenvolvimento econômico ilimitado, garantindo a conquista 

de melhores empregos, o crescimento da produtividade, possibilitando a mobilidade e a 

ascensão social? Para que possamos refletir sobre as possíveis respostas, é fundamental 

considerarmos que: 

A formação constitui uma vantagem competitiva individual na obtenção de 
emprego, mas o nível geral de qualificações não determina o volume total de 
trabalho e muito menos a sua distribuição. Em suma, a formação não cria empregos. 
Por outro lado, mantendo-se a mesma organização social, o aumento da riqueza não 
garante uma distribuição mais eqüitativa, é o contrário que se tem verificado. 
(CANÁRIO, 2000, p.93) 

Conforme assinalei anteriormente, a manutenção da crença no poder mítico da 

educação como elemento de ascensão social, constitui-se, verdadeiramente, como um 

importante instrumento de controle social interno ou consensual, ou na formulação 

gramsciana como uma forma de obter o consentimento ativo dos governados. É evidente 

que a ascensão social de alguns indivíduos, embora não possa ser desprezada do ponto de 

vista dos dinamismos da sociedade, pouco significa se considerarmos a permanência de 

uma estrutura econômica que produz continuamente exclusões (DUBET, 2003), nutrindo-

se da imensa desigualdade, da desumana miséria e exploração da maioria dos trabalhadores. 
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 O meu tempo de trabalho e experiências no PEJA possibilitou considerar “A EJA 

como direito mutilado” como uma das tendências mais frequentes. O fato mais significativo 

nestas observações é pouca freqüência nos diálogos entre os docentes de reflexões mais 

sistematizadas sobre a fundamentação política ideológica das nossas práticas pedagógicas.  

Não posso afirmar categoricamente, pelo menos no PEJA, que os interesses do 

poder econômico se façam presentes de forma sistematizada e direta, em função dessa 

finalidade não se explicitar de forma mais evidente. No entanto, projetos que tem como 

objetivos diminuir a autonomia dos agentes públicos concursados e aumentar a participação 

de organizações privadas na educação pública podem, dependendo do matiz político, 

fortalecer rapidamente um contexto descrito de fortalecimento dos interesses privados na 

educação pública.  

É possível estabelecer, de maneira mais geral, que a “EJA como direito mutilado” 

tenta negar a dimensão política das práticas educativas. Sendo mantida uma postura que 

procura afirmar sua despolitização ou uma suposta neutralidade de práticas pedagógicas 

“apolíticas”, o que de fato, efetivamente, significa estar a serviço das forças hegemônicas 

de conservação do status quo, alinhando-se, sem admitir explicitamente ou com escassa 

consciência, aos interesses das classes dominantes. 

Para concluir a crítica ao tipo “EJA como direito mutilado”,  podemos seguir a 

argumentação daquele que sonhou e construiu propostas de educação popular 

fundamentadas na dialogia para transformações sociais humanizantes. Segundo o grande 

mestre pernambucano: a tentativa de disfarçar a opção política no emaranhado técnico, não 

significa ser neutro, mas trabalhar para a manutenção de uma ordem social opressiva a 

serviço da exploração (FREIRE, 1981). 
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3.3  EJA, desafios da construção coletiva 

Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em 
comunhão. 
Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam 
entre si, mediatizados pelo mundo. 
(FREIRE, 2006, p.58 e 78) 

 Até este ponto descrevi, sucintamente, como a EJA pode limitar-se a práticas de 

negação das diversidades e de validação das desigualdades. Nessas limitadas perspectivas, 

a EJA constitui-se como forte obstáculo para a apropriação dos conhecimentos socialmente 

produzidos pelo trabalho humano, quando se limita aos processos de certificação 

burocratizados, ou de apropriação mais equânime das riquezas materiais socialmente 

produzidas, quando nega a dimensão política das suas práticas pedagógicas.  

“A EJA como direito mutilado” mesmo usando como ponto de partida a identidade 

e as experiências dos jovens e adultos trabalhadores, mantêm restritos horizontes de uma 

educação para a adaptação conformativa com a ordem social instituída. Nesse sentido, ao 

situar-se como eficiente mecanismo de controle social, o máximo que se consegue, 

raramente pode ultrapassar os limites de uma formação unidimensional. Uma das 

prioridades centrais desta restrita formação é o atendimento das demandas de um mercado 

regido pelos interesses do capital econômico.  

As duas primeiras concepções de EJA têm algumas diferenças, ambas, porém, 

dificilmente podem constituir-se como elementos de resistência à exploração e a opressão 

dos poderes desumanizantes, configurando-se de forma inescapável em um importante  

instrumento a serviço da manutenção das iniqüidades da estrutura sócio-econômica.         

Desta forma, as práticas pedagógicas desenvolvidas tanto na “EJA na lógica do 

atalho”, quanto na “EJA como direito mutilado” não têm entre seus objetivos o 

desencadeamento de processos formativos que possibilitem a superação do 

conservadorismo presente no senso comum.  

Diversamente, afirmo o potencial libertador representado pelos processos 

formativos plenamente dialógicos que se direcionam para a conquista de conhecimentos 

comprometidos não com a reprodução conformista e conformada da velha ordem 

fundamentada na desigualdade, mas com infinitas possibilidades que a imaginação criativa 

pode conceber como novos mundos prenhes de utopias possíveis.   
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Passar do senso comum à consciência filosófica significa passar de uma concepção 
fragmentária, incoerente, desarticulada, implícita, degradada, mecânica, passiva e 
simplista a uma concepção unitária, coerente, articulada, explícita, original, 
intencional, ativa e cultivada. (SAVIANI, 1985, p.10)     

Sendo assim, devemos neste ponto formular algumas questões. A primeira delas: 

seria possível garantir, tendo em vista a sua importância como instrumento social e 

simbólico, a necessária certificação, não abrindo mão das potencialidades presentes na 

educação escolar?  

Uma segunda questão, de maior complexidade, poderia ser formulada da seguinte 

maneira: o modelo de educação que considera as especificidades do aluno jovem e adulto 

relacionado com a aprendizagem de competências como diálogo e a comunicação para 

trabalhar em equipes poderia ser apropriado em benefício dos interesses contra-

hegemônicos? Este modelo, proposto pelos interesses econômicos da atual configuração 

capitalista, já não necessita mais do trabalhador silencioso, obediente e condicionado no 

automatismo das linhas de montagem, mas passou a requerer processos formativos para o 

desenvolvimento das capacidades de imaginação e crítica para resolução imediata de 

problemas. Seria possível que as “[...] competências e capacidades dialógicas não se 

instrumentalizassem exclusivamente ao serviço de uma maior competitividade” 

(FERNÁNDEZ, 2006, p.83), sendo revertidas para fortalecer processos cooperativos e 

solidários, direcionando-se não para a satisfação de interesses da lógica econômica 

individualista, mas para ampliação dos interesses do bem-estar coletivo?       

Podemos ainda considerar a pertinência de uma terceira questão: como podemos 

reverter concepções, e também a auto-percepção, explicitada no habitus dos jovens e 

adultos trabalhadores da EJA, como elementos passivos, como se fossem objetos nos 

processos educativos escolares, engendrando formas realmente participativas que envolvam 

todos os sujeitos presentes na EJA? 

Uma das grandes dificuldades dos docentes da EJA encontra-se em conseguir 

elaborar, coletivamente, com os alunos57, planejamentos para a efetivação dos processos 

57 “Ninguém se forma realmente se não assume responsabilidades no ato de formar-se”(FREIRE, 2007, p.87). 
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formativos, pois ainda persistem concepções redutoras e empobrecidas sobre eles, 

conforme assinala Dayrell (1992, p.22): 

Em várias discussões e análises realizadas sobre a educação das camadas populares, 
principalmente de jovens e adultos, é possível apreender uma imagem dos alunos-
trabalhadores como elementos passivos diante da estrutura escolar, assim como 
dóceis diante da imposição ideológica que esta efetua. Vê-se reproduzida uma 
representação dominante, um imaginário, no qual a classe trabalhadora aparece 
como passiva na história brasileira, sendo então definida pela negatividade: falta de 
consciência, de politização e de organização. E mais, apática e amorfa . 

Precisamos estar atentos para que não sejam reproduzidas nas práticas pedagógicas 

este imaginário que nega o protagonismo dos sujeitos da EJA. É necessária a construção de 

uma concepção de classe trabalhadora que considere os seus dinamismos, distanciando-se 

de concepções rígidas e estáticas, características de algumas visões estruturalistas. Nesse 

sentido, Thompson (1987, p.9-10, grifo no original) fornece-nos importantes elementos 

conceituais:    

Por classe, entendo um fenômeno histórico, que unifica uma série de 
acontecimentos díspares e aparentemente desconectados, tanto na matéria-prima da 
experiência como na consciência. Ressalto que é um fenômeno histórico. Não vejo 
a classe como uma “estrutura”, nem mesmo como uma “categoria”, mas como algo 
que ocorre efetivamente (e cuja ocorrência pode ser demonstrada) nas relações 
humanas. 
Ademais, a noção de classe traz consigo a noção de relação histórica. Como 
qualquer outra relação, é algo fluido que escapa à análise ao tentarmos imobilizá-la 
num dado momento e dissecar sua estrutura. 

Embora seja indiscutível a necessidade de adotarmos o princípio que considera que 

“a cultura dos trabalhadores deve ser tomada como a referência inicial do trabalho 

pedagógico com eles desenvolvido” (RUMMERT, s/ref., p.2), devemos levar em conta que 

existem algumas variáveis objetivas (como faixa etária, gênero, origens e trajetórias de vida 

etc.) e subjetivas que determinam uma complexificação da cultura dos trabalhadores:  

A identidade social de muitos trabalhadores mostra também uma certa 
ambigüidade. É possível perceber no mesmo indivíduo identidades que se alternam, 
uma deferente, a outra rebelde. Adotando outros termos, esse foi um problema que 
preocupou Gramsci. Ele observou o contraste entre a “moralidade popular” da 
tradição do folclore e a “moralidade oficial”. Seu “homem massa” podia ter “duas 
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consciências teóricas ( ou uma consciência contraditória)”: a da práxis e a “herdada 
do passado e absorvida acriticamente”. (THOMPSON, 2005, p.20) 

Todavia, mesmo sendo ponderada uma complexidade crescente gerada a partir das 

possibilidades identitárias que podem ser configuradas na sociedade contemporânea, 

consideramos que o trabalho pedagógico, comprometido com os interesses da classe 

trabalhadora, possa materializar processos formativos que evidenciem uma identidade 

fundamentada nas experiências comuns como trabalhadores. Estabelecendo-se como ponto 

de partida a explicitação dos conflitos de interesses engendrados pelas lutas de classes; ou 

seja, conforme assinala Thompson (1987), a luta de classe antecede a consciência de 

classe, sendo assim, tanto a classe, quanto a consciência de classe são resultantes das 

experiências nas relações de exploração. Considero que um trabalho pedagógico crítico 

pode possibilitar a evidenciação e a percepção dos processos de dominação/ exploração e 

das conseqüentes desigualdades. 

A consciência do trabalhador explorado não surge, mecanicamente, do seu 

pertencimento à classe trabalhadora; a sua condição efetiva na sociedade e na economia 

revela-se pelas experiências e vivências dos conflitos do cotidiano. Thompson (1987) 

formula uma pertinente crítica à visão da classe social como categoria generalizante e 

totalizante, que implica em uma uniformização e indiferença diante da diversidade das 

práticas culturais dos trabalhadores, com suas falas, seus movimentos, suas singularidades, 

enfim, das inúmeras dinâmicas que possuem potencialidades transformadoras. A 

diversidade das práticas culturais dos trabalhadores, a dinâmica de seus atores e as 

implicações dessas percepções para o campo educacional foi analisada da seguinte forma 

por Dayrell  (1992, p. 22):    

A diversidade de práticas culturais [da classe trabalhadora], antes vistas como 
expressão de sua debilidade, passam a ter outra interpretação. Aparece como 
diversidade de experiências vividas no interior das relações sociais historicamente 
constituídas, apontando para diversas formas de se viverem situações concretas de 
dominação e exploração. Neste sentido, os trabalhadores se expressam em múltiplas 
dimensões, com formas de vida próprias, com escolhas estratégicas de 
sobrevivência, com elaborações significativas de seu próprio processo de trabalho 
(PAOLI e SADER, 1986, p.56). Ao contrário de serem elementos passivos diante 
da dominação, são atores fazendo-se sujeitos através de suas práticas, elaborando e 
produzindo representações próprias de si mesmos e da sociedade. Relativizam 
assim a concepção de hegemonia, como algo determinado e automático, que impõe 
uma visão de mundo totalizante, concepção esta comum nas análises educacionais. 
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Neste sentido, foi possível encontrar significativos germens de estratégias e práticas 

que se encaminham para processos coletivos, construídos com o objetivo de possibilitar a 

permanência e a conclusão do Ensino Fundamental no PEJA da escola pesquisada. Ao 

questionar uma aluna que se destacava pela inteligência e facilidade na aprendizagem sobre 

o principal motivo para ela não desistir de estudar, obtive a seguinte resposta: 

[Pergunta: O que foi mais importante nessa escola pra você não desistir de 
estudar?]
Acredito assim, a compreensão dos professores, o entendimento, a flexibilidade do 
horário, de você sempre tá vindo à escola, de ter um apoio dos colegas, dos 
professores em si, de tirar dúvidas, esclarecimento. Acho que isso recompensou o 
laço de amizade que criou entre os professores e os alunos, faz com que a gente 
venha sair daquele mundo, do nosso cotidiano de trabalhar, de tá com problema, 
dívida, problemas familiares, você vem para cá, você descontrai e aprende ao 
mesmo tempo. (Mariane, 26 anos, turma 161/2008, entrevista individual, não era 
aluno do PEJA 1) 

Quando na seqüência de perguntas foi solicitado que ela comparasse o que ela 

vivenciou com a sua experiência anterior no seu estado de origem (Mariane é paranaense, 

tendo migrado no início de 2008 para o Rio de Janeiro) e sobre as mudanças pessoais que a 

volta à escola possibilitou, respondeu: 

[Pergunta: Você acha que foi diferente nas outras escolas que você já estudou? 
Essa relação entre professor e aluno nessa escola é muito diferente?]
Com certeza, com certeza. Porque a última vez que eu estudei foi no Paraná e lá 
esse tipo de ensino não é colocado. Então assim...é... só pode colocar adultos para 
estudar e ter esse elo, porque a gente não é mais criança, a gente é adulto. Somos 
pessoas já formadas, que temos uma cabeça, somos maduros. Então assim... eu 
assim não encontro um lugar que possa dar um estudo igual a esse e acredito que 
isso é muito importante para as pessoas que tão continuando a estudar. 

[Pergunta: Você acha que valeu a pena, que mudou alguma coisa na tua vida?]
Ah, com certeza, entendeu? Acredito como os professores mesmo falaram, cada um 
tem uma experiência de vida diferente, cada um tem algo para ensinar, ninguém 
nasce sabendo... ninguém sabe tudo sozinho. Então cada um faz alguma coisa que 
transmite pro outro aquilo que tem. Então eu aprendi muita coisa, passei muita 
coisa, recebi muita coisa e dei bastante coisa. Em relação aos professores e aos 
alunos também. 
(Mariane, 26 anos, turma 161/2008, entrevista individual, não era aluna do PEJA 1)  
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Inexistem fórmulas messiânicas, previamente prontas, advindas das mentes de 

salvadores iluminados, somente as reflexões sobre as práticas dos sujeitos presentes na 

EJA, com destaque especial para a multiplicidade de práticas pedagógicas, poderão apontar 

os possíveis rumos de uma EJA que constitua uma expressão dos caminhos para a 

libertação humana.  

Dessa forma, evidencia-se a necessidade premente dos educadores comprometidos 

com os interesses da classe trabalhadora compartilharem suas experiências sobre as práticas 

pedagógicas que objetivam a superação do “homem massa” – impregnado pelas 

formulações do senso comum –, podendo contribuir para a formação dos “homens 

coletivos” (conscientes participativos) – caracterizados pela apropriação da consciência 

filosófica (GRAMSCI, 2004; SAVIANI, 1980). Nesses processos educativos, os educandos 

e educadores podem materializar vínculos solidários, favorecendo o reconhecimento que as 

diferenças presentes na divisão do trabalho, no micro-espaço escolar e no macro-espaço 

social,  devem ter como fundamento, para a sua superação, a cooperação e o 

compartilhamento igualitário dos bens produzidos e não a exploração e a desigualdade.

Tudo isso lança uma nova luz sobre o problema da consciência e da ideologia. Fora
de sua objetivação, de sua realização num material determinado (o gesto, a 
palavra, o grito), a consciência é uma ficção. Não é senão uma construção 
ideológica incorreta, criada sem considerar os dados concretos da expressão social. 
Mas, enquanto expressão material estruturada (através da palavra, do signo, do 
desenho, da pintura, do som musical, etc.), a consciência constitui um fato objetivo 
e uma força social imensa. É preciso notar que essa consciência não se situa acima 
do ser e não pode determinar a sua constituição, uma vez que ela é, ela mesma, uma 
parte do ser, uma das suas forças; e é por isso que a tem uma existência real e 
representa um papel na arena do ser. Enquanto a consciência permanece fechada na 
cabeça do ser consciente, com uma expressão embrionária sob a forma de discurso 
interior, o seu estado é apenas de esboço, o seu raio de ação ainda limitado. Mas 
assim que passou por todas as etapas da objetivação social, que entrou no poderoso 
sistema da ciência, da arte, da moral e do direito, a consciência torna-se uma força 
real, capaz mesmo de exercer em retorno uma ação sobre as bases econômicas da 
vida social. (BAKHTIN / VOLOCHÍNOV, 2006,  p.122, grifos no original)             

Delineiam-se  por essa via caminhos para a construção da EJA que propiciem uma 

formação omnilateral, não concebida como o ato individual interior, nem como o “[...] 

desenvolvimento de potencialidades humanas inatas. É a criação dessas potencialidades 

pelo próprio homem, no trabalho” (MARX citado por GADOTTI, 2006, p.61), estando 

implícita nesta perspectiva de EJA a presença de expressões criativas em diferentes 
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linguagens (textos, desenhos, expressão corporal, músicas, esculturas e outros artefatos) 

que materializem a importância do trabalho como princípio educativo (GRAMSCI, 2004; 

SAVIANI, 2004).     

Ao enfatizar o mundo do trabalho, na sua historicidade, como relação social 
fundamental que não se reduz à ocupação, tarefa, emprego, mas que não os exclui, e 
que abarca o conjunto de relações produtivas, culturais, lúdicas, etc., estou 
querendo sinalizar que aí se situa o locus da unidade teórica e prática, técnica e 
política, ponto de partida e de chegada das ações educativas que, na escola, nos 
sindicatos, na fábrica, interessam à luta hegemônica das classes populares. 
(FRIGOTTO, 2002, p.24, grifo do original)                                    

Por outro lado, sabemos que atribuir à educação um caráter de “panacéia social” é 

uma característica das formas de manifestação do pensamento conservador. Essa concepção 

sobre as potencialidades da educação oculta, ideologicamente, os conjuntos de 

determinações e contradições presentes na sociedade capitalista que devem ser superadas 

para a materialização de formas societárias alternativas, possibilitando a construção de um 

mundo no qual o principal valor seja a digna felicidade humana e não a acumulação voraz 

de riquezas por uma minoria. 

[...] Não é possível refazer este País, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, 
com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, 
inviabilizando o amor: Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela 
tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da 
vida e não da morte, da eqüidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da 
convivência com o diferente e não da sua negação, não temos outro caminho senão 
viver plenamente nossa opção. Encarná-la, diminuindo a distância entre o que 
dizemos e o que fazemos (PAULO FREIRE,  s.ref.58)        

 Sendo assim, devemos questionar: quais concepções de educação e de sociedade 

podem ser identificadas a partir da análise das práticas pedagógicas na EJA? Essas práticas  

podem constituir-se em instrumentos de exclusão e negação do direito à educação, que se 

materializam em processos de evasão ou em simulacros de acesso ao conhecimento, 

quando as práticas se limitam a mecanismos de imposição cultural. Servem, nesse sentido, 

58 Fragmento de um texto de Paulo Freire utilizado em reunião pedagógica, não tendo sido transcrita qualquer 
indicação de sua fonte.  



123

para a legitimação dos processos mais amplos de exclusão – em relação aos bens materiais 

e simbólicos, mas não em relação aos tentáculos da ideologia hegemônica, que se fazem 

fortemente presentes –  engendrados pela atual fase de acumulação de capital.  

De solução, a escola passou, desde há muito, a fazer parte do problema, marcada 
por um défice de sentido e por um défice  de legitimidade. Produzindo o contrário 
do que promete, a escola produz legiões de insatisfeitos (CANÁRIO, 2000, p.32) 

 Por outro lado, a escola pode constituir-se em um instrumento capaz de participar 

do necessário processo de transformações sociais que levem à superação do modo de 

produção capitalista. 

O debate sobre a educação, na medida em que esta não seja entendida como uma 
preparação, mas sim como a própria vida, só pode ser um debate político no sentido 
mais amplo e mais nobre do termo: a possibilidade de escolher entre vários futuros 
possíveis, por contraposição à conformidade com um destino visto como 
inexorável. (CANÁRIO, 2007, p.33) 
                           

 Outra questão relevante, percebida a partir da transcrição, alguns parágrafos acima, 

do pensamento de Paulo Freire, é a transformação que vem ocorrendo na EJA por um 

processo de juvenilização. Os jovens, em sua maioria na faixa etária da adolescência, 

“expulsos”59 pela escola regular diurna, desafiantemente e muitas vezes de forma incômoda 

para professores e alunos de outras faixas etárias, “invadem” os espaços da EJA, trazendo  

“para a instituição referências de sociabilidade e interações que se distanciam das 

referências institucionais, estas que se encontram em reconhecida crise de legitimação” 

(CARRANO, 2007, p.3). Essa dinâmica provoca o fim da exclusividade dos critérios de 

sociabilidade tradicionais na configuração da escola, expandindo-a, forçosamente, para 

abranger também, os critérios de sociabilidade dos adolescentes. Sendo assim, torna-se 

fundamental a construção de modos específicos de pesquisa para a compreensão dessa nova 

estruturação, caracterizada pela significativa presença de adolescentes no espaço escolar da 

EJA. Na medida que avancem os conhecimentos sobre essas transformações, é possível ser 

59  Os adolescentes que têm suas trajetórias escolares marcadas pela repetência, combinadas, em muitos casos, 
com comportamentos “problemáticos”, quando atingem a idade de 14 anos completos são “convidados” pelas 
direções das escolas regulares da rede pública a transferir suas matrículas para a EJA.  
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evitada a perpetuação de mecanismos de negação de direitos que atingem, sobretudo, os 

jovens filhos da classe trabalhadora.           

Foi possível confirmar em todas as turmas investigadas que os maiores percentuais 

de desistência ocorreram na faixa etária que abrange as designações  tradicionais de 

adolescentes e jovens. Também foi possível encontrar entre os jovens que permaneceram 

até a conclusão do Ensino Fundamental no PEJA interessantes aspectos de relação inter-

geracional, havendo significativas mudanças nas subjetividades e nas percepções sobre o 

“outro”. Esse “outro” configurado como o adulto ou o idoso na perspectiva dos mais 

jovens, ou o “outro” como o jovem a partir do lugar ocupado adultos ou dos idosos. 

Detalharei mais especificamente esses aspectos da investigação nos capítulos finais.

Os educadores da EJA encontram-se diante do desafio de coletivamente construir 

um espaço que  “[...] pode e deve ser um lugar de alegria, marcado pelo prazer das 

descobertas” (RUMMERT, s/ref., p. 1). No entanto, a dinâmica inerente aos processos 

sociais, exemplificada no processo de juvenilização da EJA, obriga à revisão de algumas 

análises, que precisam ser examinadas mediante o confronto com as novas configurações 

sociais, para que possamos ponderar o seu grau de pertinência como expressão do real.  

Acredito que, no caso da EJA, a escola deve ser um espaço duplamente feliz. 
Primeiro, porque o espaço onde as pessoas se reúnem, intencionalmente, para 
aprender, para ampliar seus horizontes, deve ser sempre um lugar de prazer. 
Segundo, porque as autoridades do município, os professores e toda a equipe 
pedagógica, devem reconhecer o trabalho, no campo da EJA, como uma 
oportunidade privilegiada de pagar uma dívida que a sociedade contraiu junto 
àqueles jovens e adultos que não completaram, ainda, sua escolaridade básica. 
Pagamento justo de uma dívida para milhões de brasileiros, efetuado pelo ator 
social correto: a escola pública. (RUMMERT, s.ref., p.1)                                  

Diante da possibilidade da EJA ser um espaço duplamente feliz, considero que a 

primeira razão apontada, continua válida, em parte, como expressão de uma realidade, pois 

os adolescentes expulsos da escola diurna, em poucos casos, estão intencionalmente na 

EJA, porém, persiste seu completo valor como um objetivo a ser alcançado. A segunda 

razão apontada, o resgate pela escola pública de uma dívida social,  mantém, sem nenhuma 

dúvida, inquestionável pertinência e atualidade. A análise realizada aqui somente corrobora 
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a assertiva que impõe a permanente necessidade de recontextualização das nossas 

considerações, para que acompanhem o movimento de transformações incessantes do real.  

Dessa forma, a redefinição do primeiro motivo apontado por Rummert (s/ref.) pode 

ser explicada pela necessária reavaliação, a partir da mencionada significativa presença de 

adolescentes na EJA, constituindo-se em maioria em algumas turmas. Um grande número 

de adolescentes, provavelmente a maioria, freqüenta a EJA por uma imposição; são 

obrigados pelos pais ou responsáveis, com os quais os adolescentes mantêm, via de regra, 

uma relação de total dependência econômica. Temos aqui uma interessante questão a ser 

aprofundada em outras investigações. 

Na maioria dos casos, essa relação de dependência traz como efeito o fato de não 

possuírem cristalizada uma plena identidade com a classe trabalhadora. Na observação  do 

campo foram percebidas significativas mudanças nas posturas (ou habitus) dos 

adolescentes que trabalham e estudam. No entanto, como assinalado anteriormente, o 

trabalho pedagógico comprometido com os interesses dos trabalhadores pode favorecer a 

construção ou a evidenciação dessa identidade. 

 A interpretação sobre a percepção pelos adultos em relação à presença crescente de 

jovens no PEJA pesquisado possibilitou a identificação de posturas que vão da intolerância 

radical à interessantes estratégias de integração geracional. Sendo possível exemplificar 

essas diferentes posturas nos depoimentos: 

[Pergunta: Qual é o aspecto negativo de estudar no PEJA?]
 O negativo eu acho que no PEJA, por exemplo, por ser uma oportunidade das 
pessoas que não tiveram quando jovem pra estudar. É essa turma nova de 
adolescentes que tá estudando junto. Eu entendo que eles atrapalham um pouco, 
que eles às vezes não levam muito à sério. Por exemplo, nós que somos mais 
adultos, nós temos mais compromisso, né? que realmente queremos estudar, não 
simplesmente só vim pra escola, mas sim aprender.   
(Mariza, 32 anos, turma 151/2008, entrevista piloto individual, era aluna do PEJA 
1) 

[Pergunta: E a ajuda entre a turma, você na outra turma ajudava, o pessoal que 
veio do PEJA 1 falava que você ajudava, a própria amizade é um elemento de fazer 
o aluno freqüentar a escola?]
Isso é legal, foi legal tocar nisso aí. Quando eu vim pra essa sala aqui, existia uma 
fama de rebelde, eu com mais três pessoas com mais idade, nós...vamos enganar 
esses jovens com festa, pra gente aproximar eles com festa, pra ver se eles se 
comportam mais, foi justamente um meio que nós tivemos de aproximar eles mais 
da gente, porque o jovem não quer se aproximar do velho, ele quer se afastar, mas 
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como nós começamos a fazer negócio de lanche, mais não sei o que, começamos a 
aproximar eles, começamos a enganar a eles com lanche, com a boca deles. Então 
hoje foi um lance muito legal, tava até falando com eles ‘Pô, tá vendo’... Foi uma 
aproximação hoje nós temos um relacionamento muito seguro, inclusive tá 
passando o ano, a gente tava até pensando esses dias ‘caramba vai sumir todo 
mundo’, mas é legal isso aí esse relacionamento entre a gente, jovem e as pessoas 
mais velhas, é tranqüilo.  
(Roberto, 45 anos, turma 162/2008, entrevista individual, era aluno do PEJA 1) 

 De forma um tanto quanto ambiciosa, poderíamos vislumbrar a construção coletiva 

da EJA relacionada com a consolidação da educação pública popular (GADOTTI, 1994), 

constituindo-se como um dos possíveis espaços para a formação de intelectuais orgânicos 

da classe trabalhadora ( GRAMSCI, 2004, p.19).  

 Dessa maneira, a EJA construída coletivamente, rejeitando as desigualdades, 

valorizando e respeitando as diferenças, a partir das possibilidades oferecidas pelas 

contradições presentes na sociedade capitalista, superaria as determinações estabelecidas 

pelas classes dominantes presentes na educação: 

O ensino burguês é necessariamente elitista, discriminador. Para que os filhos das 
classes dominantes possam estudar é preciso reprovar todos os outros. A chamada 
“evasão escolar” nada mais é do que a garantia para as classes dominantes de que 
continuarão a se apoderar do monopólio da educação. A escola capitalista é 
essencialmente divisionista, reprodutora e conspiradora. (SNYDERS apud 
GADOTTI, 2006, p.59, grifos no original) 

A superação dos paradigmas do ensino burguês é um desafio enfrentado pelos 

educadores e pesquisadores que assumem o compromisso ético e político na autoria de 

propostas que alicercem ações no horizonte da construção de outros mundos possíveis.   

 O desenvolvimento nos diferentes processos educativos de habitus que permitam a 

compreensão solidária dos “outros” pelos deslocamentos (ou “descentramentos”) dos   

sujeitos de suas posições pessoais, constituem possibilidades concretas de combate ao 

individualismo da ideologia burguesa.  Considero que a EJA construída a partir dos 

paradigmas mais radicais da democracia tem o poder de fortalecer o que Bakhtin / 

Volochínov (2006, p.119) denominaram a “atividade mental do nós”. A riqueza e 

complexidade do mundo interior do sujeito – construído a partir das relações sociais 

exteriores – é diretamente proporcional ao seu “enraizamento” social. 
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A atividade mental do nós não é uma atividade de caráter primitivo, gregário: é 
uma atividade diferenciada. Melhor ainda, a diferenciação ideológica, o 
crescimento do grau de consciência são diretamente proporcionais à firmeza e à 
estabilidade da orientação social. Quanto mais forte, mais bem organizada e 
diferenciada for a coletividade no interior da qual o indivíduo se orienta, mais 
distinto e complexo será o seu mundo interior. (BAKHTIN / VOLOCHÍNOV, 
2006, p. 119, grifo no original) 

A denominada “atividade mental do eu”, segundo pesquisadores russos, aproxima-

se da reação fisiológica animal, inscrevendo-se mais no âmbito das reações biológicas 

instintivas. O individualismo ou a “atividade mental para si” não se confunde com a espécie 

de atividade mental anterior:  

O individualismo é uma forma ideológica particular da atividade mental do nós da 
classe burguesa (encontra-se um tipo análogo na classe feudal aristocrática). A 
atividade mental do tipo individualista caracteriza-se por uma orientação social 
sólida e afirmada. Não é do interior, do mais profundo da personalidade que se tira 
a confiança individualista em si, a consciência do próprio valor, mas do exterior; 
trata-se de explicitação ideológica do meu status social, da defesa pela lei e por 
toda estrutura da sociedade de um bastião objetivo, a minha posição econômica 
individual. (BAKHTIN / VOLOCHÍNOV, 2006, p. 121, grifos no original) 

É possível vislumbrar a existência de diferentes potencialidades de elaboração 

ideológica nos processos educativos, particularmente na EJA. Na proporção que esses 

processos educativos favoreçam maior “enraizamento social”, constituir-se-ão de forma 

mais freqüente e consolidada em expressões da “atividade mental do nós”. Sendo assim, as 

necessidades e desejos originados da “atividade mental do eu” – que estão ligados mais 

diretamente aos fatores biológicos – poderão ser percebidos na sua dimensão histórica e 

superados pela percepção articulada da realidade capaz de gerar a participação consciente 

nos processos políticos de transformação das estruturas sócio-econômicas. 

 A compreensão pelos sujeitos da EJA que suas dificuldades e sofrimentos são muito 

mais a expressão de aspectos coletivos comuns, relacionados aos mecanismos estruturais de 

dominação e exploração entre as classes sociais, que resultantes de aspectos limitados às 

suas individualidades, têm enorme potencial de resistência para a transformação social. 

“[...] É aí que se encontra o terreno mais favorável para um desenvolvimento nítido e 

ideologicamente bem formado da atividade mental” (BAKHTIN / VOLOCHÍNOV, 2006, 

p. 120). Sendo assim, a noção de “classe em si” cederia espaço na percepção dos sujeitos 
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para a consolidação da noção de “classe para si”, as potencialidades libertadoras de 

processos educativos dessa estirpe ultrapassariam exponencialmente os limites dos espaços 

escolares.     
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CAPÍTULO 4

TRANSFORMANDO AS “PEDRAS DO CAMINHO” EM  “PONTES” 

4.1  As pedras do caminho – os principais motivos apontados para as desistências  

Os objetivos principais da pesquisa estão relacionados com a compreensão das 

variáveis presentes nos processos de permanência. Todavia, para a investigação mais 

completa do problema, torna-se igualmente necessária a descrição e a análise das principais 

causas apontadas pelos entrevistados para que ocorressem as desistências ou obstáculos 

anteriores explicativos das suas presenças no PEJA. 

 As causas apontadas pelos entrevistados podem ser classificadas em causas extra-

escolares e causas intra-escolares (MELLO, 1979), ressalvando-se que utilizarei essa 

classificação a partir da explicação fornecida pelo entrevistado e em função de necessidades 

didáticas vinculadas à organização e exposição textual. Para efeito de análise as diferentes 

causas das desistências serão expostas separadamente, secundarizando-se, nesse momento, 

as suas possíveis inter-relações. Portanto, essa classificação embora pertinente, não indica 

uma exata referência da perspectiva epistemológica adotada na abordagem do problema da 

pesquisa, pois consideramos que “[...] uma resposta à questão da permanência escolar deve 

levar em conta a pluralidade de variáveis relacionadas entre si” (SOUZA E SILVA, 2003, 

p.130). 

 As causas extra-escolares apontadas nas entrevistas para justificar uma única 

desistência ocorrida ainda na infância foram principalmente a necessidade de trabalhar para 

ajudar o incremento da renda familiar. Relacionando-se com essa justificativa houve 

indicações sobre a ocorrência de falecimentos ou separações que precipitaram essa decisão; 

outros contextos mencionados foram relativos a casamentos ainda                             

na adolescência, a gravidez e o nascimento de filhos como situações                             

que levaram ao abandono do espaço escolar. Explicitaram-se também relatos sobre a 

interferência da família na desistência, sendo que dois entrevistados mencionaram o 

desinteresse, a ignorância e a falta de cobrança dos pais como causas da saída da                             
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escola60. Destaca-se um relato bastante dramático do ponto de vista de uma aluna 

entrevistada que mencionou a sua saída arbitrária da escola por imposição do pai, 

contrariando a sua disposição em permanecer e afirmando que gostava muito de estudar. 

Outro relato que também indica uma interferência um tanto quanto inusitada da família foi 

a entrevistada que relatou que as constantes mudanças de residência da família foi 

responsável pela sua não escolarização na idade socialmente prevista.  

Nas interações durante o trabalho de campo, foram intensamente significativos os 

recorrentes relatos dos sujeitos, de origem camponesa, presentes na EJA, sobre memórias 

das suas infâncias. Nesses relatos, alguns alunos recordaram que o pai dizia de forma 

impositiva que o “lápis que eles teriam, seria o cabo da enxada”, ou por ser  mulher “não 

precisaria de estudar”. Nesse sentido, percebe-se como a “verdade” do poder das classes 

dominantes é apropriada e reproduzida pelos dominados em micro-processos de invasão 

cultural, nos quais de diferentes formas o opressor se hospeda no oprimido (FREIRE, 2006) 

.

É importante, na invasão cultural, que os invadidos vejam a sua realidade com a 
ótica dos invasores e não com a sua. Quanto mais mimetizados fiquem os 
invadidos, melhor para a estabilidade dos invasores. 
A condição básica ao êxito da invasão cultural é o conhecimento por parte do 
invadido de sua inferioridade intrínseca. (FREIRE, 2006, p.174)

Sendo assim, são elaboradas pelos sujeitos sujeitados auto-percepções como 

hierarquicamente inferiores, constituindo-se habitus (BOURDIEU, 2007) que realimentam 

os mecanismos estruturais de dominação.  

 As causas apontadas por aqueles que desistiram também em outras tentativas, não 

mais na infância, de retorno em escolas noturnas foram explicadas pelo cansaço do 

trabalho, incompatibilidades de horário e a uma percepção de falta de organização da 

escola. Nos depoimentos daqueles que tiveram experiências de tentativas de retorno no 

ensino supletivo da rede estadual, evidenciou-se, como já foi dito, uma grande valorização 

da proposta pedagógica do PEJA, com elogios sobre a forma de organização dos tempos de 

60 Bernard Lahire critica a representação estereotipada sobre “[...]a pretensa falta de compromisso dos pais de 
crianças dos setores populares com a escolarização dos filhos[...]” denominado-a “mito da demissão paterna”. 
Todavia, Lahire ao se contrapor a esse preconceito, deixa de considerar um dos pressupostos de sua obra: 
“[...] uma resposta à questão da permanência escolar deve levar em conta a pluralidade de variáveis, 
relacionadas entre si” (SOUZA E SILVA, 2003, p.130).  
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aula, a postura dos professores, os critérios de avaliação e sobre o espaço físico do CIEP 

pesquisado. 

 Os relatos que indicaram fatores intra-escolares foram apontados em um número 

significativamente menor de entrevistas como causas das desistências – três entrevistados 

em 30 entrevistas. Nessas explicações para o abandono da escola relataram a falta de 

motivação para estudar, relacionando-a com o fator extra-escolar da falta de cobrança por 

parte dos pais. Foi relatado ainda o desentendimento com um professor como motivo de 

desistência e também houve um relato que a própria dificuldade de aprendizagem teria 

causado a saída da escola. 

 Como já foi assinalada, a indicação sobre a necessidade do trabalho ainda na 

infância foi relatada com significativa freqüência, os entrevistados que fizeram essa 

afirmação, porém, em nenhum momento mencionaram reprovações ou dificuldades na 

aprendizagem, o que pôde ser deduzido pela idade que tinham ao parar de estudar e pela 

série que foram matriculados no PEJA. Nesse sentido, foi possível inferir que  elaboraram 

narrativas em que interpretaram o passado à luz de um presente de sucesso escolar que 

desejam construir, ou seja, a complementação de sua escolaridade no PEJA.  

 A priorização dos investimentos no campo do trabalho, combinado com a 

diminuição ou a retirada total de qualquer investimento na escolarização indica uma 

estratégia na qual a necessidade de sobrevivência econômica é colocada em uma posição 

dominante numa hierarquia de possibilidades ou ausência de outras escolhas. Em outras 

palavras, para essas famílias, em um contexto de miserabilidade, o trabalho do filho na 

infância ou adolescência constituía-se como a única possibilidade de sobrevivência 

familiar.  

 Nos relatos sobre o trabalho na infância foram pouco mencionadas memórias 

marcadamente valorativas sobre os pais, com apenas uma exceção – entrevista com Gisele, 

38 anos.  

[Pergunta: O que fez vocês voltarem a estudar? O que levou você a querer 
voltar a estudar?]
[...] Eu voltei em homenagem a minha mãe. Minha mãe faleceu em 2006 e ela 
sempre falava pra eu voltar, voltar a estudar. Ela faleceu e eu resolvi voltar a 
estudar em homenagem também a ela. (Gisele, 38 anos, Turma 151/2008, 
entrevista coletiva, era aluna do PEJA 1) 
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 Os relatos sobre os pais não evidenciaram a presença de relações mais afetivas, 

limitando-se a memórias associadas à questão da necessidade de trabalho pelos 

entrevistados ainda na infância.  

Aos doze anos de idade comecei a lutar em casa de família, minha mãe me 
entregava para as madames sem ao menos conhecer, só dizia que no fim do mês iria 
buscar o pagamento, ficava um mês longe da minha família, mas não era maldade 
dela, era pura necessidade.  
( Isaura, 32 anos, Turma 151/2009, em texto escrito como auto-biografia) 

 Acompanho a perspectiva adotada por Souza e Silva (2003) ao afirmar que “[...] o 

reconhecimento da importância da variável econômica para a permanência dos setores 

populares no espaço escolar não implica em absolutizá-la” (SOUZA E SILVA, 2003, 

p.127). No entanto, devo ressaltar que em muitos casos essa variável revela-se uma força 

impositiva nas decisões dos sujeitos envolvidos, sobrepondo-se às outras variáveis para 

desistência desses alunos. A força da variável econômica nos processos de permanência / 

desistência pode ser corroborada ao verificarmos que apesar da ampliação do acesso à 

educação básica persiste uma relação inversamente proporcional entre os percentuais de 

desistência e a renda familiar. Dessa forma, quanto menor a renda familiar maiores são as 

chances de se fortalecerem as variáveis que levam à desistência.  

 Ainda no que tange às relações familiares cabe ressaltar que diferentemente das 

percepções sobre as suas relações familiares na infância, foram descritas relações que 

evidenciam vínculos afetivos mais fortes com as famílias construídas por eles. Destacaram 

a importância desses vínculos como importantes elementos de incentivo para o retorno e 

permanência no PEJA. 

 Em relação ao papel da família é bastante instigante pensar na dinâmica de suas 

exigências que revelam aspectos ambíguos e contraditórios. A instituição familiar pode, em 

alguns contextos relacionados com iniqüidades resultantes das desigualdades sociais, 

provocar pela exigência de trabalho de todos seus membros, independentemente de suas 

idades a precipitação de processos de desistência escolar. Em outras circunstâncias, pode 

ser um importante elemento de incentivo para o retorno à escola ou para a permanência. De 

forma semelhante, mas não exatamente igual ao primeiro exemplo, pode tornar-se 

novamente um obstáculo à escolarização quando as mulheres são proibidas pelos seus 



133

maridos de continuar a estudar ou quando as exigências de cuidados requeridos pelos filhos 

também implicam no abandono da escola. 

 Ainda no aspecto da relação de gênero, observou-se, nos depoimentos dos alunos, 

que houve referências ao incentivo das esposas para que voltassem ou continuassem a 

estudar. Todavia quando são considerados os relatos das alunas não foi mencionado 

qualquer tipo de incentivo por parte dos maridos; pelo contrário, relataram que 

habitualmente eles se opõem e quando podem explicitamente proíbem a mulher de estudar. 

O caso que mais se aproximou de um possível incentivo masculino ao retorno da mulher 

aos estudos foi o relato de Augusta, realizada em entrevista coletiva, quando tratávamos a 

questão sobre os motivos de ter voltado a estudar: 

[Pergunta: O que fez vocês voltarem a estudar? O que levou você a querer voltar a 
estudar?]
Olha a minha história é um pouquinho diferente, elas vão até rir. É que eu arrumei 
um namorado e ele tava terminando o 2º Grau, o último ano do 2º Grau. E eu ficava 
assim com vergonha, por eu ter só a 3ª série, eu ficava assim né? Aí ele ficou me 
dando força: “Vai estudar, vai estudar.”Aí voltei, com muito medo, direto prá cá.  
(Augusta, 35 anos, Turma 151/2008, entrevista coletiva, era aluna do PEJA 1) 

 Mesmo nesse relato, no qual verificou-se o incentivo masculino para a mulher 

voltasse a estudar, fica evidenciado que antes do incentivo ocorreu a percepção da 

necessidade de estudar pela entrevistada. Possivelmente a relação menos compromissada de 

namoro também explique esse incentivo que, como já assinalamos, não foi relatado pelas 

entrevistadas que são casadas (de fato ou de direito). Alguns relatos exemplificam melhor 

esse caráter “pouco incentivador” dos homens no que se refere ao aumento da escolaridade 

de suas mulheres: 

[Pergunta: Quantas vezes você parou de estudar?]
[...] Parei eu tava fazendo a 7ª série, aí eu casei, parei o estudo, aí depois eu tive a 
minha filha, minha filha tinha um aninho de idade. Eu queria voltar a estudar, eu 
conversei com meu marido, aí minha sogra ficou tomando conta da minha filha, eu 
fui para a M [escola de ensino supletivo da rede estadual] [...] Aí minha sogra 
ficava reclamando muito, porque ficava tomando conta da minha filha, meu marido 
mandou eu sair da escola. (Rita, 50 anos, Turma 162/2008, entrevista individual, 
não era aluna do PEJA 1) 

 [Contexto da fala: Após agradecer para encerrar as entrevistas, as entrevistadas 
manifestaram seus agradecimentos aos professores, indicando o valor atribuído 
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aos educadores. Mesmo com o encerramento formal da entrevista coletiva houve 
ainda mais 16 minutos de diálogos gravados.]     
[...] Às vezes até meu marido, eu chegava cansada do mercado, tomava banho 
correndo. “Por que você vai pra escola hoje? Descansa! Fica em casa tu tá muito 
cansada! Eu pegava a mochila: “Não! Eu já estou indo, tchau, tchau!” (Ângela, 49 
anos, Turma 161/2008, foi aluna do PEJA 1 por um breve período, sendo 
promovida para o PEJA 2)   

    
 Outra conclusão possível na análise das entrevistas realizadas é quanto ao 

pioneirismo da maioria dos entrevistados na aquisição de maior escolaridade em relação 

aos seus familiares. Quando mencionaram parentes com maior escolaridade, apenas os 

filhos aparecem com esses atributos, com destaque para o filho de Lina (47 anos, turma 

161/2008) que estava concluindo o curso de engenharia. Em relação aos pais e irmãos  

houve raras indicações de que alguém na família já tivesse conquistado escolaridade 

superior aos alunos entrevistados. Esse pioneirismo também fica evidenciado quando são 

relatadas as dificuldades existentes antes da volta aos estudos no PEJA para auxiliar os 

filhos nas tarefas escolares.  

 Outro ponto de interesse nesse aspecto relaciona-se aos efeitos secundários e 

indiretos da ampliação do acesso, permanência e conquista de níveis mais elevados de 

escolaridade por uma geração de brasileiros oriundos das camadas populares. Esse contexto 

ocasionou a necessidade e a procura pelo direito à educação na EJA pelos pais ou 

responsáveis dessas gerações que tiveram uma garantia menos precária de acesso à escola

4.2  As turmas 151 e 152/2006 e seus sujeitos  

Para investigar aspectos anteriores ao início formal do processo de pesquisa, recorri 

aos registros presentes nos diários de classe, destacando alguns fatos relevantes para 

elaboração de questionamentos (THIOLLENT, 1982), com a devida consciência dos 

evidentes limites desses documentos institucionais. 

 Ao examinar os diários de classe das turmas 151 e 152/2006 e compará-los com os 

diários de classe das turmas 161 e 162/2007, formadas pelo prosseguimento das turmas do 

ano anterior, encontrei um interessante material de investigação. Foi verificada uma enorme 

disparidade no que se refere aos percentuais de permanência e de desistência entre as 
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turmas 151/161 e as turmas 152/162,  permitindo a formulação de uma série de questões 

relativas às trajetórias escolares anteriores e à construção de estratégicas de permanência 

pelos sujeitos. Também por ser professor dessas turmas foi possível observar as diferenças 

nas interações sociais desenvolvidas pelos alunos, interpretando essas especificidades nas 

suas relações com os processos de permanência e desistência.

A turma 151/2006 foi composta integralmente por alunos que iniciavam a etapa da 

Unidade de Progressão 1 (UP 1) do Bloco 1 – correspondente à primeira fase do segundo 

segmento do Ensino Fundamental – sendo constituída por uma parcela significativa  

(57,1%)  de  jovens com idades inferiores a 24 anos, majoritariamente provenientes do 

ensino regular diurno61, característica também presente nos alunos maiores de 24 anos 

(42,9%), formando um percentual total de 75,5% de alunos com trajetórias escolares 

anteriores fora do PEJA. Havia um grupo minoritário (24,5%) de jovens e adultos oriundos 

do próprio PEJA 1 da escola.            

Gráfico 1a 
Turma 151/2006 – Permanência por trajetória escolar anterior 
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Tabela 1a 
Turma 151/2006: Permanência por trajetória escolar anterior 

 UP 1 UP 3 
PEJA 1 12 04 (33,3%) 
Externa 37 11 (29,7%) 
Total 49 15 (30,6%) 

61 Usarei a designação “alunos externos” ou “trajetórias escolares externas” para fazer referência àqueles que 
não concluíram o 1º segmento do Ensino Fundamental no PEJA 1 da escola.  
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Gráfico 2a 
Turma 151/2006 – Permanência por faixa etária 
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Tabela 2a 
Turma 151/2006 – Permanência por faixa etária 

 UP 1 UP 3 
< 24 anos 28 05 (17,9%) 
> 24 anos 21 10 (47,6%) 

Total 49 15 (30,6%) 

Gráfico 3a 
Turma 151/2006 – Permanência por gênero    
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Tabela 3a 
Turma 151/2006 – Permanência por gênero e totalização  

 UP 1 UP 3 
Alunos 22 08 (36,4%) 
Alunas 27 07 (25,9%) 
Total 49 15 (30,6%) 
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Nas tabelas e gráficos precedentes podemos observar na turma 151 um elevado 

percentual de desistentes. Foram efetuadas 49 matrículas62 entre fevereiro e maio de 2006 

para cursar a UP 1 e apenas 15 alunos concluíram a UP 3 em dezembro do mesmo ano, ou 

seja, verificou-se um baixo percentual de permanência  (apenas 30,6%) e um  elevadíssimo 

percentual de desistência/evasão (69,4%). 

 O número de alunos não desistentes (ou permanentes) foi pequeno, 

independentemente da trajetória escolar anterior e os percentuais de desistência foram 

superiores aos de permanência nos dois grupos de alunos categorizados de acordo com suas 

trajetórias escolares anteriores. No entanto, o grupo formado por alunos com origem no 

próprio PEJA 1 da escola apresentou um percentual de permanência ligeiramente maior 

(33,3%) em relação ao grupo com trajetórias escolares externas (29,7%). Foi possível 

observar que os alunos mais jovens que estudaram no ano anterior no PEJA 1 não tinham 

vínculos de afinidade entre eles; no máximo o que existia era a amizade restrita a dois 

alunos. Essa característica também era verificada entre os alunos mais jovens ou mais 

velhos, com trajetórias escolares anteriores externas ao PEJA.  

 Em relação aos percentuais de permanência por faixa etária, verificou-se uma 

inversão relativa aos grupos etários presentes no início do ano letivo. O grupo formado por 

alunos idades inferiores a 24 anos era majoritário (28 em 49 alunos ou 57,1%), no final do 

ano letivo esse grupo passa a ser minoritário (5 em 15 alunos ou 33,3%). O grupo formado 

por alunos com idades superiores a 24 anos que era minoritário no início do ano (21 em 49 

alunos ou 42,9%) passa a ser a majoritário no final do ano letivo (10 em 15 alunos ou 

66,6%).  

 Em relação aos percentuais de permanência por gênero também houve uma inversão 

no decorrer do ano letivo de 2006. O grupo formado por alunas que era majoritário no 

início do ano (27 alunas de um total de 49 matrículas ou 55,1%) passa a ser minoritário (7 

alunas de um total de 15 permanentes ou 46,7%). Por sua vez, o grupo formado por alunos 

que era minoritário (22 em 49 ou 44,9%) passa a ser majoritário (8 em 15 ou 53,3%). 

62 Para a análise desses turmas somente estão sendo consideradas as matrículas efetuadas durante os meses 
referentes ao período da UP 1 (fevereiro, março, abril e parte de maio). As matrículas realizadas fora do 
período mencionado determinam, em principio, que esses alunos não concluirão esta etapa, o Bloco 1, em 
dezembro do mesmo ano. 
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Conclui-se que houve uma maior permanência entre os homens do que entre as mulheres, 

respectivamente 36,4% e 25,9%. 

Diferentemente da turma 151/2006, a turma 152/206 foi formada por alunos que 

cursavam diversas UPs, havendo 30 alunos na UP 1, 3 na UP 2 e 11 na UP 3, totalizando 

44 alunos matriculados nos primeiros meses do ano letivo de 2006. Para efeito da nossa 

investigação sobre as trajetórias e estratégias de permanência será considerado o grupo de 

alunos que iniciaram a UP 1 em fevereiro de 2006, ou seja, o grupo que tinha a previsão de  

concluir a UP 3 do Bloco 1 no final do ano letivo em dezembro de 2006. 

 Outra característica que deve ser assinalada em relação ao grupo dos 30 alunos que 

será considerado na investigação é a presença mais significativa de alunos oriundos do 

próprio PEJA (50%); a outra turma do Bloco 1 (151/2006) apresentava  apenas 24,5% de 

alunos com esse tipo de trajetória escolar anterior. Em razão da maior presença de alunos 

oriundos do próprio PEJA e pela presença majoritária de alunos mais velhos (73,3% 

maiores de 24 anos), a turma 152/2006 apresentava um perfil coletivo muito diferente da 

turma 151/2006. As afinidades eram mais abrangentes, reuniam grupos maiores de alunos, 

com a presença mais constante de processos sociais de cooperação e solidariedade entre os 

membros da turma.  

Gráfico 1b 
Turma 152/2006 - Permanência por trajetória escolar anterior 
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Tabela 1b 
Turma 152/2006 - Permanência por trajetória escolar anterior 

 UP 1 UP 3 
PEJA 1 15 10 (66,7%) 
Externa 15 11 (73,3%) 
Total 30 21 (70,0%) 
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Gráfico 2b 
Turma 152/2006 – Permanência por faixa etária  
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Tabela 2b 
Turma 152/2006 – Permanência por faixa etária 

 UP 1 UP 3 
< 24 anos 08 05 (62,5%) 
> 24 anos 22 16 (72,7%) 

Total 30 21 (70,0%) 

Gráfico 3b 
Turma 152/2006 – Permanência por gênero 
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Tabela 3b 
Turma  152/2006 – Permanência por gênero e totalização 

 UP 1 UP 3 
Alunos 14 08 (57,2%) 
Alunas 16 13 (81,3%) 
Total 30 21 (70,0%) 
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 Nas tabelas e gráficos precedentes podemos observar percentuais de permanência 

(70,0%) significativamente superiores à média brasileira (42,7%) para EJA63 e discrepantes 

em relação à turma 151/2006 (30,6%), indicando que as diferenças existentes nas variáveis 

relativas às trajetórias escolares anteriores e às faixas etárias das duas turmas comparadas 

produziram importantes efeitos nos processos de permanência / desistência.  

  Os percentuais de permanência segundo a trajetória escolar anterior foram 

ligeiramente superiores no grupo formado por alunos com trajetórias externas ao PEJA, 

73,3% contra 66,7% do grupo de alunos oriundos do PEJA 164. Na comparação com a 

turma 151/2006 que apresentou uma pequena supremacia na permanência dos alunos 

oriundos do próprio PEJA (33,3% contra 29,7%), verifica-se que na turma 152/2006 os 

índices de permanência, de acordo com o mesmo critério, foram muito maiores: 

respectivamente 66,7% e 73,3%.    

 A permanência de acordo com as faixas etárias foram um pouco maiores no grupo 

de alunos com idades superiores a 24 anos, 72,7%, contra 62,5% do grupo de alunos com 

menos de 24 anos, verificando-se certa similitude com a turma 151/2006 na qual ocorreu 

uma permanência de 47,6% entre os maiores de 24 anos, contra 17,9% entre os menores de 

24 anos. Todavia, em ambos os grupos etários, os percentuais de permanência da turma 

152/2006 foram muito superiores aos da turma 151/2006: maiores de 24 anos 72,7% contra 

47,6%; menores de 24 anos 62,5% contra apenas 17,9%.  

 Diferentemente ao que ocorreu na turma 151/2006, na qual a desistência foi maior 

entre as mulheres (permanência de 25,9% e desistência de 74,1%) do que entre os homens 

(permanência de 36,4% e desistência de 63,6%), na turma 152/2006 ocorreu o inverso: o 

grupo formado pelas mulheres apresentou menores índices de desistência (permanência de 

81,3%, desistência de 18,7%) do que entre os homens (permanência de 57,2%, desistência 

de 42,8%). 

63 Vide nota nº 1 da Introdução. 
64 A presença de um grupo de alunos com trajetórias escolares anteriores no PEJA 1, formando um grupo 
estável e agregador pode ter provocado influências sobre a permanência de um número significativo de alunos 
com trajetórias externas. 
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4.2.1  O ano letivo de 2007: as turmas 161 e 162 

As turmas 151/2006 e 152/2006 no ano seguinte, em 2007, receberam a 

respectivamente as designações de turma 161/2007 e turma 162/2007. Novos alunos foram 

matriculados em ambas as turmas, sendo que a turma 162 recebeu número menor de novos 

alunos, em função da maior continuidade dos alunos provenientes da antiga turma 

152/2006. Por outro lado, a turma 161/2007 (ex-151/2006) foi composta em sua maioria 

por alunos externos.  

 Sendo assim, a turma 162 recebeu, somente 9 alunos externos. Por outro lado, a 

turma 161 recebeu 22 alunos externos.  

 Dos 15 alunos concluintes da turma 151/2006, uma aluna não retornou no ano 

seguinte (2007) e 2 alunos65 mais velhos,  a aluna com 51 anos e o aluno com 42 anos, 

foram remanejados pela “enturmação” realizada pelos critérios etários utilizados no sistema 

de controle acadêmico (SCA)66 para a turma 162/2007. 

 O remanejamento desses dois alunos provocou um fato representativo para 

compreendermos as diferenças entre os grupos de alunos que formavam as duas turmas 

analisadas. A aluna que havia mudado de turma, nos primeiros dias de aula insistia em 

solicitar seu retorno para a sua turma do ano anterior, quando após alguns dias, a 

coordenação da escola autorizou o seu retorno, ela desistiu, preferindo permanecer na turma 

162/2007. Também ocorreu o inverso, um outro aluno que havia estudado no ano letivo 

anterior na 152/2006 foi remanejado para a 161/2007, ele também insistiu para retornar 

para a turma do ano anterior, inclusive freqüentava as aulas da 162/2007 mesmo não 

estando na lista da chamada. Diante da sua insistência em permanecer na mesma turma do 

65 Para efeito de comparação incluirei os dois alunos que iniciaram o ano de 2006 na turma 151, passando no 
ano seguinte para a turma 162, como concluintes da turma 161/2007.   
66 O sistema de controle acadêmico (ou simplesmente sistema acadêmico) é base de dados informatizados das 
escolas da rede municipal, no qual ficam armazenados os dados cadastrais, os registros e a movimentação de 
matrículas dos alunos das escolas. A “descoberta” durante a pesquisa desse critério na formação das turmas 
pelo sistema acadêmico permitiu que no ano seguinte (2008) o grupo de professores e o(a) Professor(a) 
Orientador(a) reorganizassem a composição das turmas (161/2008 e 162/2008) seguindo critérios flexíveis e  
inteligentes. Farei a descrição mais detalhada dessa intervenção dos professores na formação dessas turmas no 
desenvolvimento desse capítulo. É importante assinalar que o sistema de controle acadêmico foi criado para 
registrar informações de crianças e adolescentes da escola diurna. As informações registradas não atendem a 
especificidade dos alunos jovens e adultos do PEJA. 
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ano anterior, consegui que a direção da escola oficializasse diário de classe a sua 

permanência na 162/2007. 

 Dessa forma, aos 12 alunos originários da turma 151/2006 juntaram-se 27 novos 

alunos, sendo que 3 já haviam cursado o PEJA em anos anteriores e desistido. Desses 3 

alunos, apenas um concluiu a UP 3 no final do ano letivo. 

 Assim, a turma 161/2007 chegou a ter no mês de fevereiro de 2007 39 alunos 

matriculados, sendo que 7 foram eliminados por faltas e um solicitou trancamento de 

matrícula (para efeito estatístico considerei os 8 como desistentes)  antes do final do mês de 

março. 

 O total de alunos matriculados ao longo do ano na turma 161 foi de 53 alunos, 

havendo a aprovação de 24 alunos na UP 3 no final de 2007. O número de desistentes foi 

de 27 (51%) e o total de alunos permanentes foi de 26 (49%). Observa-se que os 

percentuais de permanência e de desistência/evasão diminuem na etapa correspondente ao 

8º e 9º anos (antigas 7ª e 8ª séries).  

 Considerando somente o grupo inicial que formou a turma 151 em 2006 e 

prosseguiu na turma 161 em 2007 encontram-se percentuais acentuadamente elevados de 

desistência (77,6%) e  baixos de permanência (22,4%), embora o maior número de 

desistências tenha ocorrido no primeiro ano do PEJA 2.  

No segundo ano do PEJA 2, ocorreu um processo de estabilização com a formação 

de um grupo de alunos assíduos que tiveram a permanência de 78,6%, conforme o quadro 

abaixo:                

                                   
Turma 161/2007 - Totalização da permanência do grupo inicial de alunos 

Turma 161 Nº de alunos Percentuais 
Total inicial 14 100% 
Permanência 11 78,6% 
Desistência 03 21,4% 

      Temos a seguir os dados relativos ao percurso escolar do grupo que iniciou na turma 

151 em 2006 e os alunos do grupo inicial que concluíram o ensino fundamental na turma 

161 no final do ano letivo de 2007:  
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Totalização: grupo inicial (Turma 151/ 2006) – concluintes (Turma 161/ 2007) 
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Totalização: grupo inicial (Turma 151/2006) – concluintes (Turma 161/2007) 

Turma 151/161 Nº de alunos Percentuais 
Total inicial 49 100% 
Permanência 11 22,4% 
Desistência 38 77,6% 

        

Diferentemente da turma 161/2007, na formação da 162/2007 prevaleceu como 

maioria o grupo de alunos oriundos do próprio PEJA 2. Dos 21 alunos concluintes em 2006 

da turma 152/2006, 6 não retornaram em 2007. Somando-se esses 15 alunos com 2 

remanejados da 151/2006 totalizaram 17 alunos. Havia ainda 12 alunos do próprio PEJA 

que estavam na UP 2 ou na UP 3. O grupo minoritário era formado por 9 alunos não 

oriundos do PEJA. Em fevereiro de 2007 a turma reunia 38 matriculados; desse total, 7 

foram eliminados por faltas (desistentes) antes do final do mês de março e 5 concluíram a 

UP3 antes de dezembro.  

O total de alunos matriculados na turma 162/2007 ao longo do ano foi de 48, 

havendo a aprovação (e conclusão) de 30 alunos, um aluno foi aprovado, mas não concluiu 

por não estar na UP 3; houve uma reprovação motivada pelo excessivo número de faltas, 

configurando uma desistência. Assim o número de desistentes foi de 17 e o número de 

alunos que permaneceram foi de 31.   

Considerando-se exclusivamente o grupo que iniciou o ano de 2007 que integrava a 

turma 152/2006 e passou a compor a turma 162/2007, percebem-se percentuais de 

desistência mais baixos em relação ao verificado no grupo que compunha as turmas 

151/2006 e 161/2007. Igualmente, ocorreu um processo de desistência mais acentuado no 
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primeiro ano, havendo, de forma semelhante ao verificado na outra turma, um processo de 

estabilização do grupo que permaneceu até o final de 2006 e iniciou o ano letivo de 2007.  

Turma 162/2007 - Totalização da permanência do grupo inicial de alunos 
Turma 162 Nº de alunos Percentuais 
Total inicial 15 100 % 
Permanência 13 86,7% 
Desistência 02 13,3%

Seguindo o mesmo procedimento realizado no tratamento dos dados do grupo de 

alunos das turmas 151/2006 e 161/2007, representa-se graficamente o fluxo escolar 

completo do grupo que ingressou na UP 1 da turma 152/2006, passando no ano seguinte 

para a turma 162/2007. Os 2 alunos oriundos da turma 151/2006, considerados concluintes 

da turma 161/2007, não serão computados como concluintes da turma 162/2007. 

Totalização: grupo inicial (Turma 152/2006) – concluintes(Turma 162/2007) 
    

Turma 152/162 Nº de alunos Percentuais 
Total inicial 30 100% 
Permanência 13 43,3% 
Desistência 17 56,7% 

Totalização: grupo inicial (Turma 152/2006) – concluintes (Turma 162/2007) 
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  Comparando-se os percentuais de permanência e desistência das turmas 151/2006, 

161/2007 e 152/2006, 162/2007 verifica-se uma significativa diferença. Os percentuais de 

permanência das turmas 151/2006 e 161/2007 foram sob todos os aspectos inferiores aos 

das turmas 152/2006 e 162/2007. 

 As tabelas 3a e 3b indicam a discrepância entre os percentuais das turmas 151 e 

152/2006, enquanto a turma 151/2006 apresentou uma permanência de 30,6% e desistência 

de 69,4%, a turma 152/2006 apresentou uma inversão desses percentuais, com 70,0% de 

permanência e 30,0% de desistência.  

 No acompanhamento dos grupos de alunos que iniciaram o PEJA 2 em 2006 e 

concluíram o Ensino Fundamental em 2007, também verifica-se uma inversão nos índices, 

com maiores percentuais de permanência no grupo de alunos que formou as turmas 

152/2006 – 162/2007: dos 30 alunos iniciais, 13 concluíram, ou seja, 43,3%. Nas turmas 

151/2006 – 161/2007 dos 49 alunos que iniciaram em 2006 apenas 11 concluíram o PEJA 2 

em 2007, ou seja, 22,4%, praticamente a metade do percentual de permanência da outra 

turma. 

 Da mesma forma, mesmo com a inclusão de alunos que não eram do PEJA nas duas 

turmas, os percentuais de permanência da turma 162/2007 continuaram superiores aos da 

turma 161/2007, verificando-se a permanência de 49% na turma 161/2007 e de 64,6% na 

turma 162/2007.      

 Destaca-se como outro aspecto relevante na análise dessas turmas a manutenção de 

percentuais de permanência mais elevados nas turmas (152/2006 e 162-2007) em que 

existiu a presença majoritária de alunos com trajetórias escolares anteriores no PEJA 1 da 

própria escola pesquisada. Apesar dos reduzidos percentuais de permanência da turma 

151/2006,  considerando-se a totalização dos percentuais de permanência e desistência no 

Bloco 1 de 2006, pode-se encontrar diferenças quando distinguimos essa duas categorias de 

alunos. Sendo assim, agrupando-se os dados das tabelas 1a e 1b (trajetórias escolares 

anteriores dos alunos das duas turmas), encontra-se em um total 52 alunos com trajetórias  

externas  a permanência de 22 alunos (42,3%); dos 27 alunos oriundos do PEJA 1 houve a 

permanência de 14 (51,8%). 

 Em relação à totalização dos percentuais de desistência de acordo com as faixas 

etárias nas duas turmas do Bloco 1 analisadas em 2006, agrupando-se as tabelas 2a e 2b 
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verificamos que entre 36 alunos menores de 24 anos, apenas 10 permaneceram (27,8%); 

entre 43 alunos maiores de 24 anos, houve a permanência de 26 (60,1%). 

  As quatro turmas analisadas no biênio 2006/2007 apresentaram um número de 

alunos matriculados nos primeiros meses do ano em desacordo com a proposta pedagógica 

do PEJA que estabelece um limite de 25 alunos matriculados por turma. No ano letivo de 

2006 a turma 151/2006 teve 49 alunos matriculados na UP 1 nos meses correspondentes a 

esta etapa do PEJA 2 (de fevereiro até meados de maio), verificando-se algumas vezes, 

durante os meses de fevereiro e março, a presença de mais de 40 alunos em sala de aula. 

Isso se repetia na turma 152/2006, igualmente totalizou 44 alunos matriculados nas três 

UPs (30 alunos na UP 1, 3 na UP 2 e 11 na UP 3). 

 Repetiu-se em 2007 o mesmo problema, quando ocorreram 39 matrículas na turma 

161/2007 nos primeiros meses do ano, mantendo-se em algumas aulas uma freqüência 

superior a 30 alunos. Reproduzindo-se na turma 162/2007 a mesma situação com 38 alunos 

matriculados no decorrer do mês de fevereiro, o que foi indicativo da forte demanda por 

vagas no PEJA naquela região.  

 Algumas dificuldades apresentam-se para analisar o conjunto de causas que 

incidiram sobre os discrepantes processos de permanência e desistência ocorridos nas 

turmas 151/2006 e 152/2006, em função dos sujeitos que participaram desses espaços 

sociais não estarem mais presentes no campo de pesquisa. No entanto, posso construir 

algumas interpretações a partir da perspectiva resultante do meu próprio posicionamento 

como professor e pesquisador que compartilhou os fatos que desencadearam esses 

processos. 

 Posso afirmar que o excesso de alunos, principalmente na turma 151/2006, 

combinando-se com a variáveis da faixa etária e da trajetória escolar anterior da maioria 

dos alunos fora do PEJA da escola permitem a compreensão de seus baixos percentuais de 

permanência (22,4%) e significativamente altos de desistência (77,6%). Outros fatores 

incidiram sobre esses processos, como por exemplo, um grande número de dias sem aulas 

em razão de licenças médicas ou faltas dos professores, mas esses fatos afetaram 

igualmente as duas turmas, não explicando isoladamente a grande diferença nos percentuais 

de permanência.  

 Predominava na turma 151/2006 e 161/2006 uma percepção da certificação como 

um fim em si mesmo, aproximando-se das características da concepção denominada “lógica 
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do atalho”. Dissociava-se o objetivo de obter a certificação do suporte das relações 

interpessoais ou das redes de relações sociais capazes de estabelecer fundamentais vínculos 

afetivos, do prazer de estarem juntos, do compartilhamento de experiências, aspectos que 

produzem solidariedade e cooperação como fatores incidentes sobre fortalecimento dos 

processos de permanência.  

Os menores índices de permanência entre os mais jovens podem estar relacionados  

à predominância de habitus ligado a processos de socialização nos quais os capitais 

culturais que poderiam ser adquiridos na instituição escolar são pouco valorizados. 

Prevalece a valorização dos prazeres instantâneos das possibilidades de consumo que não 

exigem  grandes investimentos e acessíveis de maneira relativamente facilitada mesmo para 

aqueles com reduzidos capitais econômicos e sociais (SEVERIANO, ESTRAMIANA, 

2006). Para alguns alunos mais jovens do PEJA, diante das  possibilidades das múltiplas 

identidades (CARRANO, 2000), a opção por uma identidade de estudante do período 

noturno escolar pode não ser muito atraente, situando-a em uma posição de menor valor 

simbólico ante outras possibilidades identitárias. Sendo assim, são adotadas perspectivas 

imediatistas, que  reduzem os sentidos de aquisição dos capitais culturais valorizados nos 

espaços escolares. Limitam-se, igualmente, as possibilidades de compartilhamento dos seus 

capitais culturais, ainda pouco valorizados pela instituição escolar, tendo reduzidas ou 

inexistentes chances de expressão institucionalmente autorizada no interior dos espaços 

escolares. Por outro lado, verificou-se nesse período a incapacidade dos responsáveis pelo 

PEJA pesquisado em garantir a permanência desses jovens, provocando a redução da 

riqueza presente nessa diversidade, na medida em que são excluídos os sujeitos 

representantes das novas gerações.   

 Foi percebido também que, em função dos respectivos processos de constituição, as 

turmas 151/2006 e 161/2007 tinham como características os poucos vínculos afetivos que 

poderiam ser proporcionados pelo conhecimento mútuo e pelas amizades anteriores, o que 

contribuiu para a escassa construção de processos coletivos de cooperação e de 

solidariedade. Nesse caso, verificou-se também a predominância da “lógica do atalho”, 

associada a posturas individualistas – ou a “atividade mental para si” (BAKHTIN / 

VOLOCHÍNOV, 2006, p. 121). Dessa forma, o grupo de alunos da turma 151/2007 pouco 

desenvolveu processos sociais caracterizados pela “atividade mental do nós” (BAKHTIN / 
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VOLOCHÍNOV, 2006, p. 119), dificultando ações organizadas pelo grupo vinculadas com 

a construção de uma identidade coletiva.  

 O grupo de alunos que formavam inicialmente a turma 151/2006 e prosseguiu na 

161/2007 continuou caracterizando-se pelas escassas interações que envolvessem um 

número mais significativo de alunos e limitando-se a amizades que reuniam no máximo 

dois colegas. Os alunos que não eram do PEJA e que se juntaram aos alunos da 151/2006 

para formar a 161/2007, por sua vez, pouco se integraram com os alunos que já faziam 

parte da turma, mantendo posturas de formação de pequenos grupos de amizade, 

caracterizando uma turma bastante fragmentada. 

 Para a descrição das características do grupo de alunos das turmas 152/2006 e 

162/2007 é necessário uma inversão da análise anterior. A trajetória anterior combinada 

com a presença majoritária de estudantes adultos trabalhadores, com trajetórias de vida com 

muitos aspectos em comum, possibilitou a formação de uma turma com fortes vínculos 

afetivos, criando-se redes de amizades que abrangiam toda a turma. Prevaleciam processos 

cooperativos e solidários, com comportamentos que revelavam um forte “enraizamento” 

social – a “atividade mental do nós” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p.119) – 

relacionados com a construção de uma sólida identidade coletiva. Como veremos no último 

capítulo, na transcrição de entrevistas de dois ex-alunos dessa turma, essa identidade 

prosseguiu na escola estadual na qual grande parte desses alunos foi cursar o ensino médio. 

 Um exemplo das diferentes intensidades dos processos cooperativos no interior das 

turmas 161/2007 e 162/2007 ocorreu no final desse  ano letivo. Diferentemente dos alunos 

das outras turmas do PEJA 2, particularmente a turma 162/2007 e a 151/2007, que 

conseguiram coletivamente organizar festas para comemorar o aniversário de dois 

professores, na turma 161/2007 apenas duas alunas participaram da organização da festa. 

Uma delas se encarregou de comprar um bolo e a outra comprou presentes; alguns alunos 

da turma recusaram-se a participar, mantendo-se fora da sala de aula até o final da 

comemoração. Por outro lado, a comemoração dos aniversários na turma 162/2007 foi 

coletivamente organizada com a colaboração da maioria dos alunos e a participação de 

todos.    
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4.3  As turmas 151 e 152/2007 e seus sujeitos  

Ao prosseguir as análises das turmas que iniciaram e concluíram o PEJA 2 na escola 

pesquisada nos anos letivos de 2006, 2007 e 2008 passo a privilegiar, de forma mais 

específica, as trajetórias escolares relacionadas com os processos de permanência.    

 Uma análise dos percentuais de permanência e desistência ocorridos nas turmas que 

iniciaram o PEJA 2 em 2007 evidenciou mais a percepção que a trajetória no PEJA 1 da 

própria escola interferiu fortemente sobre os processos que possibilitam a permanência e a 

conclusão do Ensino Fundamental no PEJA. 

 No ano letivo de 2007, foram realizadas 54 matriculas na turma 151/2007, 

ocorrendo a desistência de 35 alunos (64,8%) e a permanência de 19 alunos (35,2%). No 

entanto, se usarmos como parâmetro de análise a trajetória escolar anterior no PEJA 1  

concluído no próprio período noturno da escola e as trajetórias anteriores ocorridas em 

outras escolas, vamos verificar uma grande disparidade nestes percentuais. 

Entre os alunos oriundos do PEJA 1 verificou-se uma permanência maior, próxima 

da média brasileira levantada em recente pesquisa do IBGE, já citada: dos 19 alunos com 

esta trajetória, 7 desistiram (36,8%) e 12 alunos permaneceram (63,2%). Quando 

consideramos os alunos externos, os percentuais de desistência são sensivelmente maiores, 

dos 35 alunos que fizeram parte desta turma, apenas 7 permaneceram até o final do ano 

letivo (20,0%) e 28 desistiram (80,0%).   

Na turma 152/2007, a outra turma do Bloco 1 do PEJA 2, foi possível verificar 

percentuais praticamente coincidentes com os da turma 151/2007. Das 62 matrículas 

efetuadas, houve 43 desistências (69,4%) e 19 permanências (30,6%). Da mesma forma, se 

os alunos forem categorizados de acordo com as trajetórias anteriores no próprio PEJA ou  

estudantes externos, encontra-se novamente percentuais marcantemente diferenciados. 

 Entre os 9 alunos que estudaram no PEJA 1 no ano anterior ocorreram 4 

desistências (44,4%) e 5 alunos (55,6%) permaneceram até o final do ano letivo, sendo 

aprovados nesta etapa do PEJA 2.  

 Entre os 53 alunos externos matriculados, 39 desistiram (73,6%) e 14 

permaneceram (26,4%) até o final do ano letivo.  
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Categorizando os alunos por trajetória escolar anterior e considerando a totalização 

dos percentuais de permanências e de desistências das duas turmas fica mais evidente a 

incidência das trajetórias anteriores nestes processos.  

 No ano letivo de 2007 houve um total de 116  matrículas nas turmas 151 e 

152/2007, ocorrendo 78 desistências (67,2%) e 38 permanências (32,8%).  

 No entanto, se deste total de matrículas fizermos a distinção de dois grupos de 

alunos, reunindo no primeiro grupo os 88 alunos externos e no segundo grupo, 28 alunos 

oriundos do PEJA 1, percebe-se uma significativa alteração nestes percentuais. 

 No primeiro grupo, de 88 matrículas, apenas 21 alunos (23,9%) permaneceram na 

escola até o final do ano letivo e 67 desistiram (76,1%). No segundo grupo, formado por 28 

alunos que vieram do PEJA 1, verificamos a inversão dos percentuais, com a permanência 

de 17 alunos (60,7%) e a desistência de 11 alunos (39,3%). 

          

Comparativo permanência/desistência por trajetória anterior – Ano letivo 2007  
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 A análise do gráfico acima é bastante elucidativa tendo em vista a importância da 

trajetória anterior para os processos de permanência e desistência. Podemos perceber que o 

número inicial de matriculas de alunos externos foi mais do que o triplo do número de 

matrículas de alunos oriundos do PEJA 1 – 88 contra 28. Usando outro critério de 

comparação, verificamos que os alunos externos representavam 75,9% do total de 

matrículas – 88 das 116 matrículas. Os alunos oriundos do próprio PEJA 1 representavam 

24,1% das matrículas – 28 em 116. Todavia no final do ano letivo o número de alunos 

oriundos do PEJA 1 tornou-se muito próximo do total de alunos externos que 

permaneceram  – 17 contra 21. Percentualmente, os alunos externos que no início do ano 
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representavam 75,9% passaram a ser 55,3% dos que permaneceram – 21 alunos dos 38 que 

permaneceram. Por outro lado, os alunos que já estudavam no PEJA 1 inicialmente 

representavam 24,1% no final do ano letivo passaram a representar 44,7% do total – 17 

alunos em um universo de 38.  

4.3.1  Caracterização das turmas 151 e 152/2007 

 A turma 151 iniciou o ano letivo com um número expressivo de 19 alunos oriundos 

do PEJA 1, no total de 54 matrículas. Esses alunos que vieram do primeiro segmento do 

turno da noite da escola constituíram-se como um grupo estável e bastante assíduo, dos 19 

alunos, 12 permaneceram até o final do ano e apenas 7 desistiram.  

 Um aspecto importante para caracterizar esta turma era a freqüência constante do 

grupo formado pelos alunos oriundos do PEJA 1 e por alguns dos alunos  externos. Existia 

um grupo formado por alunas que tinham trajetórias escolares originadas no PEJA 1 que 

procurava agregar o restante da turma. Nesse sentido é bastante ilustrativo como algumas 

dessas alunas – adultas, trabalhadoras e mães – procuravam ajudar os alunos mais jovens. 

Para exemplificar, cito o caso do aluno Joel, de 17 anos. Este aluno que concluiu o 1º 

segmento do Ensino Fundamental no PEJA 1, com grandes dificuldades de relacionamento 

com os colegas, tendo participado de brigas na escola, mas por outro lado, apresentava 

organização no seu caderno e sem maiores problemas de aprendizagem. Ele tinha, porém, 

como característica o comportamento quase sempre desinteressado durante as aulas. No ano 

anterior fez parte da turma 151/2006, mas no segundo semestre abandonou a escola. 

Matriculou-se em uma escola estadual de ensino supletivo, no entanto, continuava a 

freqüentar o PEJA com o uniforme da escola estadual na qual deveria estar estudando. Em 

2007 voltou para o PEJA da escola, para a turma 151/2007, mantendo-se como um aluno 

extremamente faltoso e continuamente desinteressado. No final do ano letivo de 2007, esse 

grupo de alunas decidiu “abraçar” Joel, possibilitando que ele conseguisse permanecer e ser 

aprovado no Bloco 1 do PEJA 2. No ano seguinte (2008), logo nos primeiros dias de aula, 

mesmo tendo sido aprovado para o Bloco 2 mais uma vez ele abandonou a escola. 

 Nessas duas turmas, 151 e 152/2007, entre aqueles que estudaram no PEJA 1, o 

percentual de permanência das mulheres (67% na turma 151 e 100% na 152) foi superior ao 

percentual de permanência entre os homens (50% na 151 e 20% na 152). Com destaque 



152

para a permanência de 4 alunas, oriundas do PEJA 1, matriculadas na turma 152/2007, 

entre elas não houve nenhuma desistência. Por outro lado, nessa mesma turma ocorreu um 

número alto de desistências masculinas: dos 5 alunos matriculados, apenas 1 permaneceu 

até o final do ano. A totalização dos percentuais de permanência nas duas turmas  apresenta  

uma permanência feminina quase duas vezes maior que a permanência masculina – 75% 

contra 38%.     

  Na turma 151/2007 o percentual de permanência feminina também foi superior ao 

percentual masculino – 67% contra 50%. No entanto, é importante destacar que as alunas 

da turma 151/2007 formaram um grupo mais coeso e agregador em relação às alunas da 

turma 152/207. Enquanto na turma 152/2007 as 4 alunas formavam grupos de amizades 

mais fragmentados, as 8 alunas da turma 151/2007 formavam um grupo mais unido com 

constantes articulações e comportamentos cooperativos entre todas desse grupo, integrando 

também algumas alunas que não haviam estudado no PEJA 1 no ano anterior, o que não 

ocorria na 152/2007. Um exemplo interessante desse comportamento cooperativo e 

solidário ocorria quando uma dessas alunas sempre ajudava Luzia (47 anos), aluna 

alfabetizada no PEJA 1, que apresentava muita dificuldade para copiar textos do quadro em 

seu caderno; acontecendo seguidas vezes, ao final da aula, as colegas que já tinham 

terminado copiavam no caderno de Luzia.  

     Turma 151/2007 – Permanência por faixa etária 

  UP 1 UP 3 
< 24 anos 30 10 (33,3%) 
> 24 anos 24 09 (37,5%) 

Total 54 19 (35,2%) 

O grupo majoritário que permaneceu até o final do ano na turma 151/2007 era 

formado por mulheres adultas. Todas desse grupo tinham mais de 30 anos, e entre as 9 

apenas uma não havia estudado anteriormente no PEJA 1. Havia também 2 alunas jovens 

de 15 e 17 anos que também não haviam estudado no PEJA 1. Entre os 8 homens, todo o 

grupo era formado por jovens, sendo que apenas um tinha mais de 20 anos e os outros 

tinham menos de 20 anos. 

 A característica significativa dessa turma era a forte presença de migrantes, 

principalmente mulheres. Em um total de 19 alunos que permaneceram até o final do ano 

letivo, havia 11 naturais do Rio de Janeiro (8 alunos e 3 alunas); 5 paraibanas (todas 
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mulheres com mais de 30 anos); 2 mineiras (uma jovem e uma adulta) e uma jovem baiana, 

predominava entre elas as profissões de empregadas domésticas e diaristas. 

Os percentuais das faixas etárias presentes nas turmas 151/2007 e 152/2007 eram 

coincidentes. Existiam nas duas turmas as mesmas porcentagens de 53% de jovens entre 14 

e 24 anos e 47% de adultos maiores de 24 anos, predominando entre os adultos, mulheres 

maiores de 30 anos. A diferença principal era uma presença menor de trajetórias escolares 

anteriores no PEJA 1 na turma 152/2007 (dos 19 alunos que permaneceram no final do ano 

letivo, havia 5 alunos oriundos do PEJA 1 e 14 alunos externos), enquanto que na turma 

151/2007 predominavam trajetórias escolares anteriores no próprio PEJA, dos também 19 

alunos que permaneceram até o final letivo havia 12 alunos oriundos do PEJA 1 e 7 alunos 

externos.  

4.3.2  As turmas 161 e 162/2008 no ano letivo de 2008

 No inicio do ano letivo de 2008, dos 19 alunos da turma 152/2007 que haviam 

permanecido até o final do ano, apenas 14 retornaram. Por ocasião da formação das turmas 

161/2008 e 162/2208 os professores, conjuntamente com a coordenação do PEJA da escola, 

optaram pelo remanejamento da maioria dos alunos que haviam estudado em 2007 nas 

turmas 151 e 152 para a turma 161/2008. Fez-se essa escolha em função da turma 151/2007  

ter apresentado, como foi assinalado, um grupo mais coeso e solidário e da turma 152 ter 

permanecido um grupo relativamente menor, em razão dos alunos que não retornaram em 

2008. Também existiam 8 alunos que por não terem começado a estudar no inicio do ano 

letivo anterior, encontravam-se ainda na UP 3 do Bloco 1 (6 alunos) e na UP 2 do Bloco 1 

(1 aluno). 

 Assim, no ano letivo de 2008 as turmas do Bloco 2 do PEJA 2 (equivalente ao 8º e 

9º anos) foram formadas da seguinte forma: a turma 161/2008 composta por uma 

expressiva maioria de alunos que haviam estudado no Bloco 1 do PEJA 2 no ano anterior; a 

turma 162/2008 formada em sua maioria por alunos adolescentes que haviam estudado no 
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ensino diurno no ano anterior, mesclada com alguns alunos que foram “progredidos”67 do 

Bloco 1 do PEJA 2 (equivalente ao 6º e 7º anos).   

 Esses alunos promovidos para turmas do Bloco 2 foram distribuídos da seguinte 

forma: os 4 alunos promovidos da UP 3 do Bloco 1 para a UP 1 do Bloco 2 foram para a 

turma 162/2008. Dos 2 alunos promovidos diretamente da UP 1 do Bloco 1 para a UP 1 do 

Bloco 2, um ficou na turma 161/2008 e o outro ficou na turma 162/2008. Um desses 

alunos, Roberto (45 anos), promovido para a turma 162/2008, desempenhou um importante 

papel na liderança dos processos de aproximação entre os alunos das diferentes faixas 

etárias dessa turma, como que vai ser mais detalhado no Capítulo 5. A promoção desses 2 

alunos permitiu que eles concluíssem o Ensino Fundamental um ano antes do tempo 

inicialmente previsto. 

 É interessante notar como esse remanejamento nas formações das turmas foi 

proveitoso do ponto de vista da aprendizagem e dos processos de permanência. Na turma 

161/2008 que possuía uma identidade coletiva configurada no ano anterior pela turma 

151/2007, foram incorporados e assimilados68 a maioria dos alunos da turma 152/2007. 

Entretanto, um pequeno grupo formado por outros alunos da 152/2007 e por alguns alunos 

externos constituiu um subgrupo dentro da turma que se caracterizava por questionar a 

liderança das colegas que eram da turma 151/2007, indicando a existência de processos de 

competição. Essa contestação, porém, não ultrapassou os limites da boa convivência, ou 

seja, não chegaram a ocorrer processos de conflito mais explícitos.  

O limite entre a competição e o conflito foi evidenciado no final do ano, por ocasião 

da festa de formatura, que foi organizada pelos alunos do grupo dominante, juntamente 

com um(a) do(as) professores(as). Alguns  alunos que contestavam essa liderança passaram 

a desafiar o grupo dominante afirmando que embora não tivessem colaborado com a cota 

mensal estipulada para a festa de formatura, nem tivessem participado das tarefas 

alternativa oferecida àqueles que não pudessem pagar – por exemplo, passar uma rifa para 

arrecadar mais dinheiro – iriam comparecer à formatura. No entanto, no dia da formatura 

67 Refiro-me à possibilidade dos alunos avançarem no PEJA quando o professor (no caso do PEJA 1) – ou os 
professores (no caso do PEJA 2) – considerar ou considerarem que este aluno atingiu os objetivos daquela 
etapa. 
68 A assimilação  no sentido sociológico:  “[...] é um processo de ajustamento, pelo qual os indivíduos ou 
grupos diferentes  tornam-se mais semelhantes. [...] implica transformações internas nos indivíduos ou 
grupos, sendo geralmente inconscientes e involuntárias. As modificações internas envolvem mudanças na 
maneira de pensar, de sentir e de agir” (OLIVEIRA, 2003, p.42).
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não compareceram, evitando-se uma situação que explicitaria essa disputa, podendo 

resultar em  um conflito mais grave. Apesar dessa relativa tensão que não chegava a 

evidenciar-se de forma permanente, essas rivalidades não provocaram nenhuma desistência 

no grupo minoritário das “desafiantes”, todas concluíram sendo que algumas colaboraram 

na véspera da formatura, participando da solenidade e da festa.  

Por outro lado, na turma 162/2008 a experiência do remanejamento foi ainda mais 

bem sucedida. Essa turma formada majoritariamente por adolescentes (58,9%) recebeu 

alguns alunos adultos que passaram a exercer um papel agregador. Como os adultos 

estavam em menor número e pelas características de liderança de Roberto (45 anos) e de 

Rita (50 anos)69, ocorreu um interessante processo de convivência caracterizado pela 

tolerância e pela camaradagem entre os alunos jovens e adultos dessa turma. A participação 

desses adultos na turma provocou uma alteração no comportamento dos mais jovens e uma 

relação de respeito mútuo que trouxe grandes ganhos na formação tanto dos jovens, quanto 

para os mais velhos. 

 Ao realizar essa formação das turmas 161/2008 e 162/2008 a equipe de professores 

e a coordenação do PEJA da escola adotaram critérios diferentes dos adotados pelo sistema 

acadêmico que, como já mencionado, tem como parâmetro principal a classificação por 

faixas etárias para realizar a “enturmação”70. As turmas foram reorganizadas a partir de 

critérios com maior flexibilidade para atender tanto aos objetivos pedagógicos quanto aos 

interesses dos alunos. Nesse sentido, o caso da aluna Mariane fornece significativo exemplo 

dessa postura. Essa aluna, paranaense de 26 anos, com grande facilidade na aprendizagem, 

amadurecimento e capacidade cognitiva, iniciou o ano na turma 161/2008. Havíamos 

adotado, porém, o critério de manter na turma 161/2008 os alunos que tinham estudado no 

Bloco 1 no ano anterior, o que não era a situação dela. Por isso, transferimos essa aluna da 

turma 161/2008 para a 162/2008, mas ela pediu para retornar para a 161/2008 por 

identificar-se com a turma de alunos mais maduros. Sua permanência e convivência na 

turma 162/2008, sobretudo no início do ano letivo, era prejudicada grande agitação 

promovida pelos adolescentes. Embora também contasse com a presença de adolescentes, 

na turma 161/2008, prevalecia um ambiente menos agitado. Rapidamente ela integrou-se na 

69 Conforme poderá ser verificado pelas transcrições das entrevistas com esses alunos no próximo capítulo. 
70 O outro critério usado no programa do sistema acadêmico é a matrícula de acordo com a UP no PEJA ou a 
série do aluno na escola diurna.  
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turma, passando a fazer parte do grupo que liderava tanto as atividades ligadas aos 

processos pedagógicos de ensino-aprendizagem, quanto às atividades sociais de 

confraternização promovidas pela turma. 

 Outra aluna que juntamente com Roberto foi promovida diretamente do Bloco 1  

para o Bloco 2 do PEJA 1 ainda no início do ano, em função da sua maturidade e domínio 

dos conteúdos, foi Aline (40 anos). Também nesse caso, de forma semelhante ao que 

ocorreu com Mariane, também houve rápida integração; ela passou a fazer parte do grupo 

dominante da turma, que se encarregou da organização da festa de formatura. 

 Essas alunas que não haviam estudado no PEJA no ano anterior foram entrevistadas 

e forneceram importantes pontos de vistas tanto sobre suas experiências de estudar no 

PEJA, quanto sobre suas experiências anteriores em outras escolas, o que será apresentado 

no próximo capitulo. 

4.4  Trajetórias anteriores como fator incidente nos processos de permanência 

 Na observação de campo percebi uma significativa relação entre a trajetória escolar 

anterior do aluno do PEJA pesquisado com os processos de permanência/desistência. Nos 

diários de classe e o sistema acadêmico das turmas dos anos letivos de 2006, 2007 e 2008 

foi possível confirmar o que a observação cotidiana na escola já havia indicado. Os 

percentuais de permanência entre os alunos que haviam concluído o primeiro segmento do 

Ensino Fundamental no PEJA 1 foram repetidamente superiores aos dos alunos que não 

possuíam essa trajetória escolar anterior.  

 Nas turmas 151 e 152/2006 do ano letivo de 2006, ano que apresentou um grande 

número de alunos que optaram pela desistência, o percentual de permanência dos alunos 

oriundos do PEJA 1 (51,8%)  foi um pouco maior que o dos alunos externos (44,2%). 

 No ano letivo de 2007, considerando as turmas 161, 162, 151 e 152/2007 na 

totalização dos percentuais de permanência de todos os alunos matriculados a diferença 

entre os percentuais relativos à trajetória escolar anterior foi significativamente maior 

(67,5% entre os oriundos do PEJA 1 e 28,8% entre os alunos externos).   

 Em 2008 considerando apenas as turmas 161 e 162/2008, prosseguimentos das 

turmas 151 e 152/2008, com a incorporação de alunos promovidos do Bloco 1 para o Bloco 
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2, os percentuais de permanência aumentaram sensivelmente e mantiveram-se maiores para 

os alunos oriundos do PEJA 1 (81,3% contra 49,2% dos alunos externos). 

 Foi possível identificar um significativo crescimento dos percentuais de 

permanência entre 2006 e 2008 e concluir que existiu na escola pesquisada uma relação 

diretamente proporcional entre a trajetória escolar anterior no PEJA 1 e a ocorrência de 

maiores percentuais de permanência. Invertendo-se os termos, existiu uma relação 

inversamente proporcional entre as trajetórias escolares externas e a ocorrência de 

percentuais de permanência. 

 Interpreto essa relação direta entre a trajetória escolar anterior e os maiores índices 

de permanência relacionando-a com a construção de vínculos afetivos mais sólidos 

propiciados pela convivência mais prolongada, formando-se grupos de alunos que atuavam 

como núcleos nos quais se agregavam os alunos com trajetórias externas ao PEJA.  

 Verificaram-se também processos de construção de estratégias de permanência e de 

identidades coletivas que em alguns casos foram prolongadas no prosseguimento das 

trajetórias escolares desses alunos no ensino médio. 

 Nesse sentido, transcrevo algumas partes dos diálogos desenvolvidos durante a  

entrevista com Veridiana, ex-aluna do PEJA 1 e 2, das turmas 152/2006 e 162/2007 

caracterizadas pela coesão e uma marcante identidade com a escola. Os trechos 

selecionados exemplificam tanto essa identidade com a escola quanto o prosseguimento dos 

vínculos criados no PEJA na escola de Ensino Médio na qual muitos alunos daquele 

período do PEJA prosseguiram suas trajetórias escolares.   

[Contexto do diálogo: A partir da pergunta sobre a menor desistência entre os 
alunos que estudavam no PEJA 1, ela discorre sobre a importância das amizades 
entre os alunos de diferentes turmas da escola e ressalta a importância dos 
passeios como eventos que possibilitam um maior conhecimento entre os alunos da 
escola. Pergunto-lhe sobre os passeios que ela participou. Recordamos juntos, pois 
também participei dos passeios, que foram para o Centro Cultural Banco do Brasil 
e Lagoa, Alerj, e Campo Grande (EXPO-PEJA71).]
Essa semana mesmo, eu tava lembrando. Esse ano, não teve nada de passeio [na 
atual escola de ensino médio da rede estadual], aí incentiva também o aluno, eu 
gostei pra “caramba” disso! 

71 Expo PEJA é um evento anual organizado pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro onde 
são expostos trabalhos, realizadas apresentações musicais e teatrais e outras criações dos alunos das escolas 
do PEJA.  
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Foi bom e a gente pode se enturmar com outras turmas. Uma turma não pode ficar 
isolada. Ela tem de compartilhar tudo com as outras turmas também. Que a gente 
tinha um convívio tão grande, que isso faz com que a gente sinta saudade, se sinta 
bem. Minha escola é inesquecível, eu sinto muita saudade da minha escola. 
Continua sendo a minha escola [risos]. 

[Contexto do diálogo: Comentei sobre as diferenças entre as turmas das quais ela 
fez parte e a outra turma da mesma etapa no PEJA 2 que tiveram grande diferença 
no número de alunos que desistiram ou permaneceram. Ela passou a descrever que 
a aquela característica de coesão permaneceu entre os alunos que foram para o 
ensino médio e ficaram na mesma sala.]
E o mais interessante que eu dou graças da Deus é porque nossa turma só o Ivo que 
ficou de fora e esse desistiu, a nossa turma continua junta. A nossa turma que 
estudava aqui continuou lá, graças a Deus! O Ivo e a Graça foi pra outra turma, o 
Ivo desistiu, a Graça não.  
[Pergunta: O Ivo não ficou na mesma turma que vocês?]
Não ficou, “caramba vamos fazer alguma coisa pra o Ivo vim pra cá”, e ele me 
incentivou também: “Vamos lá, Veridiana!”, quando eu voltei eu fiquei ligando:    
“Olha eu voltei....”. E ele nessa época ele parou. Mas eu vou ligar pra ele, vou lá na 
padaria atrás dele.  
[pergunto sobre o local de trabalho dele e ela informa onde é e elogia o 
companheirismo do colega]72

Observa-se nas falas de Veridiana uma forte valorização das redes de sociabilidade 

construídas, indicando ainda seus esforços no sentido de construção daquilo que tipificamos 

como no Capítulo 3 como “EJA, os desafios da construção coletiva”. 

[Contexto do diálogo: quando ela falava sobre a importância dos passeios para a 
sua formação no PEJA, lembro sobre o que ela falou sobre a importância das 
escolas se reunirem.]
[Pergunta:  Fala um pouco mais sobre  a importância das pessoas se reunirem.]
Se reunir, se conhecer, se está todo mundo no mesmo barco, então porque não, 
perder a oportunidade de se conhecer. Os professores também não vive... cada 
professor vai conhecer outros professor, vai ter experiência. E os alunos também. 
Fazer amizade, vínculo, vínculo estudantil no caso [fala isso rindo]. Fazer torneio, 
desfile de moda, inventar, cada mês, não é preciso ser todo mês, uma vez por mês 
ou de dois em dois meses, vamos nos reunir, vamos fazer uma festa. Uma coisa boa 
pra os alunos conhecer. Uma coisa também interessante, sabe o que é professor, eu 
não sei se eu tô certa, mas às vezes a gente tá convivendo com uma pessoa do nosso 
lado, tá passando necessidade e a gente não ajuda. Eu na escola, eu achava tinha de 
ter assim... um... deixa eu ver como eu vou falar [pensando]. Não é assistente social 
não, que tivesse uma pessoa encarregada pra ver as pessoas que passa necessidade, 
porque tem muita gente que vem pra escola só por causa da merenda. Mas dos 
próprios mesmo os alunos não precisava pedir verba a ninguém não. Os próprios 

72 Ivo ex-aluno do PEJA 1 e 2 foi contatado por Veridiana e veio até a escola para que eu pudesse entrevistá-
lo. 
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alunos poderia poder ajudar o outro, aquela pessoa que está passando necessidade, 
que tem muita gente que vem pra escola só pra comer. Tá do nosso lado, às vezes a 
gente joga alguma coisa fora, não quer, não é que a gente vai dar uma coisa que não 
presta, mas é bom a gente porque... aluno que tá todo dia com a gente, termina 
fazendo parte da nossa família. E às vezes falta alguém, falta isso, de alguém 
prestar a atenção nisso, “Oh vamos fazer um, escrever, vamos se importar com 
aquela pessoa”. Talvez aquela pessoa tá vindo pra escola só pra comer. [brinco 
dizendo: “eu vou votar em você”, ela ri]. Ter um vínculo, duas, três precisam. Não 
vai ser todo mundo porque nem todo mundo precisa, mas às vezes calha de uma 
pessoa tá passando necessidade na nossa escola, com nós. Não precisa falar pra 
quem é que a gente vai dar uma cesta básica. Até aquela pessoa passar aquele 
período difícil, porque às vezes a pessoa tá morrendo de fome e a gente tá pouco se 
importando.  

 Permito-me acrescentar alguns outros pontos de vistas de Veridiana que apontando 

para o horizonte dos processos de construção coletiva, poderiam tornar-se importantes 

projetos para as escolas da rede pública que de oferecem a EJA. 

[Contexto do diálogo: nessa entrevista coletiva que Veridiana também participou – 
ela mais cedo nesse dia havia sido entrevistada individualmente – debatia-se sobre 
os problemas de relacionamentos entre professores e alunos, as entrevistadas 
comentavam sobre algumas “grosserias” dos professores relacionando esses 
comportamentos com a presença de adolescentes na sala de aula. Veridiana 
passou a expor seu ponto de vista sobre a presença juvenil no PEJA.]
[...] E eles pegar amor pela escola, que ele não tiver amor, não tiver incentivação 
ele não vem pra escola, não adianta.  
[Pergunta: Mas como é que esse amor... o amor pela escola como é que isso 
acontece?]
O amor pela escola é ter criatividade, entendeu?  Alguma coisa pra chamar a 
atenção do aluno, pra ele participar, pra ele se mostrar quem ele é, pra ele ter como 
um objetivo não só estudar, mas aprender com outras áreas também. Alguma coisa 
que chama a atenção. O que que chama a atenção numa discoteca? Música alta. 
Fica assim cheinha! Escola tem que descobrir alguma coisa que chame a atenção 
dos adolescentes e dos alunos, pra que ele esteja aqui. Entendeu? Que tem aquele 
momento de aprender e aquele momento de ensinar também, de se dar, de se doar, 
de participar, de mostrar o que ele sabe. Porque tem muita criança, muito 
adolescente que sabe é pichar muro, se botar num papel essa pichação vai ficar  
bonita, é idéia, é idéia, desenhar mostra arte. Ele não gosta de pichar, não gosta de 
fazer isso. Então por que não tirar dos muros e botar num caderno, eles mostrar: 
“meu trabalho!”. Eu jogo futebol, então vamos ver ele jogar futebol. Eu sei fazer 
um bolo muito gostoso, então porque não, vamos botar esse bolo, sei fazer um 
empadão muito legal então vamos fazer uma festa, vamos mostrar o que você sabe 
fazer, o que eu sei fazer. Isso é incentivo pra chamar a gente ter vontade mais de 
dar e aprender. 
   
[No prosseguimento dos diálogos, Veridiana explicita o seu prazer de compartilhar 
a oportunidade de ter estudado no PEJA com jovens e adultos que estão fora da 
escola, incentivando-os a retomar os estudos.]
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[...] É interessante que quando a gente vê alguém fora da escola a gente incentiva 
tanto essa pessoa a vir pra escola, que um dia ela volta, ela se sente incomodada. Na 
semana passada eu ia no ônibus, encontrei um colega, um colega não, um rapaz que 
eu fiz amizade no ônibus mesmo, comecei... conversamos sobre escola que é o 
melhor lugar do mundo. Ele falou “Eu acho que eu vou voltar o ano que vem, onde 
é que eu posso me matricular?”. “Lá no [cita o nome da escola pesquisada, na qual 
estudou no PEJA 1 e 2]” (risos). Porque a gente ganha e quer passar para o outro 
também.  

Os “projetos” educacionais de Veridiana destacam interessantes possibilidades 

pedagógicas de produção cultural no espaço escolar. Destaco a potencialidade desses 

processos para a criação de vínculos que incidam sobre os processos de permanência. No 

período que ela estudou no PEJA aconteciam algumas iniciativas nessa direção, mas a 

partir de 2008 isso tem ocorrido com maior frequência.  

Uso, aqui, o conceito de cultura, menos como um substantivo e mais como adjetivo 

(cultural), de acordo com a proposta defendida por Canclini (2005) que rejeita a sua 

indiferenciação em relação à totalidade social. 

Nas teorias sociossemióticas, fala-se de uma imbricação complexa e intensa entre o 
cultural e o social. Dito de outra maneira, todas as práticas sociais contêm uma 
dimensão cultural, mas nestas práticas nem tudo é cultura. Se vamos a um posto de 
gasolina e abastecemos nosso carro, este ato material, econômico, está repleto de 
significações, já que vamos com um automóvel de certo design, modelo, cor, e 
atuamos com certo comportamento gestual. Toda conduta significa algo, participa, 
de modo distinto, das interações sociais. (CANCLINI, 2005, p.45, grifos do 
original)   

Não é possível vislumbrar as necessárias transformações sociais sem que ocorram 

processos de organização popular. A experiência de produção cultural com capacidade 

crítica de expressar na forma de representações os conflitos sociais (CANCLINI, 2005,

p.46), denunciando os processos hegemônicos desumanizantes e anunciando formas 

alternativas de construção de utopias viáveis, marcam as possibilidades de conscientização 

das diferenças e rejeição das desigualdades que legitimam a exploração. Nesse sentido, 

deve-se pensar o cultural  

[...] “menos como uma propriedade dos indivíduos e dos grupos, mais como um 
recurso heurístico que podemos usar para falar da diferença”(Appadurai, 1996, 
p.12-13). Dito de outro modo: não como uma essência ou algo que cada grupo traz 
em si, mas como “o subconjunto de diferenças que foram selecionadas e 
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mobilizadas com o objetivo de articular as fronteiras da diferença” (ibid., p.29). 
(CANCLINI, 2005, p.48)  

As propostas de Veridiana nos desafiam a pensar a EJA (e a educação escolar) como 

um espaço que transcenda a mera reprodução de conhecimentos valorizados socialmente, 

propiciando não apenas a aquisição desses capitais culturais, mas materializando a 

construção de novos saberes e experiências culturais. As possibilidades de conexão com os 

outros, “[...] parte da nossa constituição como sujeitos individuais e coletivos” 

(CANCLINI, 2005, p.31), propiciaria a aquisição de significativo capital social, 

fundamental para outras conquistas, inclusive do capital econômico.   

Para compreender as relações interculturais e a efetiva potencialidade política dos 
setores populares, é preciso achar um caminho intermediário: entre o discurso 
etnocêntrico elitista, que desqualifica a produção subalterna [diria subalternizada], e 
a atração populista diante das riquezas da cultura popular, que deixa de lado aquilo 
que, nos gostos e consumos populares, há de escassez e resignação. (CANCLINI, 
2005, p. 89)  

Retornando, de forma mais especifica, ao tema das trajetórias escolares anteriores, 

para finalizar essas interpretações sobre essa influência nos processos de permanência ou de 

desistência, transcrevo alguns trechos de entrevistas nas quais foram evidenciadas 

perspectivas sobre os motivos que levam os alunos que estudaram no PEJA 1 a desistirem 

menos do que os alunos externos.  

[Mesma pergunta para as três respostas a seguir: Muitas pessoas desistem de 
estudar no PEJA, mas tem acontecido que os alunos que já estudavam no PEJA 1 
da escola desistem menos do que os alunos que não eram do PEJA. Por que você 
acha que isso acontece?]

Acredito que eles desiste menos porque aqui eles encontram assim, é tipo um 
suporte, até porque o ano passado mesmo eu cheguei a ver professor...é aluno vir 
aqui pedir ajuda pro professor [ela está se referindo aos alunos que estando no 
ensino médio voltam ao PEJA para pedir auxílio aos seus ex-professores  para 
enfrentar as dificuldades de aprendizagem na nova escola.]. Pro professor que tava 
aqui no momento, o professor pedir ajuda, porque tava com dificuldade onde ele 
estava estudando e ele veio pedir ajuda, assim tipo um apoio pra tirar algumas 
duvidas e ele falou que estava sempre a disposição, isso o ano passado. Então eu 
acredito que todos os professores aqui estão sempre de braços abertos pra nos 
ajudar, é tirar algumas dúvidas e também é como seja uma casa, uma família, nós 
conseguimos isso aqui. Entendeu?  
(Maria Inês, 35 anos, entrevista coletiva, turma 161/2008, era aluna do PEJA 1) 
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Eu acredito que desistem pelo fato de não entender... de não ter força de vontade. A 
pessoa que começa a estudar desde o começo da alfabetização, que vem do zero e 
começa e vai, entendeu? Ela tem uma força de vontade, acredito que maior. E as 
pessoas que vem de fora não dão valor ao estudo. E essas pessoas que estão aqui 
dentro sabem que realmente o que o estudo é, pelo prazer de poder ler, escrever, 
saber fazer uma conta, ter um laço de amizade, de respeito com as pessoas. 
Acredito que essas pessoas que vem de fora não tem esse laço, não cria esse 
vínculo. Essas pessoas aqui de dentro do PEJA, acontece isso, existem pessoas aqui 
dentro da nossa sala, como a Luzia e várias outras pessoas que começaram já desde 
o começo e estão agora terminando, se formando, isso pra eles é uma vitória que 
não tem preço que calcule. Você vê isso, acredito que desistam menos por causa 
disso eles tem um objetivo, entendeu? E as pessoas de fora, eles vem só para 
terminar mesmo o estudo, entendeu? Desistem porque encontram dificuldades, 
encontram empecilhos, não se adequou direito. Mas essas pessoas que começaram 
aqui, elas têm um objetivo, sabe? Tá difícil, um vai lá ajuda, não vamos lá, ta no 
finalzinho do ano. Vamos lá, vamos persistir que consegue.  
(Mariane, 26 anos, entrevista individual, turma 161/2008, não era aluna do PEJA 1) 

Porque ele começou de baixo, eles vão subindo, quando eles vão subindo vai dando 
vontade de estudar mais ainda. Poder procurar o melhor pra eles e quem desiste só 
se “ferra”.  
(Márcio, 19 anos, entrevista individual, turma 152/2008, não era aluno do PEJA 1) 

 A simplicidade das respostas que explicitam as percepções dos alunos sobre a 

questão representa uma importante interpretação da questão da maior permanência dos 

alunos oriundos do próprio PEJA 1 e da maior desistência dos alunos que vieram de outras 

escolas, especialmente dos alunos jovens excluídos das escolas diurnas.  

 Para os alunos que tiveram uma trajetória de escolarização fora das faixas etárias 

socialmente prevista essa passagem do PEJA 1 para o PEJA 2 é percebida como uma 

promoção na hierarquia do seu processo de escolarização. Por outro lado, no caso dos 

alunos desistentes provenientes do ensino diurno, dependendo das redes de relações 

estabelecidas na turma do PEJA,  o ingresso na escola noturna pode ser entendido como 

uma etapa do processo de exclusão em sua conturbada trajetória escolar, marcada por 

reprovações e conflitos.  

 Nesse sentido é importante fazer a distinção entre os diferentes tipos de inserção no 

PEJA. Segundo Pierro (apud ANDRADE, 2000, p. 103) diferenciam-se três trajetórias 

escolares básicas na clientela do (antigo) ensino supletivo: 

Os que iniciam a escolaridade já na condição de jovens trabalhadores; adolescentes 
e adultos jovens que ingressaram na escola regular e abandonaram há algum tempo, 
freqüentemente motivados pelo ingresso no trabalho ou em razão de movimentos 



163

migratórios; e para jovens que ingressaram e cursaram recentemente a escola 
regular, mas acumularam aí grandes defasagens entre idade e a série cursada.   

 Na escola pesquisada foi observado entre os alunos com o primeiro tipo de trajetória 

escolar maior percentual de permanência. Entre os alunos com o segundo tipo de trajetória 

os percentuais de permanência ou desistência oscilaram dependendo de outras variáveis, 

porém a pré-existência de um grupo mais coeso, geralmente formado por alunos oriundos 

do PEJA 1, constituiu-se um fator relevante. No terceiro tipo de trajetória foram 

encontrados os maiores percentuais de desistência, ressaltando-se que muitos jovens alunos 

freqüentemente desistem no final do ano letivo, cito como exemplo a turma 162/2008 na 

qual 7 jovens, todos com menos de 20 anos desistiram faltando menos de três meses para a 

conclusão do Ensino Fundamental no PEJA 2. 

 Em relação a esse terceiro tipo de trajetória é necessário subdividi-la para 

compreendermos melhor os processos de permanência ou desistência.  

 Alguns jovens matriculam-se voluntariamente no PEJA com o intuito de prosseguir 

a escolaridade interrompida ou “recuperar” a defasagem idade/série; nas entrevistas 

explicitaram a perspectiva de “melhorar de vida com o estudo”, ou seja, tentar percorrer os 

limitados circuitos de mobilidade social vertical ascendente.       

 Por outro lado, o que tem ocorrido na maioria dos casos são as “expulsões brancas” 

da escola diurna.  As “expulsões brancas” constituem-se em mecanismos dissimulados de 

exclusão no qual os adolescentes são forçados a deixar o ensino diurno e matricular-se no 

PEJA mais por coação do que por opção, configurando-se simultaneamente punição e 

desvalorização (LEÃO, MARQUES apud ANDRADE, 2004, p.82).  

 Quando isso acontece são obrigados a deixar de conviver com a “galera da 

bagunça” do ensino diurno e não tendo ainda nenhum compromisso de trabalho, geralmente 

ficando ociosos durante maior parte do dia (ouvi adolescentes relatarem que somente 

acordavam na parte da tarde, um pouco antes do horário de entrada no PEJA às 18 horas).  

 Sendo assim, a presença no PEJA pode ser percebida como um castigo, onde é 

obrigado a participar de um espaço com muito mais limitações do que a escola diurna onde 

estudava. No PEJA os próprios colegas estabelecem nítidos limites para os 

comportamentos que dificultam a aprendizagem dos mais velhos.  
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Muitas tensões fazem parte dessas trajetórias educacionais e Dubet (2001) mais 
uma vez, chama a atenção para o fato de o jovem pobre percorrer uma série de 
provas individuais para permanecer no sistema escolar. Para ele, essas provas são 
sempre um “jogo de cartas marcadas”. A reivindicação de reconhecimento na 
escola é um espaço das identidades para que se possa sobreviver nesse jogo. O 
reconhecimento de identidades é o único modo de conciliação possível frente às 
desigualdades, principalmente se pensarmos que a interação que surge nas escolas 
também acumula capital social, já que ali se constroem relações sociais, redes de 
amigos e contatos. (ANDRADE, 2004, p. 83)  

4.5  Experiências de cooperação e de solidariedade como “pontes” 

 Foi possível observar que houve nas turmas analisadas uma relação diretamente 

proporcional entre a construção de vínculos de cooperação e solidariedade com mais 

elevados percentuais de permanência; a criação desses vínculos constituíram-se  

importantes elementos na construção de identidades coletivas.  

Bastante significativo nesse sentido foram os depoimentos que indicavam auto-

percepções de suas identidades como alunos que tinham a firme determinação de não 

desistirem da sua escolarização. Os alunos entrevistados usaram constantemente como 

referenciais identitários os seus comprometimentos com os estudos e a indicação dos 

esforços necessários para que pudessem atingir o objetivo de conclusão do Ensino 

Fundamental no PEJA. 

A aluna Júlia, 36 anos, paraibana, representante e uma das lideranças da turma 

161/2008, quando questionada sobre a maior permanência dos alunos que tiveram 

trajetórias escolares anteriores no próprio PEJA 1 da escola, indicou sua percepção sobre o 

grupo dos ex-alunos do PEJA 1, grupo do qual ela fazia parte, que tinha o firme propósito 

de conclusão do Ensino Fundamental na mesma escola:     

[Pergunta: Por que os alunos que estudaram aqui no PEJA 1 (com as professoras – 
cito os nomes das professoras) quando chegam no PEJA 2 desistem menos que os 
alunos que não eram do PEJA?]

 Porque  os  alunos  que  vem  “lá  de fora” não vem com o pensamento que nós                  
viemos pra cá. Eu posso falar por mim, eu vim com o pensamento de terminar 
meus  estudos. Então  tô  aqui,  é  meu  último  ano e vou continuar. A galera é              
muito  jovem,  não  sei  se  é  por  isso  também ... entendeu? Vem  de  dia  não 
“esquenta muito a cabeça.” (Júlia, 36 anos, turma 161/2008, era aluna do PEJA 1)) 
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 Fica evidenciada uma construção identitária na qual os alunos que retornaram à 

escola para terminar o primeiro segmento do Ensino Fundamental tem uma determinação 

diferente daqueles alunos mais jovens vieram da escola regular mais recentemente 

apresentando uma  defasagem idade / série não tão grande quanto a maioria dos alunos 

oriundos do PEJA 1. Estes alunos originários da escola diurna são denominados por ela 

como aqueles que não “esquenta a cabeça”. Quando foi questionada sobre as desistências 

dos alunos que como ela vieram do PEJA 1, mas não foram tão persistentes como ela 

própria e o grupo do qual ela fazia parte, ela usa a mesma categoria, combinada com a 

existência de graus diferentes de perseverança para atingir objetivos pessoais para explicar 

estas desistências: “Não esquenta a cabeça, não tem objetivo na vida”.

 A constituição da turma 151/2007 e a sua continuação na turma 161/2008 serve 

como um caso típico de um conjunto de estratégias que favoreceram a construção de 

trajetórias de sucesso na EJA.  

 A assiduidade era uma característica desse grupo formado por mulheres adultas, 

com significativa presença de imigrantes que trabalhavam como empregadas domésticas ou 

diaristas, permitindo uma rotina de intenso convívio; as eventuais aulas perdidas eram 

compensadas com o suporte mútuo. 

Ainda mais a nossa turma a  161 foi uma turma que podia tá chovendo, podia tá 
fazendo frio, a gente tava aqui. Era a turma que tinha mais gente, sabe? Aquele laço 
que a gente criou, aquela amizade que a gente criou, de poder ver, poder ta 
acompanhando, se preocupar quando tem prova, de estudar, de ajudar o amigo, 
entendeu? Acho que isso transpõe qualquer barreira, entendeu?  
(Mariane, 26 anos, Turma 161/2008, não era aluna do PEJA 1) 

 Os alunos entrevistados que estavam concluindo o Ensino Fundamental no final de 

2008 ressaltavam também a importância da amizade como um elemento capaz de evitar a 

desistência e possibilitar algum tipo de melhoria nas difíceis condições de vida: 

[Contexto do diálogo: conversávamos sobre os motivos que levavam os ex-alunos 
do PEJA 1 desistirem menos do que os alunos que não eram do PEJA.  
Pergunta: Essas pessoas que já eram do PEJA, parece que existe alguma coisa a 
mais pra elas não desistirem, o que seria esse algo a mais? Será que é a amizade, é 
o convívio, o que você acha que pode ser?]    

  É a amizade e a força de vontade de aprender e subir.  
  (Leda, 46 anos, turma 161/2008, era aluna do PEJA 1)
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CAPÍTULO 5 

“NO MESMO BARCO, DANDO FORÇA, UM AJUDA O OUTRO A NÃO DESISTIR” 

 As expressões acima se repetiram muitas vezes nos diálogos com os sujeitos 

entrevistados. Estas expressões foram escolhidas como parte do próprio título da 

dissertação porque representam interessante síntese das estratégias de permanência 

construídas pelos alunos da escola pesquisada. A metáfora do “estar no mesmo barco” 

indica uma significativa percepção do caráter coletivo do processo educativo escolar, 

sobretudo na EJA, enfatizando-se a importância dos processos cooperativos relacionados 

com a criação de fortes vínculos de solidariedade entre os alunos “permanentes”. Nesse 

sentido, evidenciou-se a importância dos colegas de turma, tanto nos incentivos para a não 

desistência, quanto na ajuda mútua nos processos de aprendizagem:  

[Pergunta: O que foi mais importante para que não desistissem de estudar no 
PEJA?]
Pra mim foi muito importante, porque os professores, os colegas também eles 
sempre também apoiando, quando um tá uma pouco querendo desanimar o outro tá 
sempre dando força e sem contar que os professores estão sempre ajudando, 
incentivando e isso ajuda muito a gente. 
(Maria Inês, 35 anos, entrevista coletiva, turma 161/2008, era aluna do PEJA 1)  

[Pergunta: Você acha que a turma influencia na decisão do aluno de desistir ou 
continuar?]
Influencia.  
[Insisto para um maior detalhamento da resposta: Como? De que forma você acha 
que a turma influencia?]
Acho que... por exemplo, assim como a nossa turma, as pessoas que tem bastante 
contato um ajudando o outro. Eu acho que isso ajuda muito. Porque quando a gente 
falta um ajuda a gente, dá a matéria, passa. Que é muito importante, que ajuda a 
gente, é muito importante isso.  
(Eduardo, 32 anos, entrevista individual-piloto, turma  151/2008, era aluno do 
PEJA 1) 

[Pergunta: Como a turma influencia na decisão de cada um desistir ou não 
desistir? Vocês acham que a turma tem alguma influencia?]
Eu acho que tem, “cara”.  
[Jorge, dos quatro alunos que participaram dessa entrevista coletiva era o mais 
falante, tomando quase sempre a iniciativa de responder  às perguntas]
Eu acho que tudo vai da conversa, se você tem alguém... a Soraia [aluna da mesma 
turma que participava da entrevista coletiva] pensou em desistir, a gente demos 
muita força pra ela, “vai desistir prá que, Soraia?”. Tem que voltar, “meter bronca”, 
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mete a cara no caderno, estuda, pede ajuda dos professor, da gente, que o que a 
gente puder fazer pra te ajudar, ajuda. Que eu acho assim, né? Se você tiver assim 
um conjunto dentro da sala de aula, um vai dar força pro outro, ninguém vai pensar 
em desistir. 
(Jorge, 38 anos, entrevista coletiva, turma 152/2008, não era aluno do PEJA 1) 

É preciso ressalvar que esta percepção da importância da turma não está isenta de 

ambigüidades. Alguns sujeitos, nas primeiras questões dos diálogos estabelecidos nas 

entrevistas, destacavam a importância dos colegas de turma como elemento de incentivo 

para a permanência. Entretanto, ao serem questionados sobre o principal motivo da 

permanência, deslocavam sua percepção para a força de vontade individual; mas, ao mesmo 

tempo, não descartavam a relevância do suporte e incentivo mútuos. O texto abaixo, 

produzido na entrevista com Marilin, 48 anos, exemplifica essa ambigüidade na 

interpretação do sujeito sobre o processo social que o situou na categoria de “permanente”: 

[Pergunta: O que você acha que foi mais importante para que você não desistisse 
de estudar aqui no PEJA? (reforço a pergunta) O que foi mais importante, o que 
que fez você continuar?]
Foi convivência com os colegas de escola e aprendizado que me valeu muito, como 
está me valendo até hoje. [...] 
[Pergunta:Você acha que a turma influencia na decisão de desistir ou continuar?]
Não; acho que a decisão é de cada um. Depende da força de vontade de cada aluno. 
[Pergunta: Mas você falou que era importante a convivência...]
Também a turma dá força, entendeu? Tem muitos amigos. Eu, por exemplo, tenho 
muitos amigos que me dão força para não parar de estudar. 
[Pergunta: Vocês ajudam um ao outro, passam matéria?]
Ajuda na matéria, nas pesquisas, um ajuda o outro. Porque estamos no mesmo 
barco. Eu acho interessante.   
(Marilin, 48 anos, entrevista individual , turma 161/2008, era aluna do PEJA 1) 

Duas significativas questões evidenciam-se no texto acima. A primeira delas refere-

se aos liames que podem ser estabelecidos entre a formação da subjetividade individual e as 

características dos grupos em que esse indivíduo está inserido, ou na produção de habitus,

nos termos da teoria sociológica proposta por Bourdieu. A segunda é a percepção que o 

sujeito tem do seu processo de aprendizagem como um forte elemento que incide sobre o 

processo de permanência no PEJA, tema que retomarei, ainda nesse capítulo.

Os entrevistados adultos, de modo geral, enfatizaram a percepção da turma como 

um elemento de incentivo à permanência, entre os mais jovens esta mesma questão sobre a 
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influência da turma na decisão dos alunos em permanecer ou desistir foi, em um primeiro 

momento, interpretada  predominantemente em sentido inverso: 

[Pergunta: Você acha que a turma tem alguma influência na decisão do aluno em 
permanecer ou desistir de estudar? Você acha que a turma também influencia? 
Como?]
Ah...No caso, os colegas ficam chamando para parar de estudar, ficar saindo, 
matando aula, ir para shopping, praia... essas coisas assim. 
[Ele responde pensando nos motivos que fizeram desistir da escola  diurna]
[Pergunta: Mas aqui, você acha que a turma “deu força” para você continuar 
estudando?]
Sim, a maioria. As amizades que eu peguei aqui... muito também. Por isso que eu 
fiquei estudando mesmo, por causa das amizades. 
(Fábio, 18 anos, turma 161/2008, era aluno do PEJA 1) 

Essa mesma perspectiva, explicitada por Fábio da turma 161/2008, foi evidenciada 

nas entrevistas com os jovens Ricardo e Márcio da turma 162/2008: 

[Pergunta: Qual é a influência da turma na decisão do aluno desistir ou 
permanecer na escola?]
A turma também tem isso, mas eu não posso falar muito porque eu já fui um desses 
aí, “vamos zoar” [fazer bagunça], “vamos, vambora, vamos partir!”, eu já fui um. 
A turma também em si, se a pessoa seguir a cabeça uma da outra, não vai longe 
não...entendeu? Então a turma tem influencia de muitas pessoas de pegar e 
continuar estudando na moral, seguindo o rimo do colégio. 
(Ricardo, 19 anos, turma 162/2008, não era aluno do PEJA 1) 

[Pergunta: Você acha que a turma tem alguma influencia na decisão do aluno em 
permanecer ou desistir de estudar?] [foi necessário repetir a pergunta]
É né? Dependendo dos alunos né? Tem uns que quer botar você pra baixo, tem 
outros que quer ver você bem.  
(Márcio, 19 anos, turma 161/2008, não era aluno do PEJA 1) 

Essa influência maior da turma para incentivar a desistência do que para a 

permanência pode ser comprovada neste ano letivo de 2009. Foi relatado pelos alunos da 

turma 151/2009 o caso de um jovem (16 anos), promovido diretamente do PEJA 1, aluno 

organizado, com boa capacidade cognitiva e bastante assíduo,  influenciado por um colega 

de turma de 15 anos, oriundo da escola diurna, também com boa capacidade cognitiva, mas 

pouco assíduo, para que desistisse, fazendo-o solicitar o trancamento de matrícula. 

 Embora tenha ocorrido, entre os mais jovens, uma interpretação da influência mais 

forte da turma para a desistência, tal interpretação não foi exclusiva dos alunos mais novos. 
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Essa perspectiva é igualmente compartilhada por alunos adultos que também explicitaram a 

possibilidade de ocorrer o incentivo para  desistência entre alunos mais velhos, indicando  

algumas  significativas percepções sobre os processos de construção identitárias. 

[Pergunta: Você acha que a turma, assim... a amizade das pessoas, isso influencia 
para as  pessoas não desistirem ou o contrário, quando não se faz amizades...]
[ela começa a responder antes que pudesse finalizar a pergunta sobre a influência 
dos colegas na decisão de desistir.]
As pessoas incentivam em você não desistir, continuar sempre. Todo mundo tem 
problema, chega cansado, tem dia que chega de mau humor, mas as pessoas tá 
sempre dando um incentivo a outra pessoa que tá desanimada.  
[você acha então que a turma pode influenciar a ... (responde antes da finalização 
da pergunta)] 
Tem os dois lados: pode influenciar pra continuar ou pode influenciar para não 
continuar. Tem meninas [usa o termo meninas para se referir à colegas adultas da 
sua idade], por exemplo, que era lá da [cita um (a) dos (as) professores(as) do 
PEJA 1] que hoje não tão mais aqui. 
[Pergunta: O que aconteceu para as pessoas desistirem?]
Não esquenta a cabeça, não tem objetivo na vida.  
(Júlia, 36 anos, turma 161/2008, era aluna do PEJA 1) 

Pode-se observar nesse texto produzido no diálogo da entrevista, uma importante 

diferenciação identitária, demarcando-se posições ocupadas pelos “outros” em oposição à 

posição ocupada pelo “nós”. Usando como parâmetros de diferenciação a existência de 

características como “esquentar a  cabeça” e ter “objetivo na vida” para delimitar o grupo 

do qual ela faz parte, a aluna identifica, nela própria e nos seus pares, características de 

perseverança que permitem ao grupo (“nós”), apesar de tudo, permanecer e prosseguir na 

escolarização.  Nesse processo de construção de identidades individuais e coletivas está 

presente de forma significativa a formação de um ethos – um dos componentes do habitus,

o outro é a hexis, a postura corporal (BOURDIEU, 2007, p.61) – caracterizado pelos 

valores (em estado prático) da cooperação e da solidariedade, compartilhando-se o interesse 

de prosseguir nos estudos. Os entrevistados indicaram a aspiração de utilizar a conquista de 

maior escolaridade como mediação para sua inserção em processos de mobilidade social 

ascendente. Tal objetivo pode ser exemplificado na entrevista anterior como postura que 

contrapõe a sua própria identidade àqueles que “não tem objetivo na vida”. Encontram-se 

hierarquizações realizadas com base na escolaridade conquistada no PEJA, distinguindo o 
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grupo dos “permanentes” em relação àqueles (os “outros”) que “não sabe o valor que tem a 

pessoa que tem estudo na vida”, conforme o texto abaixo: 

  [Pergunta: Você acha que estudar aqui vai mudar alguma coisa na tua vida?]
Com certeza. Vai melhorar muito. 
[Pergunta: O que você pretende a partir da conclusão do Ensino Fundamental?]
Pretendo continuar meus estudos, terminar o 2º Grau e fazer um curso, qualquer 
curso que estiver ao meu alcance. [...] 

  [Pergunta: Por que você acha que muitos desistem?]
Quem desiste, porque não sabe o valor que tem a pessoa que tem um estudo na 
vida. Porque sem estudo não conseguimos chegar a lugar algum. 
(Marilin, 48 anos, turma 161/2008, era aluna do PEJA 1)

 Verificou-se entre os grupos de alunos “permanentes” a construção de importantes 

redes de relações que forneceram um suporte mútuo para a efetivação de processos de 

permanência. Essas redes de relações incluíam desde o empréstimo de cadernos para cópia 

de conteúdos de aulas perdidas, passando pelo auxílio em explicações de conteúdos aos 

colegas que tiveram dificuldades na sua compreensão e por incentivos diretos para que não 

ocorressem desistências. Destaca-se nesse aspecto como um marcante e freqüente exemplo 

de cooperação e solidariedade: os alunos mais rápidos no trabalho de copiar textos do 

quadro, quando terminavam a transcrição no seu próprio caderno, prontificam-se em copiar 

para os colegas mais lentos.  

 No entanto, para que essas redes de suporte mútuo viessem a se formar deveria  

existir, de forma simultânea, uma procura pelos auxílios necessários junto aos colegas e 

uma receptividade nos momentos que essas ajudas eram oferecidas, direcionando-se o 

comportamento dos indivíduos para uma comunhão de valores e objetivos, tendo como 

fundamento principal a crença na importância da escolarização para a vida dos membros do 

grupo. Nesse sentido, verifica-se que a atividade mental do nós

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 119) permite deslocamentos (exotópicos) para 

buscar o bem-estar do(s) outro(s), produzindo como conseqüência o bem-estar coletivo. 

Ora, fica patente que a identidade dos indivíduos passa, quase sempre, por uma 
forte vinculação a um grupo de pares que, de diversas formas, reforça certas  
crenças e valores. A identidade se constrói, classicamente, por contraste com os 
indivíduos e/ou grupos [...]. A auto percepção , portanto, é fortemente filtrada pelo 
olhar do grupo, do network. A subjetividade, a vida interior, as opções  mais 
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íntimas são marcadas por um ethos em que a sociabilidade assume um tom 
caracteristicamente marcante. (VELHO, 1986, p.88) 

   

Além dos elementos de construção identitárias evidenciados até esse momento, em 

outras entrevistas foram explicitados importantes elementos de vinculação afetiva e 

solidária entre os alunos da EJA, contrapondo-se também como elemento de construção 

identitária à percepção que as pessoas – os “outros”  com trajetórias de escolaridade em 

outras modalidades de educação – têm em relação aos alunos da EJA. 

[Diálogo durante entrevista coletiva quando se discutia a questão da ajuda mútua 
entre os alunos do PEJA]
Um ajuda o outro, conversa com o outro, olha, ela tem dificuldade, eu também 
tenho dificuldade, nós temos dificuldade, dali um ajudo o outro na sala de aula.  
[Pergunta: Ajuda na sala de aula?].
Com certeza, é o que eu falei, eu tava falando pro(a) professor(a) [nome do(a) 
professor(a)] agora ali: “Eu tenho muita dificuldade, sempre tive”. A Augusta 
[aluna também participante da entrevista coletiva, sua amiga mais próxima na 
turma] me ajuda muito, ela me ajuda muito [aponta para Carla, outra amiga que 
ela tem na turma], quando eu estava na sala do(a) professor(a) [nome do(a) 
professor(a) do PEJA 1] a gente ajudava muito ela, [refere-se a Vera, outra 
participante da entrevista coletiva, que era sua colega de turma no PEJA 1] não 
era? A outra também e assim foi, tem a ver e aquele negócio a força de vontade de 
querer aprender, de querer mudar a vida da gente, na verdade, que eu acho que a 
vida da gente tá parada, está estacionada, que sem estudo a gente não consegue 
fazer nada. Eu acho. [...] Eu tô falando assim que a gente tá no mesmo barco né? 
Então cada um fica ajudando. Então quando uma pessoa está um pouquinho mais 
acima, quer dar uma “pisadinha”, aqui não, aqui tá todo mundo no mesmo barco, 
não tem esse problema, mas tem isso a ver. 
[Pergunta: Aqui na escola você acha que as pessoas que “estão acima” também  
querem “pisar”?]
Só quer ajudar, com certeza. 
(Gisele, 38 anos, turma 151/2008, era aluna do PEJA 1) 

 Nesta mesma entrevista coletiva, quando as entrevistadas foram instadas a 

responder a questão  “O que muda na vida de vocês a partir do momento que vocês 

concluírem essa etapa, acham que vai mudar alguma coisa?”, Carla (26 anos) explicita a 

perspectiva de conseguir um trabalho melhor e Gisele (38 anos) inicia sua fala 

exemplificando com a sua situação pessoal. Explica que seu marido, profissional liberal 

com formação em curso superior, possui uma sala comercial na qual desempenha sua 

profissão, tendo-a convidado a trabalhar como sua secretária. Em razão da sua escolaridade, 

ela recusou o convite, porém sem explicar-lhe o motivo:  
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Eu nunca falei pra ele que eu não estudei quase nada que eu não sou louca de falar. 
[Pergunta: Você nunca falou?].
Não falei pra ele, ele é meio doido. Como eu acabei de falar, é aquele tipo de 
pessoa que tá lá em cima e gosta de dar aquela “pisada”, então eu não falo, não 
pergunto nada, eu me viro do meu jeito sozinha.  

[Pergunta: Mas quando você vem pra escola, ele não sabe que você está 
estudando?]
Ah sabe, mas ele falou... ele fala demais: “se eu tô na escola mesmo, se eu tô sei 
lá... entendeu? Na rua andando... Ele pergunta: “Você tava na escola mesmo?” 
“Você foi na escola mesmo?” Eu falo: “Só você indo lá pra ver onde eu estou”. Ele 
nunca acredita que eu estou na escola, ele acha que eu tô fazendo outra coisa, 
menos aqui. 
[Pergunta: Ele não sabe que você está nesta etapa?]
Sabe de nada, pergunta se eu passei, eu falo que passei, “Passou pra onde?” “Não te 
interessa”, “Só sei que passei”. Não falo nada, não dou satisfação em qual série que 
eu tô. (Gisele) 

 No caso específico da entrevista transcrita acima, evidencia-se a demarcação da sua 

posição como aluna da EJA em oposição ao seu marido possuidor de formação em curso 

superior. Identifica-se a presença, no senso comum, de uma percepção que situa os adultos 

que buscam maior escolaridade fora das idades socialmente previstas em uma posição de 

inferioridade na hierarquia social. Igualmente é possível notar a permanência de 

constrangimentos sociais relativos à imposição do poder masculino que se direciona para 

tentativas de limitação da liberdade das mulheres, objetivando o controle autoritário sobre 

as decisões femininas e sobre quais espaços seriam permitidos às mulheres. No entanto, a 

aluna entrevistada, que completou o 1º segmento do Ensino Fundamental no PEJA 1, 

resiste às tentativas autoritárias do marido em colocá-la em uma posição inferior a dele e 

persiste na luta pela conquista de capitais culturais a partir de uma maior escolaridade. A 

partir desse relato e pelo que foi mencionado anteriormente em outras enunciações das 

alunas entrevistadas, conclui-se que raramente marido e mulher estão “no mesmo barco”, 

quando a mulher decide retomar ou aumentar a sua escolaridade. Nesse sentido, é 

pertinente assinalar que: 

Constituindo e sendo constituídas por diferentes relações de poder, as identidades 
definem-se por suas relações com os outros (Carlson e Apple, 2000). Pode-se 
considerar identidades e diferença como entidades inseparáveis e mutuamente 
determinadas, o que acarreta rejeitar a perspectiva que toma uma como ponto de 
origem da outra (Silva, 2000). A afirmativa se justifica na medida em que é apenas 
por meio da relação com o outro que nossa identidade se produz. Ao compartilhá-la 
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com outros, estabelecemos também o que nos é próprio, o que nos distingue dos 
demais. (MOREIRA, 2007, p.34) 

 No prosseguimento do diálogo anterior, na entrevista coletiva, outra participante,  

ratificou a existência de preconceitos contra as pessoas que possuem menos escolaridade: 

As pessoas que têm mais estudo adora mesmo “pisar” nas pessoas.  
  [Gisele reponde:] Não todo mundo, nem todos. 
  [Augusta argumenta:] A maioria, mas nem todos. 
  (Augusta, 35 anos, turma 151/2008, era aluna do PEJA 1) 

Podemos relacionar a aquisição da escolaridade em uma sociedade hierarquizada e 

marcada por processos de exclusão, legitimadores das desigualdades, com a possibilidade 

de ocupar posições onde o poder simbólico (BOURDIEU, 2007) representado pela 

diplomação pode assegurar um status de superioridade, garantindo-se privilégios nessa 

ordem social estratificada. 

O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e 
fazer crer de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a acção 
sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter o 
equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou económica), graças ao efeito 
específico de mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado 
como arbitrário. (BOURDIEU, 2007, p.14, grifo do autor)   

Algumas entrevistas evidenciaram uma relação entre os processos de permanência e 

a percepção do desenvolvimento da aquisição de conhecimentos (ou capitais culturais) no 

processo de ensino-aprendizagem escolar. Essa percepção confluiu junto com outras 

variáveis na realimentação do interesse em permanecer na escola. No sentido inverso, 

quando o sujeito não consegue perceber que está havendo o seu desenvolvimento cognitivo, 

configuram-se fatores que influenciam o interesse em desistir. 

[Contexto do diálogo: entrevista em dupla, após perguntar sobre a importância da 
obtenção do certificado, os entrevistados comentavam outras aquisições cognitivas 
principalmente a leitura, a escrita e a possibilidade de falar melhor.
Pergunta: Vocês acham que a escola está permitindo isso falar melhor?]
Depois que eu vim para cá, cara, eu já aprendi muita coisa, muita coisa eu aprendi. 
“Na moral”, tô aprendendo muita coisa aqui. 
[Pergunta: O que você conseguiu aprender?]
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A ler um pouco, a escrever um pouquinho também. Tô conseguindo escrever um 
pouco também, quando eu vim para cá não sabia quase nada “pô”. Estudei naquele 
colégio lá e não aprendi quase nada [Refere-se à desistência anterior no turno da 
noite em uma outra escola]. Aqui eu aprendi muita coisa aqui.  
(Josiel, 29 anos, turma 151/2008, entrevista em dupla, era aluno do PEJA 1)  

 Nesse sentido, verifica-se a necessidade dos professores da EJA terem  qualificação 

profissional sintonizada com as especificidades dessa modalidade de educação. O trabalho 

pedagógico desenvolvido deve evitar tanto a armadilha da simplificação infantilizada dos 

conteúdos quanto a abordagem que não considera as experiências e o universo cultural dos 

alunos. Ressalto, como já foi dito, quando tratei dos critérios de avaliação na escola 

pesquisada, que muitos alunos trazem nas suas origens a força das tradições culturais com 

base na oralidade, que permitem geralmente a compreensão dos conteúdos nos diálogos das 

aulas, mas apresentam grandes dificuldades nos momentos das avaliações escritas. 

[Pergunta: Você acha que a escola vai mudar a tua vida?]
Com certeza eu acho que vai sim. Tanto não só a escola, como eu também. Tenho 
certeza que eu posso ir muito mais além. Quero medir meus limites (risos).  
[Pergunta: Você acha que já mudou alguma coisa na tua vida? Assim, na escola 
pelo que você aprendeu?]
Já. Bastante. Eu aprendi conhecimento. Ás vezes eu tenho dificuldade em escrita, 
mas em conhecimento, eu adquiri bastante. 
Mesmo eu não conseguindo escrever, mas adquiri muito conhecimento. Em todas 
as áreas de escola, de educação, de se comportar, de dar uma força para os outros 
colegas que tá desanimando e eu: “Vamos embora, você pode, vamos, vamos.” Eu 
sou muito incentivadora dos outros também, ligo, me preocupo. Por isso que eu tive 
um retorno do que eu dei pros meus colegas...incentivaram eu voltar, eu já passei 
muito isso pra eles [Refere-se ao seu retorno à escola de Ensino Médio após uma 
desistência momentânea].  
(Veridiana, 43 anos, ex-aluna da turma 162/2007, entrevista individual, era aluna 
do PEJA 1)  

Observando-se a diversidade de sujeitos que têm como elemento comum o 

enfrentamento de situações nas quais as desigualdades sociais produziram a negação de  

direitos fundamentais, faz-se necessário mencionar brevemente os importantes referenciais 

pedagógicos para a essa modalidade de educação contidos nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Parecer CNE/CEB 11/2000), sintetizados 

nas funções reparadora, equalizadora e qualificadora (CURY, 2002). 

 No PEJA pesquisado, como ocorre nas diferentes escolas de EJA, fazem-se 

presentes jovens e adultos que tiveram suas trajetórias de vida marcadas pelo enfrentamento 
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de obstáculos ao seu direito à educação. Dessa forma, podemos inferir nesses retornos às 

instituições escolares de EJA o indiscutível valor do processo educativo escolar como um 

dos instrumentos de democratização dos conhecimentos produzidos pelo trabalho humano 

ligado à conquista da plena cidadania. 

 Nas interações e observações no campo de pesquisa com os sujeitos do PEJA 

muitos relatos foram ouvidos sobre as dificuldades enfrentadas no passado e no presente 

para o acesso, permanência e conquista de conhecimentos nos espaços escolares. Nesses 

relatos sobre cidades que não possuíam o “ginásio” (2º segmento do Ensino Fundamental), 

antigos processos seletivos de “admissão”, pobreza produtora da necessidade do trabalho 

infantil, enfim um conjunto de contextos que exemplificam a distância a ser percorrida até a 

materialização de um dos direitos humanos fundamentais: o direito à educação. Nesse 

sentido, a função reparadora relaciona-se com as possibilidades do resgate de uma dívida 

histórica, significando:  

[...] 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 o ser humano. (CURY, 2002, p.34) 

A função reparadora deve fundamentar-se nas inter-relações, no acesso aos 

diferentes conhecimentos e em diálogos pedagogicamente mediados para a constituição de 

processos de desenvolvimento cognitivo potencializadores da conquista do auto-

conhecimento e da auto-estima. O espaço escolar abre-se para a realização de diálogos 

entre saberes das culturas dos grupos excluídos ou marginalizados com outros patrimônios 

culturais, socialmente mais valorizados, pela tradição imposta pelas estruturas de poder.  

 Destaca-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA a íntima relação entre a 

negação do acesso aos conhecimentos socialmente produzidos pelo trabalho e os processos 

de estratificação social. Nesse sentido, enfatiza-se a função equalizadora como um 

instrumento de discriminação positiva, pela qual são oferecidas maiores oportunidades aos 

menos favorecidos do ponto de vista econômico e social. 

 A função equalizadora, embora não seja um componente intrínseco das instituições 

escolares, está potencialmente presente. Os processos educativos democraticamente 

fundamentados na dialogia, ao possibilitar o acesso e a aquisição dos capitais culturais 
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socialmente valorizados, realizam o combate às formas de poder que se fundamentam no 

medo e na ignorância produtores da alienação conformista, da exclusão social, econômica e 

política. 

 Na escola pesquisada foi possível observar ricas trocas, que serão descritas com 

mais detalhes nesse capítulo, entre jovens e adultos de diferentes faixas etárias e origens, 

oportunizando-se práticas dialógicas que possibilitaram a valorização das diferenças e o 

respeito mútuo. 

 Para finalizar essa breve análise das funções da EJA contidas no Parecer CEB 

11/2000 e algumas de suas relações com o campo de pesquisa, abordo sinteticamente a 

função qualificadora.

 A função qualificadora é uma função permanente e o próprio sentido da EJA, tem 

como fundamento a incompletude do ser humano e o seu exponencial potencial de 

desenvolvimento. Apresenta-se com o caráter permanente e transdisciplinar abrindo os 

mais amplos horizontes das realizações, descobertas possibilitadas pelos processos 

pedagógicos da formação humana. Nesse sentido, foram bastante significativas as 

recorrentes afirmações nos diálogos das entrevistas da firme disposição em prosseguir no 

caminho das aquisições cognitivas possibilitadas tanto pelos processos escolares quanto nas 

relações pedagógicas mais amplas do mundo social.    

5.1  O  valor e o desejo da presença dos professores do PEJA “no mesmo barco”   

 Foi possível verificar pelos conteúdos dos discursos que a compreensão da 

necessidade de construção de vínculos solidários e afetivos entre os alunos também se 

ampliava para uma valorização desse compartilhamento e proximidade pessoal com os 

professores. Sendo assim, o sentido do “estar no mesmo barco” atribui um imenso valor ao 

papel do professor, não apenas nas suas obrigações profissionais relacionadas aos processos 

de ensino-aprendizagem, mas também como possibilidades de encontros com o 

reconhecimento mútuo da totalidade das dimensões humanas dos educadores e dos 

educandos.   

[Pergunta: Você acha que os professores tem uma relação... como você diria, você 
já estudou em varias escolas em que houve desistência. O que você diria sobre 
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como é a relação dos professores daqui comparada com esses professores dessas 
outras escolas. Você vê alguma diferença ou não?]
Eu acho, eu acredito que tenha muita diferença, principalmente em relação ao 
trabalho que vocês fazem com nós... conosco. Em relação a ser eu diria jovem e 
adultos, adultos jovens né? Acho que a maturidade que nós temos, vocês trabalham 
isso muito bem, e aí quer dizer, eu acho que vocês incentivam a medida certa [com 
ênfase]. Vocês sabem o que cada um de nós precisamos. Eu acho que isso foi 
fundamental pra eu continuar. 

   (Alice, 40 anos, turma 161/2008, entrevista individual, não era aluna do PEJA 1)  

  [Pergunta:O que foi mais importante para que não desistissem de estudar no  
  Peja?]
  Porque os professores mesmo incentivaram muito a gente para não desistir, que  
  a gente ia conseguir, isso ajudou muito a gente, muito. 
  [Pergunta: A turma também?]

A turma também. 
(Luzia, 47 anos, turma 161/2008, entrevista coletiva, foi alfabetizada no PEJA 1) 

[Contexto das falas abaixo: prosseguimento do diálogo anterior na entrevista 
coletiva]
Eu também acho que foi isso. Chegou um momento no ano passado, que eu achei 
que foi um ano muito tranqüilo pra gente chegar ao final, mas esse ano eu achei foi 
muito cansativo, teve um momento que eu até “ai meu Deus”, acho que eu não vou 
conseguir, de chegar até o final não. No meio do ano principalmente, muito cansada 
porque você trabalha, aquela correria o tempo todo, então foi muito difícil. Mas aí o 
professor vinha com a palavra assim que já te dava força, “Pô vocês não podem 
desistir, tem que continuar, isso é importante”, aí um amigo do lado também já 
“Não, a gente não pode, vamos a gente vai conseguir chegar ao final”. Então eu 
acho que isso é muito importante, um dando força ao outro, o professor também 
incentivou muito a gente. 
(Ângela, 49 anos, turma 161/2008, entrevista coletiva, foi aluna do PEJA 1 durante 
algumas semanas sendo promovida para o PEJA 2) 

Pra mim foi muito importante, porque os professores, os colegas também eles 
sempre também apoiando, quando um tá uma pouco querendo desanimar o outro tá 
sempre dando força e sem contar que os professores estão sempre ajudando, 
incentivando e isso ajuda muito a gente. 
(Maria Inês, 35 anos, turma 161/2008, entrevista coletiva, foi aluna do PEJA 1) 

Durante as entrevistas – individuais e coletivas – houve um grande destaque para a 

necessidade de equilíbrio por parte dos professores, não havendo a aceitação de posturas 

autoritárias, por exemplo, quando com o objetivo de controlar a turma o professor chama a 

atenção de forma indiscriminada de todos os alunos.  

 Na entrevista coletiva, na qual participaram Vera, 52 anos; Célia, 52 anos; Gisele, 

38 anos; Augusta, 35 anos e Carla, 26 anos, na continuidade dos diálogos sobre o 

sentimento de superioridade que provocava em algumas pessoas o desejo de “pisar” 
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naqueles considerados inferiores, questionei-as sobre como aquele sentimento se fazia 

presente na escola.  

 [Pergunta: Os professores usam isso (sentimento de superioridade) na relação  
com vocês? Já que os professores “tem estudo”né?]
Às vezes a gente vê assim no tom de algum professor, não você! A professora, [cita 
o nome] eu quero falar assim, vamos  botar... falar a verdade, né? [enquanto Gisele 
fala, Augusta ri de forma nervosa] Todo mundo, tem um jeito de falar... tipo  
assim... ela é ...  tem um jeito de falar assim grosseiro, mas é o jeito dela, não é que 
ela tá querendo “pisar” na gente, ela é assim. Eu até já aceitei, eu adoro ela. Todo 
mundo acha isso... 
(Gisele, 38 anos, turma 151/2008, era aluna do PEJA 1) 

[a entrevista coletiva prossegue com a fala de Augusta]

Às vezes ela... assim um aluno não está interessado, então ela joga culpa em todos 
os alunos, entendeu? A gente já tá acostumado com isso. Só que no começo a gente 
ficava assim... não é a gente, mas a gente leva a fama, por um só ou dois. 
Entendeu? Que fica lá na “cozinha”, “tricotando” (risos). Mas sempre fica tudo 
bem. Tudo bem, todos são legais. 
(Augusta) 

[Faço o seguinte comentário durante a entrevista: É o segundo grupo que fala o 
quanto se sente mal quando o problema é com um aluno e o professor não 
direciona para aquele aluno, aquela reprimenda, generalizando para a turma toda.  
Pergunta: Isso  incomoda?] [Gisele complementa, prosseguindo o diálogo]

Sabe o que acontece também professor, às vezes, vamos supor, se eu fiz alguma 
coisa errada ou se foi ela que fez alguma coisa errada. Ela [a professora] começar a 
gritar, então a gente não consegue entender nada, começa a errar tudo, fica nervoso, 
entendeu? Então se ela quiser falar alguma coisa, qualquer professor, tem que 
chamar a pessoa num canto, eu acho, tem que chegar e falar, que a gente fica com 
vergonha no meio da sala, perto de todo mundo. Eu mesmo morro de vergonha se 
alguém chama minha atenção perto de todo mundo.  
(Gisele) 

[Vera concorda] Eu também fico com vergonha. (Vera, 52 anos, turma 152/2008, 
era aluna do PEJA 1) 

[Gisele prossegue] Aquela noite pra mim acabou. Não consigo fazer mais nada. Eu 
acho. Chegar num cantinho: “Pô Gisele, o que você fez aí, eu achei....” 

Em outra entrevista coletiva (participantes: Luzia, 47 anos; Ângela, 49 anos; Inês, 

35 anos, no decorrer da entrevista, também participaram, Veridiana, 43 anos, e Lina, 47 

anos, que haviam sido entrevistadas individualmente) foi relatado como a atitude dos 

professores afeta os alunos.  Nesses diálogos foram descritos casos de desistências de 
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alunos provocados por formas indelicadas e incisivas do professor se dirigir ao conjunto da 

turma, ou conforme o que foi discutido na entrevista coletiva anterior, práticas que 

materializam hierarquizações sociais nas quais teriam ocorridos momentos de arrogância e 

“pisadas” nos sujeitos considerados inferiores. Nesses diálogos, foram feitas referências 

avaliativas sobre os professores que trabalharam na escola até o ano letivo de 2007, 

comparando-os com os professores que permaneceram e com o grupo que passou a 

trabalhar a partir do ano letivo de 2008: 

[Pergunta: Do grupo de professores do ano passado para esse, diferenças e 
semelhanças... O que vocês acham em relação ao grupo que era do ano passado, 
que ficou (cito o nome dos professores que permaneceram), vocês acham que 
alguma coisa mudou na escola, vocês perceberam alguma mudança?
[Lina toma a iniciativa para responder]
Eu acho que mudou muito. [Pergunto: O que?] Porque os professores do ano 
passado foi os mesmos, saíram dois né? [Ela inicia sua fala como se estivesse 
avaliando a conveniência do que falaria. Explico que saíram três (mas entre os três 
que ficaram, dois eram de disciplinas das aulas das 6ª feiras, então para a turma 
dela dos três professores que permaneceram, apenas dois professores continuaram 
trabalhando com a turma)]
E os dois que ficou acho que foi os dois melhores que ficou, os outros...eram bom 
professor, mas só que não eram amigo, eu acho que o professor tem que ser 
professor e tem que ser amigo também. 
[Pergunta: Os professores que entraram são mais amigos do que os do ano 
passado?]
Do ano passado, dois que saíram não eram amigo não. Eles eram bom professor, 
mas amigo eles não eram. 
(Lina, 47 anos, turma 161/2008, era aluna do PEJA 1) 

[Ângela complementa a fala de Lina]
Eu acredito assim, como ela tá falando, eles eram até bons professores, era o jeito 
deles falar com a turma, momentos que falava coisas que magoava, como teve 
aluno que saiu, desistiu por causa de ofensa do professor. O ano passado. O 
professor de [fala o nome da disciplina], né? A menina desistiu...ela falou assim 
“não”...eu acho que isso é muito importante, o professor tem que ter autoridade, 
mas ele tem um jeito de falar com o aluno, tem que saber. Uma que eu acho que 
não tem adolescente [comentário: também existem adolescentes na turma, ela 
estava se referindo à ausência  de crianças]  na turma, são pessoas adultas e 
pessoas que entendem muito bem o que o professor vai falar. Então tudo é o jeito 
da pessoa falar, entendeu? Então tem pessoas que de repente, eu, por exemplo, 
quando eu cheguei... do jeito que aquele professor falou naquele dia, eu quase 
desisti, mas falei não vou desistir, porque foi o primeiro dia de aula que eu tive com 
ele, eu vim da [cita o nome do(a) professor(a) da turma do PEJA 1 que ela 
estudava no ano passado, quando foi promovida para o PEJA 2] e foi o primeiro 
dia, do jeito que ele falou na sala realmente, eu quase desisti, porque eu falei assim 
“Poxa isso é um professor ou o que que é?”(risos).  
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Mas eu continuei, entendeu? Ele falou palavras que... 
(Ângela, 49 anos, turma 161/2008, foi aluna do Peja 1, no início do ano letivo de 
2007, com algumas semanas no PEJA 1 foi promovida para o PEJA 2, o fato 
relatado aconteceu no seu primeiro dia de aula no PEJA 2) 

[Comentário: continuo explorando as percepções sobre os professores que saíram 
em 2007, recapitulando os pontos que foram mencionados, Ângela prossegue a sua 
fala:]
Era o jeito de falar, de chamar a atenção. Isso que aconteceu que foi o meu primeiro 
dia de aula com ele, inclusive ele estava de férias a muito tempo, quando ele voltou, 
ele chegou já com essa atitude.  

[Luiza participa do diálogo tentando contemporizar:]  
Acho que houve alguma coisa a levar a ele a ficar meio nervoso, quando ele voltou 
de férias, a gente não sabe o que aconteceu, mas me parece que ele entrou de férias 
quando ele voltou, eu acho que ele... eu acho que alguém  falou  alguma  coisa  pra 
ele e ele não gostou, aí ele começou a mudar. 
(Luzia, 47 anos, turma 161/2008, era aluna do PEJA 1, tendo sido alfabetizada no 
próprio Peja 1) 

[Pergunta: É importante que o professor tenha essa maneira de falar com o aluno 
adulto?]
É a maneira de falar, eu acho muito importante, que às vezes a pessoa fica magoada 
e leva aquilo por uma ofensa mesmo, se você não estiver firme de querer caminhar, 
vencer, você desiste. (Ângela) 

[Contexto da fala: na seqüência dos diálogos, as entrevistadas comentam a 
desistência de uma colega em razão da forma ofensiva que um professor tratou a 
turma]
Mais por causa do professor de [cita o nome da disciplina]. Ela ficou furiosa, ela 
queria mesmo, que ela disse assim, porque tinha o seguinte, ele veio falar uma 
coisa com a turma que de repente, podia ter falado com dois ou três, só que ele 
ofendeu a turma toda. [Maria Inês comenta: ele poderia não tá bem]. Ele ofendeu a 
turma toda, do jeito que ele falou, ele falou, mas falou geral, do jeito... foi uma 
coisa, olha! Eu não procurei nem guardar que essas coisas ruim eu não guardo não. 
(Ângela) 

 É imprescindível assinalar, para afastar uma possível compreensão mecânica do 

contexto descrito, ou seja, o tratamento desrespeitoso de um professor – como causa que 

teria como conseqüência obrigatória a desistência de alguns alunos –, que essa mesma 

atitude do professor pode acarretar outras interpretações e ações pelos alunos. Alguns 

sujeitos tomam esse comportamento do professor como um desafio a mais nas suas 

trajetórias escolares, provocando, inversamente, maior determinação, individual e coletiva 

para a não desistência. Durante os diálogos reproduzidos acima, Veridiana (43 anos) ex-

aluna do PEJA 1 e 2, aluna do ensino médio a partir de 2008, que enfrentou a indiferença 
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dos professores na escola estadual na qual passou a estudar,  percebe e confirma essa 

perspectiva, ou seja, a desvalorização do aluno por parte do professor também pode 

provocar o efeito inverso, ou seja, ser percebido como um elemento que no lugar de 

desestimular provoca maior vontade de perseverar e concluir aquela etapa da escolaridade:  

Então é uma das coisas que ela falou e me chamou a atenção, que ela falou assim 
“mesmo com a grosseria dele, eu não desisti”, elas estão sendo treinada para não 
desistir porque futuramente elas podem encontrar mais “bomba” ainda e é uma 
perseverança, entendeu? Se você achava que os daqui eram ruim, com certeza, 
futuramente vai achar muito mais... ruim do que os daqui. 
(Veridiana, 43 anos, ex-aluna da turma 162/2007, era aluna do PEJA 1) 

 Essa postura de ativa resistência de Veridiana já havia se manifestado quando ainda 

no Bloco 1 do PEJA 2 recorreu à direção da escola para protestar contra a dificuldade de 

aprendizagem dela e de quase a totalidade da turma em um dos componentes curriculares. 

Essa iniciativa fez com que a ex-diretora da escola conversasse com o(a) professor(a) 

fazendo com que ele(a) concordasse com a  alteração da sua proposta pedagógica.  

[Contexto do discurso:] prosseguimento dos diálogos sobre problemas entre 
professores e alunos
Eu fiquei incomodada, quando eu estudei aqui também foi com a professora de 
[cita o nome de outro componente curricular lecionado por um  dos professores da 
equipe anterior], via todo mundo quietinho, aceitando as coisas, eu não aceitava, 
levantava, ia lá na diretoria e falava o que eu estava pensando, que ela estava dando 
uma coisa que eu não estava pegando e eu não ficava comentando com aluno não, 
levantava tomava atitude de ir lá e falar com a diretora e rapidamente foi passado 
para o professor que ela não sabia que a gente tava com tanta dificuldade e 
imediatamente foi resolvido esse problema, eu gostei também dessa atitude da 
diretora de ter prestado a atenção no que eu estava falando. Porque quando a gente 
começa debater entre turma, você termina até ficando chateada com o professor, 
arruma uma “muvuca” e a pessoa que é o alvo não tá sabendo, pra mim qualquer 
problema que se está tendo, vou lá na diretoria, então chama o professor e fala.. 
Falei duas vezes e não me conformei, falei de novo e ela chegou uma vez na sala de 
aula e falou. 

 [Pergunta: Não tinha como falar diretamente com a professora?]
 Não porque tava todo mundo reclamando, ela deu uma apostilha pra gente e 

ninguém tava pegando, ninguém tá pegando, mas ninguém tinha atitude de chegar e 
falar e ela falou que não ia... que ia continuar dando aquelas apostilas [apostilas 
que foram elaboradas a partir de material didático que não fora criado para EJA]. 
Aí eu falei assim “não tô aprendendo nada, então eu vou ter que tomar uma 
providência”. Eu não tava pensando... cheguei lá e falei “O diretora, eu não tenho 
nada contra a professora, eu tenho contra a matéria que ela está dando que eu não 
estou pegando”. Porque tem a pessoa e a matéria, a gente tem que definir a pessoa 
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do professor e a matéria que ele tá dando. Falei: “Olha eu não tenho nada contra 
ela, eu quero que fique bem claro, não tô mandando recado, tô vindo aqui, ela tá 
passando uma matéria que eu não to pegando”. Os outros cada um que reclame por 
si, às vezes um só pega a oportunidade, fica espalhando que aquele professor não 
presta, que não presta, termina todo mundo contra aquele professor que não tem 
nada a ver, termina prejudicando ele, entendeu? (Veridiana) 

 Algumas concepções pedagógicas procuram afirmar uma percepção dos alunos 

trabalhadores da EJA como agentes sociais caracterizados pelo conformismo e pela 

passividade. O relato acima desmistifica essa compreensão, Veridiana ao tomar consciência 

das dificuldades na aprendizagem daquela matéria e percebendo a impossibilidade de 

alterar a proposta pedagógica do professor pelo diálogo – “[...] ela  falou que não ia... que ia 

continuar dando aquelas apostilas[...]” – procurou enfrentar o problema de acordo com as 

regras do campo social. Ao contrário das posturas passivas ou de crítica dos colegas de 

turma, mas que não levariam a uma alteração do contexto que dificultava a aprendizagem 

da turma e mesmo compartilhando com seus pares de um nível de vida semelhante, 

Veridiana demonstrou possuir outro estilo de vida, mais engajado e combativo na luta por 

seus direitos.  

Um estilo de vida é um conjunto de gostos, crenças e práticas sistemáticas 
característicos de uma classe ou fração de classe. O estilo de vida compreende, a 
título de exemplo, as opiniões políticas, as crenças filosóficas, as convicções 
morais, as preferências estéticas e também as práticas sexuais, alimentares, 
indumentárias, culturais, etc. Pode-se assimilá-lo à noção de gênero ou de modo de 
vida, insistindo na dimensão qualitativa das práticas, por oposição ao nível de vida, 
que corresponde à quantidade de bens e serviços de que pode dispor um indivíduo 
ou um grupo. Ora, a um nível idêntico podem corresponder estilos de vida muito 
diferentes, ligados, segundo P. Bourdieu, a habitus distintos. (BONNEWITZ, 2007, 
p.82, grifos no original)   

 A socialização resultante da trajetória de vida de Veridiana possibilitou a formação 

de habitus, aqui considerado “[...] simultaneamente a grade de leitura pela qual percebemos 

e julgamos a realidade e o produtor de nossas práticas[...]”(BONNEWITZ, 2007, p.78), 

levando-a a agir nesse caso de acordo com o sentido prático.

Este se define como a aptidão para mover-se, agir e orientar-se de acordo com a 
posição ocupada no espaço social, segundo a lógica do campo e da situação nos 
quais se está se está implicado, e isso sem recorrer à reflexão consciente, graças às 
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disposições adquiridas, que funcionam como automatismos. (BONNEWITZ, 2007, 
p.81) 

 A situação relatada que exemplifica outros eventos semelhantes permite a seguinte 

conclusão: quando o professor insiste em “comandar o barco” de forma anti-dialógica, 

aproximando-se de práticas nas quais a necessária autoridade docente ultrapassa os limites 

de um consensual e democrático bom senso, existem iniciativas de resistência. Os alunos 

do PEJA pesquisado demonstraram  saber jogar com as regras desse campo social – 

recorrer a uma instância hierárquica superior – para provocar mudanças nos processos 

pedagógicos. Essa resistência aconteceu não apenas com o objetivo de contornar os 

obstáculos interpostos à necessária certificação, rejeitando a “lógica do atalho”, mas 

aproximando-se da concepção da “EJA como construção coletiva”, agindo-se na busca da 

fundamental aprendizagem como o sentido mais relevante de sua presença no espaço da 

escola.

O conjunto de interações sociais desenvolvidas no âmbito do espaço escolar pode 

assumir diferentes formas, estabelecendo-se tipos de relações sociais, entre elas as relações 

pedagógicas, caracterizadas por diferentes demarcações sobre as posições hierárquicas dos 

indivíduos. Sendo assim, podem ser construídas, em diferentes momentos, no interior dos 

espaços escolares, relações hierarquizadas de forma tão rígida que provocam a 

sobrevalorização dos indivíduos possuidores dos capitais econômicos, culturais, 

institucionais permitindo-lhes a manutenção de formas de poder caracterizadas pelo 

autoritarismo, depreciando profundamente àqueles indivíduos desprovidos desses capitais. 

Por outro lado, podem ser construídas relações sociais que, embora sejam igualmente 

hierarquizadas, não se direcionam para a cristalização das desigualdades, mas, em outro 

sentido, valoriza e respeita as diferenças, o que favorece a efetivação de relações 

democráticas. Esse pode ser um dos caminhos para a construção coletiva da EJA. 

 Pelo que foi afirmado anteriormente, existem diferentes possibilidades de 

construções de estruturas sociais nos espaços das instituições escolares, podendo 

materializar-se  o autoritarismo fundamentado na desigualdade que, ao depreciar as 

múltiplas possibilidades de “ser diferente”, objetiva a constituição impositiva de 

homogeneidades submissas. Em outra perspectiva, pode haver a elaboração contínua de 

espaços democráticos possibilitados pelo reconhecimento da autoridade por intermédio das 
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práticas dialógicas,  pelo respeito mútuo que se fundamenta na valorização da diversidade 

cultural presente nos diferentes sujeitos. 

 Esses distintos processos culturais que podem se desenvolver nos espaços das 

instituições escolares, estão relacionados com as muitas alternativas dos sujeitos 

vivenciarem diferentes tipos de socialização constitutivos dos habitus.   

5.2  Mantendo os “amotinados” no mesmo barco - A presença jovem, intolerância mútua 
ou a “tática  do abraço” 

Um dos temas mais controversos na configuração presente da EJA é a questão da 

juvenilização crescente do seu corpo discente. Foi e é possível observar posturas 

radicalmente diferentes tanto dos alunos adultos, quanto dos alunos jovens em relação a 

convivência forçada entre diferentes gerações, na mesma sala de aula. 

 Esse processo de juvenilização é um fenômeno que ocorre com maior ou menor 

intensidade em todas as escolas que oferecem a EJA no município do Rio de Janeiro e no 

Brasil. Dependendo das ações pedagógicas, no sentido amplo abrangendo todos os agentes 

sociais que ocupam posições no campo escolar, o resultado desse processo pode ser uma 

relação conflituosa ou encaminhar-se para interessantes experiências de integração 

geracional.  

 No trabalho de pesquisa foi possível perceber que alguns adultos apresentaram (e 

apresentam) posturas extremamente intolerantes com a presença dos jovens e adolescentes. 

Em algumas ocasiões tentam exigir que o professor reprima qualquer “manifestação de 

vida” desses alunos, construindo representações que super dimensionam qualquer eventual 

problema disciplinar envolvendo-os. Essas atitudes de intolerância eventualmente       

podem ocultar, nas suas auto-percepções, suas próprias dificuldades de                         

aprendizagem e transferir essa responsabilidade para o “outro”, personificado no jovem 

“bagunceiro”, que estaria ocupando, ilegitimamente, um lugar onde não deveria estar.  Em 

alguns casos, essa posição pode servir para justificar sua desistência. 

 Também entre alguns jovens ou adolescentes pode prevalecer uma postura pouco 

tolerante demonstrando muita impaciência com as dúvidas e o ritmo mais lento de alguns 
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adultos, ocorrendo algumas vezes o deboche do jovem diante da dificuldade de 

aprendizagem dos mais velhos. 

 Como mencionei, a postura dos adultos pode ficar limitada à intolerância em relação 

àqueles “que estão ali para atrapalhar” ou que “não querem esquentar a cabeça”, em 

situações de responsabilização dos “outros” para justificar opções de desistência. Deve-se 

ressaltar, para evitar generalizações simplificadoras da diversidade do real, que os 

comportamentos dos jovens adolescentes também apresentam diferenças significativas, 

podendo variar de posturas constantemente pouco receptivas às atividades propostas nas 

aulas até a postura  inversa: extrema dedicação e seriedade em relação aos estudos. Nesse 

sentido assinala Andrade (2004,  p.85):

No caso da juventude, Bourdieu (1983) chama a atenção para o perigo de se falar 
jovens como se fossem uma unidade social, um grupo constituído, dotado de 
interesses comuns, relacionando tais interesses a uma identidade definida 
biologicamente. Esta abordagem já constituiria, em si mesma, uma manipulação 
evidente.  

 Muitos exemplos da diversidade presente entre os sujeitos situados nas faixas etárias 

tradicionalmente identificadas como juventude puderam ser encontrados nas observações 

de campo. Diferentes estratégias de “sobrevivência” na escola  puderam ser percebidas, 

variando entre o retraimento e o conflito (DUBET, 2006, p.10-11) ou  adaptação 

conformativa às regras. Um comportamento mais adaptado às atividades escolares foi 

percebido na entrevista realizada com o aluno Cléber de 14 anos. Nesta entrevista ele 

explicita uma marcante rejeição aos colegas que, no seu ponto de vista, estão na escola 

apenas para atrapalhar os outros e ressalta a percepção da importância que uma aluna mais 

velha tinha no controle da turma: 

[Pergunta: Você acha que a turma influencia na decisão do aluno continuar ou 
desistir de estudar aqui no PEJA, você acha que a turma tem alguma influência 
nessa decisão do aluno desistir ou continuar?]
[Demora a responder] Para alguns, né? Para alguns sim. Alguns até tem uma 
influencia muito boa, outras querem desistir só que ficam para atrapalhar, eu acho. 
[Complemento a pergunta: Você quer dizer que  tem algumas pessoas que estão 
aqui, mas não estão muito ligadas no que está acontecendo, mas eu digo assim: em 
relação a você, você acha que o grupo da turma te dá força ou te tira força de está 
estudando aqui? Você acha que a turma te ajuda?]
Ajuda muito.  
[Complemento a pergunta: Como? De que maneira a turma te ajuda?]
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Ela ajuda a não ficar conversando na hora que o professor tá explicando, às vezes 
mesmo a colega do lado, ela fala que quando a gente for conversando, entendeu? 
“Não fala na hora que a professora tá falando”. Então ela acha que quero que eu 
presto a atenção pra aprender e não atrapalhar os outros que estão estudando. 
(Cléber, 14 anos, entrevista piloto individual, turma 151/2008, não era aluno do 
PEJA 1) 

No entanto, é recorrente que muitos alunos mais velhos expressem o senso comum, 

construindo categorias generalizantes nas quais os mais jovens, sobretudo os adolescentes, 

são percebidos somente na sua condição de “perturbadores da ordem” do PEJA: 

[Contexto da pergunta: Tentava fazer com que a entrevistada explicitasse a sua 
percepção sobre os motivos que levavam os alunos oriundos do PEJA 1 a 
desistirem menos que os alunos que não haviam estudado anteriormente na 
escola.]
Os adolescentes? Eles não quer nada. Bagunça, entendeu? Eles desistem.  

  (Leda, 46 anos, Turma 161/2007, era aluna do PEJA 1)  

[Pergunta: Quais são os aspectos positivos (bons) e os negativos (ruins) de estudar 
à noite no PEJA?]
Os bons, o positivo é que assim... é o tempo que nós temos a noite pra estudar. É 
que quando trabalha durante o dia, a noite da a oportunidade de estudar. Isso é o 
positivo que eu acho.  
[Completo a pergunta: E o negativo?]. O negativo eu acho que no PEJA por 
exemplo, por ser uma oportunidade das pessoas que não tiveram quando jovem, né? 
pra estudar. É essa turma nova de adolescentes que tá estudando junto. Eu entendo 
que eles atrapalham um pouco, que eles às vezes não levam muito à sério. Por 
exemplo, nós que somos mais adultos, nós temos mais compromisso, né? que 
realmente queremos estudar, não simplesmente só vim pra escola, mas sim 
aprender né?
[Buscando aprofundar a compreensão sobre a sua percepção do problema, 
pergunto: O que você acha que deve ser feito com os adolescentes, como é que você 
acha que a gente deve agir com eles?]
Eu entendo, na minha forma de pensar que os adolescentes têm que estudar durante 
o dia, porque eles não trabalham. Maioria não trabalha.  
[Argumento: Mas se o adolescente trabalhar você acha que eles...]
É realmente se ele trabalhar, eu entendo que deveria ter uma turma separada pros 
adolescentes.  
[Pergunta: Você acha que a própria turma pode mudar um pouco o comportamento 
desses adolescentes?]
Acho que sim.  
[Complemento a pergunta: Acontece isso, você vê isso acontecer?]
Acontece, por exemplo, surge uma brincadeira entre eles na hora da aula, os mais 
adultos chamam a atenção.  
[Complemento a pergunta: E funciona isso?]
Até que funciona, às vezes né? 

   (Mariza, 32 anos, turma 151/2008, era aluna do PEJA 1)
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 Percebe-se a prevalência, explicitadas nas transições acima de percepções pouco 

receptivas em relação à presença juvenil, sobretudo adolescente, identificada com a 

desordem (“bagunça”), a falta de seriedade com os estudos e a presença descomprometida 

na escola. Todavia a compulsoriedade da presença de diferentes gerações na sala de aula 

obriga a criação de estratégias de convivência entre os sujeitos, mesmo que exista o desejo 

de um ordenamento escolar que segregue os alunos a partir de critérios  etários. Quando a 

instituição escolar que oferece a EJA, como no caso da escola pesquisada, não compartilha 

dessa possível compreensão do problema –  ou seja, a segregação dos alunos por faixa 

etária – abrem-se perspectivas para a construção de configurações mais democráticas do 

espaço escolar. Nesse sentido, observou-se outro tipo de dinâmica social no qual foi 

possível a materialização de processos pedagógicos mais amplos, delineando-se alternativas 

mais interessantes no encaminhamento do “problema” da juvenilização viabilizando o 

cumprimento dos mais amplos objetivos sócio-pedagógicos pela escola.  

 Nesse sentido, foram sendo construídas outras percepções em relação aos 

adolescentes que fazem os adultos, em lugar de rejeitar a presença juvenil, optarem por 

evitar o conflito com os jovens, elaborando relações mais receptivas e agregadoras.   

 Na escola estudada, foram construídas estratégias muito interessantes a partir da  

iniciativa de aproximação dos mais jovens pelos alunos adultos.  

A turma 162 do ano letivo de 2008 foi um exemplo. Essa turma tinha como 

característica a presença majoritária de adolescentes e jovens (58,9%) sendo que no inicio 

do ano havia uma grande dificuldade de alguns professores em trabalhar com um grupo de 

alunos que apresentava comportamentos mais agitados, chegando a ocorrer alguns conflitos 

entre um(a) professor(a) e uma aluna da turma (que desistiu posteriormente). 

 Como foi dito no capítulo anterior, houve um remanejamento, em meados de  

março, de alunos que estavam no Bloco 1 para as turmas do Bloco 2 e também foram 

matriculados novos alunos nessa turma. Entre os alunos remanejados veio o aluno Roberto 

(45 anos), com uma trajetória anterior no próprio PEJA 1, este aluno juntamente com a 

aluna Rita (50 anos, matriculada no final de março, não tendo ela uma trajetória anterior no 

próprio Peja) passaram a empreender iniciativas de aproximação com os jovens da turma. 

 Um momento que exemplifica bem esse processo foi quando nas primeiras aulas 

freqüentadas pela aluna Rita ela foi informada que uma jovem da turma completaria 18 
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anos na semana seguinte. Rita, então organizou uma festa na escola para jovem colega 

aniversariante. O aluno Roberto, por sua vez, também procurava tornar a turma mais 

integrada e focada nos processos de aprendizagem das aulas. Conversava com os jovens, 

conseguindo desenvolver uma relação amistosa, marcada pelo bom humor, na qual os 

jovens, com brincadeiras – passou a ser chamado pelo apelido “Bigode” pelos jovens – ,  

aceitavam a liderança desse aluno mais velho. 

 Foi desenvolvido nessa turma um importante processo de integração geracional 

organizado por Roberto e Rita que buscavam uma aproximação mais efetiva e afetiva com 

os adolescentes da turma. Estes dois alunos adultos começaram a praticar o que Roberto 

designou como abraçar73 os mais jovens.  

[Pergunta: Como a turma tem influência na decisão do aluno desistir ou 
permanecer no PEJA?]
Tem porque eu conheci muitos jovens esse ano estudando, no começo tinha uma 
dificuldade muito grande, eu tive até uma confusão no inicio do ano que eu tava em 
outra turma, na outra sala que os jovens faziam muita bagunça e eu me exaltei tava 
na sala de um professor... e tomei uma liderança na sala. Então depois eu passei 
para outra sala, aí vim pra essa sala que estou hoje, onde conheci pessoas bem mais 
jovens, eu comecei a acolher esses jovens, comecei a abraçar eles, conhecer eles, 
um a um, pegar intimidade com eles, dar conselhos a eles, então eu peguei uma 
amizade muito grande com eles, tanto com os jovens como com os mais velhos 
também, porque somos assim praticamente uma família, nós somos uma família, 
então nós temos que procurar viver me harmonia, nós temos que procurar saber o 
que tá se passando, às vezes eu vejo um no canto, acuado, eu vou lá pergunto a 
eles: o quê? “Não, não é nada não tá tudo bem”. Porque nós já acostumamos com 
eles, então praticamente a gente já conhece eles, então a gente no meu ponto de ver, 
na minha vida mudou  muito porque é pessoas diferentes mais jovens e eu aprendi 
até a conviver mais com meu filho, porque tem alguns que têm até a idade do meu 
filho, porque aí você vê pô então... praticamente é isso porque o jovem ele às vezes 
você tem que abraçar ele, em vez de brigar, dá “esporro”, é melhor você abraçar ele 
pra saber o que tá se passando. Então aprendi muito esse ano, muito mesmo.  
(Roberto, 45 anos, turma 162/2008, era aluno do PEJA 1) 

Também a estratégia empreendida pela aluna Rita foi importante para a integração 

da turma 162/2008. Conforme já foi descrito, essa turma era considerada pelos professores 

como a turma “problemática” em função da presença de uma maioria de jovens. Houve, no 

entanto, uma progressiva mudança na postura da turma, na medida em que os jovens 

passaram a ter maior interação com os colegas mais velhos, percebiam  que eram 

73 Essa expressão “abraçar” ou a “tática do abraço”, como descreverei mais adiante, também foi mencionada, 
coincidentemente, usando exatamente essa mesma expressão,  por alunos adultos de outros PEJAs da região.  
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valorizados nessas relações, conforme o relato anterior de Roberto. As confraternizações 

organizadas74 pela aluna Rita, favoreceram uma importante mudança de postura entre os 

mais jovens. A aluna Rita descreve da seguinte forma a sua estratégia de aproximação com 

os adolescentes. 

Sabe porque professor, os rebeldes a gente tem que combater como? Com amor, 
ajudando, não é brigando, botando fora, a gente tem que...juntar eles, pessoas 
rebeldes, bagunceiros, a gente tem que tratar com amor, carinho. Então o que 
contagiou a turma aqui, esses meninos, eles se acalmaram mais, tem alguns que 
gostam de vir estudar, por quê?  É porque, “vamos fazer um bolo...que dia você faz 
aniversário?” Eu sempre incentivei desde que cheguei aqui incentivei. Eu comecei 
a surpresa o aniversário da Claudiane, tanto que hoje o Fernando reclamou, que ele 
fez aniversário dia 30 e eu não dei um bola pra ele. Ele tava reclamando aqui 
comigo entendeu? Isso contagia. [...] 

 O Igor [um dos alunos “rebeldes” da turma], diz que o Igor era pior do que ele é, 
ele melhorou 100%. Porque eles me chamam de tia, eles passam e dizem: “Tia eu te 
amo”. Entendeu? eles... eu contagio eles, mas por que, professor? Porque o aluno 
rebelde a gente tem que tratar com amor. 

 (Rita, 50 anos, turma 162/2008, não era aluna do PEJA 1) 

 Esta “tática do abraço” usada no PEJA da escola pesquisada também ocorre em 

outras escolas que têm PEJA. Permito-me relatar uma experiência que embora não esteja 

diretamente ligada ao campo e ao objeto desta pesquisa tem uma relação com o tema 

pesquisado. 

 No ano passado (2008) representei, juntamente com uma aluna do PEJA 1, a escola 

na qual trabalho em uma reunião onde estavam presentes outros representantes dos PEJAs 

subordinados à mesma Coordenadoria Regional de Educação (CRE). Em função da 

pesquisa, registrei algumas falas e debates desse encontro e pude perceber outros exemplos 

de aproximação geracional nos PEJAs da região.  

 Nessa reunião, no momento em que foi solicitada a exposição dos principais 

problemas de cada escola aos alunos representantes, muitos deles, alguns ainda jovens, 

74 Muitas confraternizações, não apenas nesta turma, mas nas outras turmas do PEJA 2, eram motivadas tanto 
pelas propostas de comemorações coletivas de iniciativa do (a) PO (professor orientador do PEJA) quanto 
pelas atividades nas aulas do(a) professor(a) de Ciências que a partir do conteúdo sobre propriedades 
nutricionais dos alimentos realizava constantemente lanches coletivos organizados pelas turmas.  
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passaram a reclamar da “bagunça” promovida pelos adolescentes, defendiam a proposta da 

separação de jovens e adultos no PEJA75.

Durante os debates, houve a intervenção do(a) representante da CRE e 

dinamizador(a) do encontro tendo sido feita a narrativa de parte da história da EJA na rede 

pública municipal, iniciada como PEJ (Projeto de Educação Juvenil). Completou seu 

discurso lembrando aos presentes que o PEJA deve atender as pessoas que foram excluídas 

da escola, podendo os adolescentes a partir dos 14 anos, mediante autorização dos 

responsáveis, efetuarem suas matrículas no PEJA. Concluiu mencionando a dificuldade da 

convivência entre as pessoas, porém, no seu entender, a combinação da maturidade dos 

adultos com o entusiasmo e destemor dos jovens é uma combinação muito interessante.

Seguiram-se muitos depoimentos de professores e alunos sobre a importância da 

diversidade de faixas etárias no PEJA. Indicando-se que os alunos mais velhos podem, em 

alguns casos,  representar importantes papéis como referenciais do “mundo”adulto para os 

mais jovens. Por outro lado, os alunos mais jovens, muitas vezes, quebram o excesso de 

seriedade, com brincadeiras que possibilitam o aumento da sensibilidade e da alegria. 

 Entre as muitas falas em um acalorado debate, foi muito significativa a posição do 

aluno representante de um PEJA que funciona em outro CIEP da região. Esse 

representante, um homem de aproximadamente 50 anos defendeu a necessidade dos adultos 

exercerem a sua autoridade educativa sobre os mais jovens. Prosseguiu o seu discurso 

afirmando que a postura da “tática do abraço” é muito mais profícua que as relações 

conflituosas e de rejeição aos mais jovens. 

 Todavia não devemos confundir essa postura defendida por esse aluno adulto  com 

uma imposição autoritária e coercitiva de poder que justifique a dominação dos mais velhos 

sobre os mais jovens, mas como possibilidades de configuração de relações menos 

autoritárias nos espaços escolares.  

 É importante ressaltar as ambigüidades dos comportamentos dos alunos mais jovens 

no espaço escolar do PEJA pesquisado. Os comportamentos juvenis, inegavelmente, podem 

constituir posturas questionadoras da ordem, havendo potencialidades como importantes 

elementos nos processos de mudança social, no caso das instituições escolares podem estar 

75 Em outras reuniões promovidas pela SME em que conversei com professores do PEJA de outras escolas da 
cidade do Rio de Janeiro foi possível perceber que ganham força propostas de formação de turmas 
exclusivamente com os adolescentes expulsos da escola diurna.  
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indicando a necessidade de transformações dos processos pedagógicos. Todavia esses 

comportamentos fora dos “padrões estabelecidos”, eventualmente, traduzidos na “bagunça” 

promovida pelos jovens na escola, igualmente, podem ser configuradas como situações de 

“autoritarismo do poder  juvenil”, quando dificultam que sejam alcançados os objetivos dos 

“outros” sujeitos que buscam o PEJA para adquirir os capitais culturais socialmente 

valorizados. 

 Nas observações de campo, incluindo a participação em eventos com alunos e 

professores,  foi possível verificar que germinam iniciativas que se aproximam da 

concepção “EJA como construção coletiva” nas diferentes escolas do PEJA. A percepção 

da escola, não apenas como uma instituição certificadora, mas como um espaço social de 

interações humanas e de ricas vivências e compartilhamentos da diversidade cultural, 

certamente, produz a ampliação dos horizontes das práticas pedagógicas. Tornando possível  

envolver todos sujeitos presentes no PEJA, atenuando-se dessa forma a eventual rigidez da 

hierarquia social instituída, na qual os poderes deixam de ser apropriados de forma 

autoritária pelos agentes institucionais, distribuindo-se de maneira mais equânime entre 

todos os sujeitos presentes no campo escolar. De forma simultânea, ocorre uma valorização 

que modifica a auto-percepção desses agentes sociais, possibilitando um rearranjo dos 

poderes que indicam o estabelecimento de relações pedagógicas mais democráticas. 

 Foram bastante significativos os relatos de alunos jovens e adultos sobre as 

possibilidades de aprendizagem e valorização da tolerância e do respeito mútuo nos espaços 

sociais do PEJA. O processo de investigação possibilitou-me a apreensão de perspectivas 

de alunos sobre algumas atividades pedagógicas que desenvolvi durante o  trabalho docente 

que foram pouco valorizadas do meu ponto de vista, porém foram percebidas e situadas 

como momentos importantes do processo formativo na experiência dos alunos. 

Transcreverei abaixo entrevistas com uma aluna Maria Inês, 35 anos, que tinha a 

interessante particularidade da ter matriculado dois dos seus filhos no turno da noite da 

escola, estando um deles matriculado no PEJA 1 e o outro, Júlio, 18 anos, no PEJA 2. 

Maria Inês relata na entrevista que se sentia incomodada com a presença juvenil na sua 

turma. Porém,  a sua percepção negativa sobre a presença  juvenil foi mudada quando após 

a turma assistir o DVD do filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Houve um debate, 

com as carteiras em círculo, tendo sido possível estabelecer um interessante diálogo 

coletivo, valorizando-se a participação de todos os alunos da turma. 
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[Pergunta: Vocês acham que o incentivo do professor é importante?]
Até porque numa... eu não lembro exatamente quando foi...  do mês do ano, desse 
ano, que eu ainda tava assim meia atordoada, até porque eu tava com uns 
problemas muito... em casa, pessoal e por um momento eu pensei em desistir, até 
também por causa dos adolescentes, a bagunça e tudo. Mas eu não sei se o senhor 
lembra de um dia que teve uma palestra aqui, que teve um vídeo lá e a maioria dos 
alunos foram embora e uma turma ficou e aí o senhor criou uma círculo aqui e 
ficou ali e a gente ficamos com uns garotos, tinha gente com idade, mas tinha 
também muito adolescente e a partir daquele dia eu abri... eu passei a ver com 
outros olhos, que a gente podemos ser mais pacífico, ter mais serenidade, respeitar 
mais o outro, respeitar os garotos, eles só precisam também de um espaço, de um 
momento e aquilo lá deu um leque maior na minha cabeça. (Maria Inês, 35 anos, 
entrevista coletiva, turma 161/2008, era aluna do PEJA 1) 

Júlio –  filho de Maria Inês, aluno inteligente, participativo e assíduo, mas que havia 

acumulado reprovações na escola diurna – também expressou a importância do PEJA para 

a sua formação. No início do ano, ele estava na mesma turma da sua mãe, porém em razão 

da anteriormente citada reorganização das turmas eles ficaram em salas de aula diferentes. 

Ele relata a importância desse pequeno tempo que foi colega de turma de sua mãe, enfatiza 

as aprendizagens adquiridas na convivência com os alunos mais velhos e sua percepção 

valorativa sobre a “tática do abraço” desenvolvida pelos colegas mais velhos da turma 

162/2008:  

[Pergunta: Fala assim um momento que você acha que foi inesquecível ao ter 
estudado aqui?Uma coisa que você acha que vai ficar na tua memória?]
Ah, quando eu fiquei na sala da minha mãe. Foi muito bom.  
[Pergunta: Por que?]
A de começo bom, bom, não foi não. 
[Complemento a pergunta: Era apenas nas aulas de inglês quando as duas turmas 
se juntam nas 6ª feiras?]
Não, não, toda a aula a gente ficava junto, depois que começaram a dividir, turma 
nova com velho, misturou tudo.  
[Pergunta: Por que você achou legal ter estudado junto com sua a mãe?]
Porque ela tinha ficado sem estudar, talvez dava pra mim dar uma ajuda para ela ou 
ela me ajudar. Aí foi bom. Só que acabou mudando de turma. 

[...] [Pergunta: Aconteceu uma interação legal, houve uma amizade boa, 
independente da idades?]
Houve, muito bom.  
[Complemento a pergunta: Você achou interessante essa convivência com as 
pessoas mais velhas?]
Muito, muito a gente aprende bastante.  



193

[Pergunta: O que por exemplo?]
Respeito né? “Cara”. Porque quando tu estuda de manhã, tu não respeita muito as 
pessoas, quem tá estudando, já de noite não, você já respeita mais...a pessoa já vem 
do trabalho, cansada, passa mais a respeitar. 
[Pergunta: Mudou alguma coisa na tua relação...na tua casa, essa relação que você 
teve com as pessoas mais velhas aqui, você acha que mudou alguma coisa assim no 
teu relacionamento com a tua família?]
Mudou bastante.  
[Pergunta: Por que?]
A gente sempre passa a respeitar mais as pessoas, o dia a dia  nos mostra, né? A 
gente sempre respeitando.  
[Pergunta: Então essa relação acabou sendo legal, por quê? E as coisas que a tua 
turma fazia, as festas que eram organizadas pela Rita, pelo Roberto... O que você 
teria a dizer sobre essa relação com essa pessoas que estavam sempre 
preocupadas com vocês, assim, de fazer vocês estarem participando, você acha que 
isso foi... trouxe também alguma coisa de legal pra você, trouxe alguma coisa de 
bom?]
Foi muito legal, cara. Ter festa, nem toda escola tem festa e aqui pra “quebrar mais 
o clima”, todo mundo ser mais amigo, todo mundo se conhecer, é foi bom. 
(Júlio, 18 anos, turma 162/2008, não era aluno do Peja 1)  

5.3  O “barco” do PEJA, em que “águas” é preciso navegar

Pesquisar a EJA com o objetivo de compreender os processos de permanência, torna 

obrigatória a sensibilidade para os múltiplos processos sociais que se desenvolvem a partir 

das interações entre os diversos sujeitos que ocupam posições nesse espaço. 

 As propostas de atividades sócio-pedagógicas organizadas, tanto pelos educadores 

profissionais do PEJA pesquisado, quanto por iniciativa dos alunos, revelaram-se de 

fundamental importância para o fortalecimento de vínculos capazes de incidir sobre os 

processos de permanência.  

 Embora tenham sido observadas algumas posturas de intolerância mútua entre 

jovens e adultos, também relatos críticos dos entrevistados sobre as atitudes autoritárias de 

professores, algumas iniciativas de aproximação possibilitaram a constituição de relações 

amistosas e valorização mútua entre as diferentes gerações e papeis sociais, no espaço 

escolar.  

A presença juvenil continua sendo um desafio para os educadores do PEJA, 

especialmente dos adolescentes “expulsos” do ensino regular. Todavia, a rejeição da 

proposta de segregação por idades, inclusive não seguindo os critérios de enturmação do 
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sistema acadêmico e a reorganização das turmas para que as diferentes faixas etárias nela 

estejam  presentes, revelou-se uma experiência educativa bem sucedida.  

Na escola pesquisada foi possível encontrar estratégias construídas pelos próprios 

alunos no sentido da valorização dessa presença jovem nas turmas do PEJA, como no 

exemplo da “tática do abraço”. Sendo assim, verificaram-se favoráveis indícios da presença 

da concepção “EJA, os desafios da construção coletiva”, produzindo a reversão dos 

processos que ocasionam a maior desistência entre os adolescentes, favorecendo 

interessantes configurações do compartilhamento de experiências de estar “no mesmo 

barco” por alunos de diferentes gerações no espaço desse PEJA 

 Na observação de campo, pude verificar  que alguns adolescentes, ao sentirem-se  

respeitados e valorizados, alteram posturas iniciais de rejeição em participar das atividades 

sócio-pedagógicas propostas, passando a assumir responsabilidades, como, por exemplo, 

ser representante de turma, ajudar os colegas com dificuldade na aprendizagem ou  preparar 

e servir café para a turma. 

 Ao perceberem que estão “no mesmo barco”, os adolescentes e jovens passam 

compreender que a escola do PEJA não é constituída apenas por proibições, diferentemente 

de algumas experiências na escola diurna. Os sujeitos do PEJA pesquisado vêm buscando 

coletivamente ampliar o espaço para negociações que materializem relações sociais 

fundamentadas no respeito às diferenças, na criação de formas de expressão cultural a partir 

do reconhecimento das identidades, e mantendo o horizonte do direito ao acesso aos 

conhecimentos socialmente produzidos.  

 Não compactuo com a “solução” que a escola diurna tem encontrado para eliminar 

os adolescentes “problemáticos” ou em situação de defasagem idade/série, mas também não 

se pode, mais uma vez, negar-lhes o direito à educação no PEJA. Torna-se necessária uma 

reflexão sobre as práticas pedagógicas das escolas que pouco oferecem para o jovem

adquirir os capitais culturais socialmente valorizados, sendo um espaço caracterizado mais 

pela presença de processos repressivos que pelas relações democraticamente dialógicas e 

possibilidades de expressão da sensibilidade criativa.  

Mesmo inseridos em configurações sócio-culturais nas quais predominam 

expressões ideológicas caracterizadas pelo individualismo e pelos processos sociais de 

competição, foi possível encontrar a resistência de valores comunitários, fundamentados 

nos processos sociais de cooperação. Dessa maneira, observou-se, ainda de forma 
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germinativa, a constituição de relações que fortalecem a formação de identidades e ações 

como sujeito coletivo. 

Nesses processos individuais e coletivos de construção identitárias são estabelecidos 

objetivos duradouros, opostos à voracidade que impera na cultura do consumismo, 

potencializando contraposições aos dispositivos impostos pelas classes dominantes que 

retiram benefícios da fragmentação dos processos coletivos. 

[...] o novo capitalismo metaboliza as forças vitais com uma voracidade inaudita, 
lançando e relançando ao mercado, constantemente, novas formas de subjetividade
que serão adquiridas e de imediato descartadas pelos diversos targets aos quais são 
dirigidos, alimentando uma espiral de consumo de modos de ser em aceleração 
crescente. [...] Trata-se de modelos identitários efêmeros, descartáveis, e sempre 
vinculados às propostas e aos interesses do mercado. (SIBILA, 2003, p.33, negritos 
e grifo do original)   

Tenho convicção, mesmo diante de um possível otimismo, talvez exagerado, de 

quem atua na escola pesquisada, que muitas melhorias pedagógicas ocorreram no período 

estudado; o significativo aumento nos percentuais de permanência corrobora essa 

percepção. Todavia, um longo caminho ainda deve ser percorrido; o PEJA pesquisado 

ainda pode desenvolver de forma mais efetiva o diálogo com as comunidades vizinhas para 

que seus interesses e necessidades possam estar presentes no espaço escolar.  

Muitos problemas continuam e continuarão existindo, mas quando são reconhecidas 

e valorizadas as especificidades dos sujeitos que demandam a EJA e a relação pedagógica 

afasta-se de desumanizantes rituais burocráticos, para favorecer a aproximação entre seres 

humanos na sua plenitude, começam a ser revertidas algumas condições de produção das 

desigualdades e da exclusão marginalizadora. 

A ampliação do compromisso e da sensibilidade dos educadores, que pôde ser 

observado no período da pesquisa, produziu significativos efeitos sobre os educandos, 

sendo abertas as importantes portas para os processos cognitivos. Dessa forma, tenho a 

certeza que os “ventos” das ações coletivas favorecem a “navegação dos barcos” do PEJA, 

direcionando-os para a conquista do inalienável direito a uma educação de qualidade, um 

dos imprescindíveis instrumentos para a materialização da justiça e da equidade.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As lutas políticas travadas para a afirmação da educação como um direito humano 

ainda se desenvolvem em contextos nos quais prevalecem os interesses das classes 

dominantes do capitalismo financeiro internacional.  

Podemos perceber, nos últimos anos, que a universalização do acesso à educação 

não foi acompanhada da melhoria efetiva nas condições de seu funcionamento, sobretudo 

na escola pública. Dessa forma, o processo de expansão quantitativa não foi acompanhado 

de um fundamental processo de mudança na dimensão qualitativa da educação. Certamente, 

as disputas no campo político para reduzir ou aprofundar a diferença existente entre os 

objetivos declarados e os objetivos reais (SAVIANI, 2004), servem como referência para 

entendermos suas causas. 

  Assim, a EJA, como parte da educação básica do sistema educacional brasileiro, não 

se configura como uma modalidade excepcional e transitória de escolarização que se 

tornaria menos necessária, na medida que o direito à educação institucional ocorresse 

dentro das faixas etárias socialmente previstas, embora possa perpetuar-se em paradigmas 

que ultrapassam a escolarização institucional. A EJA tornou-se, diferentemente, uma 

realidade, que dentro das limitações socioeconômicas e educacionais do presente, 

continuará necessária, enquanto prevalecer uma estrutura sócio-econômica fundamentada 

na desigualdade e nos processos de exclusão.      

  Contudo, ao construirmos processos educativos dotados dos atributos da qualidade 

socialmente referenciada, ampliam-se as possibilidades de participação dos sujeitos que 

cursaram a EJA no processo de lutas políticas, dentre elas a concretização dos direitos à 

educação básica. Poder-se-ia, assim, por meio da própria EJA reverter algumas causas que 

mantêm a necessidade da existência dessa modalidade de ensino.  

Os processos formativos dos jovens e adultos trabalhadores podem contribuir para o 

fortalecimento da organização popular e a efetivação de transformações fundamentais na 

sociedade brasileira. Ensejando, dessa forma, a ampliação da democracia política, pela 

superação da sua forma atual, na qual prevalecem os aspectos formais representativos, 

conquistando-se uma democracia, verdadeiramente participativa, que ultrapasse os limites 

impostos pela estrutura econômica e atinja também a democratização das riquezas 

socialmente produzidas.   
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Considero a possibilidade, mesmo sob o risco de estar impregnado por um 

exagerado otimismo, de uma transmutação dialética da EJA, que deixaria de ser um dos 

efeitos das inúmeras tragédias sociais que se refletem na educação, para constituir uma das 

causas de necessárias, desejáveis e justas transformações.   

Analisar a EJA buscando perspectivas que rejeitem a naturalização do fenômeno da 

evasão nessa modalidade de educação possibilita a compreensão de processos fundamentais 

para a verdadeira democratização do direito à educação quando, numa conversão do olhar 

(BOURDIEU, 2007, p.49), intenta-se construir interpretações sobre os processos de 

permanência.  

 A observação de campo, a partir da dupla posição professor-pesquisador há seis 

anos, permitiram-me refletir sobre a rica dinâmica do real no espaço da escola estudada. 

Fazer um recorte temporal para a finalização da pesquisa impôs-se como tarefa árdua e 

complexa porque, como disse o poeta, “o tempo não pára”. Outros importantes processos 

de construção coletiva da EJA continuam sendo desenvolvidos na escola pesquisada, mas  

não puderam ser incluídos na pesquisa, em decorrência dos citados limites do recorte 

temporal. 

 Os depoimentos dos alunos entrevistados evidenciaram a presença de alguns 

elementos da ideologia hegemônica, impregnada pelos valores do individualismo – 

atividade mental para si ou a atividade mental do nós da classe burguesa (BAKHTIN / 

VOLOCHÍNOV, 2006, p. 121). Todavia, também revelaram a resistente permanência de 

elementos culturais comunitários componentes de formas ideológicas contra-hegemônicas 

(GRAMSCI, 2004) ou da atividade mental do nós (BAKHTIN / VOLOCHÍNOV, 2006, 

p.119) relacionados com processos de socialização produtores de comportamentos voltados 

para a participação dos indivíduos nas configurações formadoras de sujeitos coletivos.  

 A construção de estratégias fundamentadas e realimentadas por habitus

incorporados (BOURDIEU, 2007), nos quais se destacam os processos sociais   

cooperativos e solidários, evidenciaram sua forte incidência sobre as disposições 

individuais de permanência, entendendo-se na noção de estratégia: 

[...] não a perseguição intencional e planificada em direção a fins calculados, mas o 
desenrolar de linhas objetivamente orientadas que obedecem a regularidades e 
formam configurações coerentes e socialmente inteligíveis, ainda que não sigam 
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qualquer regra consciente ou não visem a objetivos premeditados, colocados como 
tais por uma estratégia. (LOYOLA, 2002, p.84-85)  

Na escola pesquisada, foi possível estabelecer uma relação diretamente proporcional 

entre a trajetória escolar anterior dos alunos concluintes do 1º segmento do Ensino 

Fundamental no PEJA 1 e os percentuais mais elevados de permanência no PEJA 2 (2º 

segmento do Ensino Fundamental). Evidenciou-se que esse tipo de trajetória escolar 

anterior favoreceu a construção de uma identidade coletiva vinculada à escola. 

Simultaneamente, reforçavam-se os processos de construção de estratégias de suporte 

mútuo, favorecedores do sucesso escolar dos alunos componentes dessas redes sociais 

caracterizadas pelas relações de amizade, cooperação e solidariedade. Esse processo foi 

observado de forma marcante nas turmas 152/2006 (que prosseguiu na 162/2007) e na 

151/2007 (que prosseguiu na 161/2008). Nessas turmas, destacou-se a presença de 

mulheres que zelavam pelo capital social (BOURDIEU, 2002, p. 48), organizando 

confraternizações que fortaleciam os vínculos afetivos componentes das redes de 

cooperação e solidariedade.   

 A existência de grupos de alunos mais identificados com a escola representou um 

elemento facilitador na agregação de outros sujeitos com trajetórias escolares externas ao 

PEJA da escola. Nesse sentido, foi bastante significativo o desenvolvimento de processos 

de integração inter-geracional engendrados por alunos adultos para que os adolescentes e 

jovens fizessem parte das atividades coletivas da turma. Essa atitude, verificada em outras 

escolas que oferecem o PEJA e coincidentemente denominada em mais de uma escola 

como “tática do abraço” produziu efeitos bastante positivos para a permanência e sucesso 

dos mais jovens no PEJA pesquisado. A “tática do abraço” consistia na aproximação dos 

mais jovens por meio de festas e outras comemorações, nas quais os mais velhos 

evidenciavam a valorização dessa convivência. Esse processo de valorização teve efeitos 

pedagógicos significativos na turma 162/2008 transformando uma turma “problemática” 

com forte presença juvenil em uma turma produtiva do ponto de vista das aquisições 

cognitivas. 

 A investigação possibilitou que fosse desmistificada a percepção do senso comum 

que atribui aos alunos trabalhadores da EJA uma postura passiva e resignada (DAYRELL, 

1992). Os alunos entrevistados explicitaram posições críticas em relação à falta de diálogo 
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e o tratamento desrespeitoso de alguns professores, buscando quando preciso, dentro das 

regras da instituição, a mudança da situação adversa enfrentada. Posturas autoritárias de 

professores ou de outros profissionais não podem ser relacionadas mecanicamente com as 

desistências, porque também podem ser transformadas pelos sujeitos em desafios para a sua 

permanência e sucesso na escola.    

 As entrevistas explicitaram processos de construção identitária que demarcavam 

posições do grupo do “nós” formado por alunos “permanentes” em relação àqueles que 

“não queriam esquentar a cabeça”, ou seja, “os outros”, formado por alunos pouco 

assíduos, com menor comprometimento com a sua formação escolar, em muitos casos 

resultando em desistências. Também foram demarcadas posições em relação aos “outros” 

representados por pessoas com maiores níveis de escolaridade obtidas, geralmente, dentro 

das faixas socialmente previstas. Esses “outros” eram percebidos como indivíduos que 

desejavam posicionar os alunos do PEJA em uma posição inferior na hierarquia social ou 

“aqueles que gostam de dar uma pisada”, reforçando ainda mais os vínculos solidários entre 

os sujeitos do PEJA, nos processos de construção identitária. 

 No período pesquisado, ocorreram mudanças na estrutura física e humana da escola 

e nos profissionais que atuam no PEJA. Essas modificações têm favorecido o 

aprimoramento do trabalho pedagógico, revertendo-se em menores percentuais de 

desistência/evasão e conseqüentemente no aumento dos percentuais de permanência. As 

atividades coletivas, tanto no cotidiano das aulas de alguns professores quanto em eventos 

que reúnem a totalidade dos alunos, têm representado um importante papel na construção 

de redes de sociabilidade.  

É importante enfatizar que a construção de um sentido de pertencimento a um 

grupo social, identificado pela existência de elementos comuns em relação a sua própria 

trajetória escolar (e de vida), favoreceu significativamente a possibilidade da permanência e 

conclusão do Ensino Fundamental no PEJA da escola pesquisada. Podemos compreender, a 

partir da conclusão acima, porque foram verificados maiores percentuais de permanência 

entre os alunos que tiveram trajetórias anteriores no próprio PEJA 1 da escola. 

 Para esses alunos, além dos vínculos coletivos que possibilitavam o incentivo 

mútuo, a passagem do PEJA 1 para o PEJA 2 materializava uma percepção de promoção e 

avanço na sua escolarização. Por outro lado, para alguns alunos que tinham suas trajetórias 

escolares anteriores externas ao PEJA, dependendo das sua inserção nas turmas do turno da 
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noite, essa passagem representou um rebaixamento punitivo e uma desvalorização (LEÃO, 

MARQUES apud ANDRADE, 2004, p.82). 

 No entanto, as trajetórias escolares desses alunos externos quando ingressam no  

PEJA não podem ser compreendidas de forma mecânica, pois não estão necessariamente 

condenados à desistência. Esses alunos buscam de diferentes formas a conclusão dessa 

etapa da escolaridade, sendo que para essa investigação a forma mais significativa é a sua 

participação em redes de solidariedade e cooperação, compartilhando com seus pares do 

prazeroso desafio de estar “no mesmo barco”.

É imprescindível que seja reconhecida a especificidade da EJA como modalidade do 

sistema educacional. Foi possível verificar nas observações no campo que, para a maioria 

dos seus alunos trabalhadores, pioneiros na conquista de maior escolaridade em relação às 

suas famílias de origem, a cultura escolar não é uma herança familiar, mas um difícil “[...] 

aprendizado, ou melhor uma ‘aculturação’[...]” (LOYOLA, 2002, p.76). Os recorrentes 

depoimentos que, sob diferentes justificativas, explicitaram o “medo” de voltar a estudar, 

exemplificam esse processo de inserção em um espaço social pouco familiar ou marcado 

por memórias, geralmente pouco prazerosas.  

Os trabalhadores do campo educacional, diante de um conjunto de limites humanos 

e estruturais, vivem o imenso desafio representado pela necessidade de criar práticas 

docentes que rejeitem as perspectivas anti-dialógicas de educação, ou as tentativas de 

ocultar os conflitos inerentes ao dialogismo, que se associam com os diferentes dispositivos 

de dominação e sujeição. Tal desafio, torna-se maior ao considerarmos que os educadores, 

via de regra, não vivenciaram na sua formação esse tipo de prática. Impõe-se como uma 

tarefa inadiável, identificar os dispositivos autoritários de dominação, para que não os 

reproduzamos, tornando possível materializar experiências do novo.  

Uma das tarefas mais urgentes de todos os educadores é a descolonização da 
sensibilidade educada para a sociedade de consumo; isso torna-se vital quando 
tratamos da educação da juventude. Em geral acreditamos que a escola deve ser o 
lugar de aprender coisas. De fato ela o é; entretanto, deveria ser também o espaço-
tempo cultural onde seríamos estimulados a desaprender (de-discere) a 
multiplicidade de condicionamentos sociais que nos afastam da autoconsciência e 
da solidariedade. A racionalidade instrumental das nossas pedagogias quer nos 
fazer crer que a aprendizagem restringe-se apenas a saberes situados fora de nosso 
corpo. Quantas vezes nos importamos mais com o que nosso aluno sabe sobre os 
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conhecimentos científicos do que sobre o seu conhecimento de si? (CARRANO, 
2000a, p.7)  

Devemos refletir sobre o papel da educação em um mundo em que o biopoder76

(FOUCAULT, 1999) estabelece formas de fazer viver e formas desumanamente cruéis de 

deixar morrer: pela fome ou pela alimentação inadequada; por doenças curáveis, mas que 

não acenam com possibilidades de lucros para a indústria farmacêutica; por condenar 

milhões de seres humanos a uma sobrevivência extremamente miserável, indignas até 

mesmo para animais.          

 Ainda nesse quadro de dominação e de injusta desigualdade, enfrentamos as 

incertezas decorrentes de uma situação de aparente descontrole da violência, mas que no 

seu âmago é controlada, entre outros, pelos interesses da indústria armamentista. Vivemos 

tempos em que práticas fascistas já não se apresentam como uma sombra tênue 

vislumbrada através do “ovo da serpente”77, essas terríveis “serpentes”  continuam vivas 

nos processos de segregação e de extermínio genocida (“limpezas étnicas”!) protagonizados 

pelos Estados Penais78. Simultaneamente, essas práticas fascistas se revigoram nos grupos 

armados – militares ou paramilitares – que impõem pela força seu poder sobre populações 

que, muitas vezes, diante da escolha de serem dominados por outros grupos armados, 

acabam por apoiar, desejar e pagar por essa crudelíssima “proteção”; efetuando-se, 

igualmente, processos opressivos que atuando do exterior consolidam mecanismos internos 

para a dominação dos indivíduos.        

 Como podemos possibilitar processos formativos que se contraponham aos 

condicionamentos impostos pelos processos colonizadores de “programação” do 

individualismo desumanizante, efetivados pela cultura de massa e promover as necessárias 

“desaprendizagens”? Seria possível pela educação escolar, efetivar a predominância da 

“atividade mental do nós” sobre a “atividade mental do eu”(BAKHTIN / VOLOCHÍNOV, 

76 “[...] o biopoder se propõe a converter os corpos e o tempo dos indivíduos em força produtiva, tendo a 
máquina como modelo e como metáfora inspiradora” (SIBILA, 2003, p.32). 
77   Título de obra cinematográfica de 1977, dirigida por Ingmar Bergman, na qual é descrita a vida em um 
vilarejo da Alemanha na década de 1920, no contexto da crise que engendrou a tomada do poder pelo nazi-
fascismo.  
78 Considera-se que o antigo Estado Nacional, que emergiu na Idade Moderna juntamente com a ascensão da 
burguesia, vem sendo substituído por um Estado Penal, em um “[...] contexto que a orientação da ‘guerra a 
pobreza’, [...] tende a ser substituída, na atualidade pela ‘guerra aos pobres’, traduzida por uma política de 
repressão e incarceração [sic] sistemática” (WACQUANT, apud CANÁRIO, 2000, p.93).      
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2006, p.119), que produza a não aceitação da lógica perversa da dominação, desarticulando 

os dispositivos ideológicos internos de opressão e materializando formas de resistência que 

exijam outras condições de existência, alicerçadas no direito à plenitude da vida? As 

práticas pedagógicas – de modo particular, no âmbito da EJA, tendo em vista o nosso 

“objeto” de pesquisa,  inequivocamente, constituído por sujeitos (FREITAS, 2003, p.29) – 

podem engendrar processos formativos capazes de possibilitar a liberdade, não como um 

destino inexorável, pré-determinado, mas como puro devir. Tenho convicção sobre a 

potencialidade de coletivamente construírem-se formas de conhecimento e aprendizagem, 

nas quais os signos ideológicos que constituem a linguagem possam mais refletir do que 

refratar a realidade79 (BAKHTIN / VOLOCHÍNOV, 2006). Afigura-se a certeza que os 

processos educativos escolares devem recusar a construção dos muros que apartam os 

desiguais, efetuando “recusas de partilha” (GERALDI, 2003, p.50). Ainda mais: devem 

construir as pontes dos diálogos significativamente transformadores e afirmadores da 

dignidade e da riqueza da diversidade humana. Podem ser criados, assim, novos 

paradigmas epistemológicos capazes de propiciar a formação de subjetividades conscientes 

que “[...] a verdade só é eterna enquanto evolução eterna da verdade” (BAKHTIN / 

VOLOCHÍNOV, 2006, p.202) e que possam rejeitar a estética do horror, da violência e da 

submissão, impostas pelos poderes opressores, ensejando uma outra ética, fundamentada 

em uma estética de afirmação da vida. Esses objetivos podem ser, como foi possível 

observar em algumas práticas sociais na escola pesquisada, importantes “portos” para os 

diferentes “barcos” da EJA.  

79 Processos ideológicos de distorção da realidade com o objetivo de manutenção da hegemonia. 
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Anexo 1 -  Roteiro de entrevistas piloto (individuais e coletiva) 

Nome: 
Idade: 
Local de nascimento: 
Trabalho: 

1) Na sua opinião, quais são os aspectos positivos (bons) e negativos (ruins) de estudar à 
noite no PEJA? 

2) O que você acha importante para que o aluno do PEJA não desista de estudar? 

3) Qual é a influência da turma na decisão do aluno em continuar ou desistir de estudar aqui 
no PEJA? 

4) Qual é a influência dos professores na decisão do aluno em continuar ou desistir de 
estudar no PEJA?   
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Anexo 3 - Roteiro de entrevista 

Nome: 
Idade: 
Em que trabalha: 

1) Quantas vezes você parou de estudar? Por que isso aconteceu? 

2) Por que você voltou a estudar? 

3) O que foi mais importante para você não desistir de estudar aqui no PEJA? 

4) Você acha que a turma tem alguma influência na decisão do aluno em permanecer ou 
desistir de estudar? 

5) Muita gente desiste de estudar no PEJA, mas os alunos que estudaram no PEJA 1 
desistem menos que os alunos que não estudavam à noite aqui na escola. Por que você acha 
que isso acontece?  
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