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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa discute as implicações que ocorrem nos percursos escolares, como, as situações 

de reprovações, defasagem idade-série, abandono e exclusão que influenciam os jovens ainda 

adolescentes a continuarem a escolarização na Educação de Jovens e Adultos (EJA) para 

concluir a Educação Básica ou corrigir o fluxo escolar.  A fim de ampliar o campo de 

investigação, decidimos apresentar o perfil de todos os estudantes que participaram da pesquisa 

das escolas estaduais que possuem turmas de EJA, assim como, os motivos pelos quais 

deixaram a escola regular, se pararam de estudar em algum momento da vida, e quais sentidos 

da escola/escolarização para esses estudantes. Para compor o referencial teórico da pesquisa, 

discutimos o contexto histórico da EJA no Brasil e analisamos os dados estatísticos no cenário 

educacional atual. E para analisar as implicações que ocorrem nas trajetórias escolares e 

investigar por que os jovens estão compondo, cada vez mais cedo, as salas da EJA, 

precisávamos identificar e compreender quem é esse jovem, assim, foi necessário analisar os 

conceitos de juventude e suas representações contemporâneas e o fenômeno da juvenilização 

da EJA. Amparamo-nos em diversos autores e pesquisadores, como: Maria Clara Di Pierro, 

Sérgio Haddad, Miguel G. Arroyo, Juarez Dayrell, Paulo Carrano e Carmem Brunel. Como 

metodologia da pesquisa, utilizamos a abordagem quanti-qualitativa, que contou com  

questionários em uma amostragem que totalizou 297 aplicações, possibilitando a construção do 

perfil dos estudantes participantes da investigação, jovens e adultos do Ensino Fundamental 

anos finais e Ensino Médio, além de entrevistas semiestruturadas com cinco estudantes menores 

de 18 anos, uma mãe e uma tia responsável. Os dados obtidos a partir da análise dos 

questionários e das entrevistas foram agrupados nas seguintes categorias: caracterização do 

perfil dos alunos da EJA, trabalho e educação; as trajetórias escolares no percurso regular e 

suas implicações; o significado da escola e do processo de escolarização para os estudantes e 

suas famílias. Constatamos, nesta investigação, que as implicações nos percursos escolares que 

tornam as trajetórias escolares irregulares ultrapassam as questões objetivas contempladas pelas 

políticas educacionais. Identificamos que a escola, o Estado e a família pouco articulam entre 

si a interação necessária para atender às necessidades específicas dos estudantes que vão além 

da sala de aula como dificuldades econômicas e problemas sociais. Entre os achados da 

pesquisa, identificamos que há a necessidade de articulação entre as dimensões políticas 

educacionais com as políticas sociais a fim de atender às crianças e aos jovens nos percursos 

escolares da Educação Básica para evitar a defasagem idade-série, um dos fatores principais 

que fazem com que os jovens continuem o processo de escolarização na modalidade da EJA.  

 

Palavras-chave: Juvenilização da EJA; Trajetórias escolares; Defasagem idade-série; Educação 

de Jovens e Adultos. 

  



ABSTRACT 

 

 

This research discusses the implications that occur in school pathways, such as failures, age-

grade gap, abandonment and exclusion that influence young adolescents to continue schooling 

in Youth and Adult Education (EJA) to complete Basic Education or correct the school flow. 

In order to expand the field of investigation, we decided to present the profile of all students 

who participated in the research of state schools that have EJA classes, as well as the reasons 

why they left regular school, stopped studying at some point in the life, and what meanings of 

school / schooling for these students. To compose the theoretical framework of the research, 

we discussed the historical context of EJA in Brazil, we analyzed the statistical data in the 

current educational scenario. In order to analyze the implications that occur in school 

trajectories and investigate why young people are making up EJA classrooms earlier and earlier, 

we needed to identify and understand who this young person is, so it was necessary to analyze 

the concepts of youth and their contemporary representations and the phenomenon of the youth 

of EJA. We are supported by several authors and researchers, such as: Maria Clara Di Pierro, 

Sérgio Haddad, Miguel G. Arroyo, Juarez Dayrell, Paulo Carrano and Carmem Brunel. As a 

research methodology, we used the quanti-qualitative approach, which included questionnaires 

in a sample that totaled 297 applications, enabling the construction of the profile of students 

participating in the investigation, young people and adults from elementary school to high 

school and high school, in addition to interviews semi-structured with five students under 18, a 

mother and a responsible aunt. The data obtained from the analysis of the questionnaires and 

the interviews were grouped in the following categories: characterization of the profile of the 

students of EJA, work and education; the school trajectories in the regular course and its 

implications; the meaning of the school and the schooling process for students and their 

families. We found, in this investigation, that the implications on school pathways that make 

school trajectories irregular go beyond the objective issues contemplated by educational 

policies. We identified that the school, the State and the family barely articulate the interaction 

necessary to meet the specific needs of students who go beyond the classroom such as economic 

difficulties and social problems. Among the research findings, we identified that there is a need 

for articulation between the educational political dimensions and the social policies in order to 

assist children and young people in the Basic Education school pathways to avoid the age-grade 

gap, one of the main factors that make young people continue the schooling process in the EJA 

modality. 

 

Keywords: EJA youthfulness; School trajectories; Age-grade lag; Youth and Adult Education.  
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TENHO UMA HISTÓRIA PARA CONTAR: DE ONDE VENHO E ATÉ ONDE A VIDA 

ME LEVOU 

 

 

Sou nascida e criada em uma cidadezinha do noroeste de Minas Gerais, Três 

Marias; cidade quente, banhada pelo Rio São Francisco. É a terra de Manuelzão, personagem 

ilustríssimo de Guimarães Rosa. Talvez seja pela beleza poética que se concentra na cidade, 

cresci emaranhada de sonhos e imaginação. A minha paixão era a escola, amava estudar, me 

interessei pela leitura e pelos cálculos muito cedo. Já com cinco anos de idade, lia, escrevia e 

calculava. Meu pai, com apenas o ensino primário, me ensinou a beleza da sabedoria, não 

aquela sabedoria intelectual, mas a que enxerga além das coisas. Ensinou-me a fé, que é crer 

nos sonhos e nos projetos como se já tivessem sido realizados. 

Cresci uma menina extremamente tímida, quase não falava, mas, dentro de mim, 

uma voz ecoava sonhos. Como era apaixonada pela leitura, lia muito bem. Lembro-me que, na 

1ª série, a professora fazia testes de leitura, mas quase nunca me chamava à frente da sala de 

aula para participar. É claro que ela sabia que não precisava fazer teste comigo, entretanto, o 

que ela não entendia era o meu gostar de ler e isso me deixava triste. Então, eu me recolhia em 

minha solidão por não conseguir me expressar e dizer: “professora, me deixa participar?”. As 

cenas da exclusão na escola me acompanharam ainda por alguns anos. 

Eu sonhava acordada fazendo teatros na escola e construía grandes peças, não só na 

imaginação, mas as escrevia. Amava a dança e o canto, assim, eu treinava, para, um dia, me 

apresentar para o público da escola, entretanto, isso nunca aconteceu. O tempo passou, a 5ª série 

chegou e era outra escola! Como foi difícil encarar uma nova escola e vários professores 

diferentes! Como me angustiei! Acho que foi mesmo um estado de profunda depressão, 

podemos dizer assim. O resultado foram duas notas vermelhas em Matemática e uma 

recuperação no meio do ano. Mas me reergui, me determinei, voltei para os livros e para os 

estudos, e me destaquei como aluna exemplar até a 8ª série, mas a timidez... Ah, essa continuou.  

Com 12 anos, assumi uma responsabilidade: trabalhar para ajudar em casa. 

Consegui um emprego como empregada doméstica e cuidava de duas crianças e da limpeza da 

casa, em meio período. Logo, o Ensino Médio chegou e precisei estudar à noite para aumentar 

o período trabalhado e a renda. Com isso, eu terminava o meu dia de trabalho às 17:30 horas e, 

às 18:20 horas, eu já estava na escola. Entretanto, vivia cansada, exausta; era menina, franzina 
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e com baixa autoestima, já não tinha tanta motivação no Ensino Médio. Prossegui o percurso, 

com pouco ânimo para os estudos e, nessa etapa, o caminho foi mais difícil e desgastante. Com 

o Ensino Médio veio o primeiro beijo, já com 16 anos de idade. Talvez por ter sido submissa 

durante a minha vida até aquele momento, porque não sabia dizer “não” às pessoas, em 1996, 

no final do 2º ano do Ensino Médio, engravidei! Do primeiro namorado e da primeira vez! Eu 

tinha tudo para deixar de estudar ao longo da minha trajetória escolar. A exclusão nos primeiros 

anos na escola, quando os professores tratavam de forma diferente os alunos mais pobres. 

Depois, foi a fase da mudança de escola e de nível de ensino, quando enfrentei uma realidade a 

qual não estava acostumada, com tantos professores em uma série, sempre tão apressados e 

incompreensivos. Como foi difícil essa mudança de fase! Logo mais, os trabalhos árduos de 10 

horas diárias me tornaram uma jovem adolescente cansada, exausta e triste, especialmente 

porque tinha vergonha de trabalhar como empregada doméstica, emoções típicas da idade. E, 

por fim, a gravidez.  

Essas causalidades da minha vida são fatores que impactam nas trajetórias escolares 

de muitos jovens na atualidade. Contudo, eu tinha uma família que se preocupava com a 

educação dos filhos, e meus pais mesmo com pouca instrução, acompanhavam o meu 

desenvolvimento escolar e o dos meus irmãos. Diferentemente de hoje, a minha mãe ficava em 

casa, apesar de trabalhar como lavadeira de roupas e, depois, como salgadeira. Ela teve a 

oportunidade de nos acompanhar durante a nossa trajetória escolar. Já na atualidade, muitos 

pais não conseguem acompanhar os estudos dos filhos e, muitas vezes, a condição de pobreza 

interfere nas trajetórias escolares, o que causa a repetência, a defasagem idade-série e a evasão. 

Após, a primeira gravidez, fui morar com o pai do meu filho, não nos casamos. E 

vivendo em uma situação de precariedade, sem conhecimentos sobre a vida, ele desempregado, 

e eu sem emprego fixo, trabalhando como diarista, engravidei pela segunda vez. Eu estava nesse 

momento com 19 anos e dois filhos, a partir de então, a vida me levou a subir degraus 

lentamente, dediquei-me nos próximos dez anos, aos dois filhos, a casa e aos trabalhos laborais, 

que aos poucos, fui deixando as faxinas e me estabelecendo no comércio. E foi no trabalho em 

lojas comerciais que perdi a timidez de falar com pessoas, e passei a colocar minhas opiniões e 

deixar em evidência a minha empatia pelas pessoas. 

Quando completei 29 anos, ainda trabalhando no comércio varejista, engravidei 

pela terceira vez, e me separei, logo em seguida. Naquela condição em que me encontrava, o 

sonho de estudar ainda era permanente, e sabia que só por meio de estudos iria conseguir fazer 

a minha vida ser diferente. Eu via em mim um talento para cuidar, então, quando a primeira 
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faculdade “EAD”, chegou à minha pequena cidade, me matriculei no curso de pedagogia em 

2007. Eu estava grávida, separada, já com dois filhos, e trabalhando no comércio. Assim, iniciei 

a faculdade, o sonho de ter uma graduação estava sendo realizado, e junto, a esperança de ter 

um emprego que me proporcionasse um descanso aos sábados, recessos de feriados e férias 

escolares junto com os meus filhos. 

Um ano e meio depois, a vida me surpreendeu, consegui um estágio, além do 

supervisionado exigido na graduação, em uma Instituição Educacional considerada forte no 

Brasil. Percebi que um novo ciclo de vida se iniciava, e foi nesse lugar, que aos 35 anos de 

idade me transformei em uma Pedagoga.  A educação passou a ser prioridade para mim, tanto 

como sustento como por ideal. Em 2012, já com uma pós-graduação lato sensu concluída, fui 

aprovada e nomeada como Especialista em Educação Básica para uma escola estadual na minha 

cidade, assim, conciliei trabalho público com trabalho privado na Educação, até nos dias que 

correm.  

Quando assumi a escola estadual que atendia ao Ensino Médio, que me deparei com 

uma realidade que não conhecia, eram situações muito difíceis de serem resolvidas e 

compreendidas, que atingiam diretamente o aluno, como infrequência, evasões, progressões 

parciais, reprovações e vulnerabilidade social. 

Em 2015, já casada pela segunda vez e grávida do quarto filho, me mudei para 

Conselheiro Lafaiete-MG, e fui trabalhar na Educação de Jovens e Adultos (EJA)1 em Ouro 

Branco-MG, município próximo a minha cidade. Nessa escola me intrigava a quantidade de 

alunos muito jovens, ainda menores de idade, matriculados no nível de Ensino Fundamental 

dos Anos Finais. Logo, me perguntei: por que alunos tão jovens estavam na EJA? Eu sabia que 

muitos chegavam por transferências de outras escolas, porque isso era declarado por eles. 

Quando eu lhes perguntava o porquê de não continuarem na escola de origem, os relatos obtidos 

eram impressionantes. Consideravam-se culpados pela indisciplina e desobediência na escola 

e, consequentemente, pelas reprovações. Ouvi, ainda, relatos daqueles que diziam que estava 

acima da idade para permanecerem no ensino “regular”2. Ao serem questionados se estavam na 

 
1 A oferta dos níveis Fundamental e Médio pode corresponder à modalidade Educação de Jovens e Adultos.  

Destina-se, portanto, àqueles que possuem 15 anos ou mais e não concluíram o Ensino Fundamental ou 18 anos 

ou mais para quem não concluiu o Ensino Médio. 
2 Obrigatória e gratuita, a Educação Básica é constituída por três níveis: Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. Segundo nível da Educação Básica, o Ensino Fundamental é constituído por duas etapas: Anos 

Iniciais, com cinco anos de duração e, em regra, para estudantes de 6 a 10 anos de idade, e Anos Finais, com 4 

anos de duração, para os de 11 a 14 anos. Usaremos, nesta pesquisa, a expressão ensino “regular” para nos 

referenciarmos a esses níveis de ensino, em oposição à modalidade de EJA, sem, entretanto, considerá-la o 

oposto do termo utilizado. 
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EJA por um desejo pessoal, muitos negavam, pois a decisão fora tomada pela escola em acordo 

com os pais ou os responsáveis. O acompanhamento pedagógico evidenciava que ali também 

não eram assíduos e muitos não conseguiam a aprovação. A permanência desses alunos na 

escola era um desafio para os educadores e para as famílias.  

Observei que havia dificuldades de estabelecer uma metodologia que pudesse 

atender a diversidade de idades existentes na sala de aula, com alunos jovens demais entre 

adultos e idosos. O adolescente, sempre muito acelerado, conectado ao celular, não percebia a 

sua realidade educacional e seus compromissos na sala de aula, devido à nova dinâmica 

metodológica dessa modalidade. Já o adulto demonstrava mais concentração e determinação, 

porém em um ritmo diferente. Apesar do jovem ser um indivíduo ativo e criativo, os mais velhos 

sempre concluíam os níveis de ensino com mais agilidade. 

Quando menciono que havia também desafios para as famílias, as dificuldades eram 

em manter os seus filhos na escola. Havia um relatório de conferência de frequência enviado 

pela prefeitura da cidade para acompanhamento dos alunos matriculados que possuíam o 

benefício do Bolsa Família e a garantia do recebimento mensal do benefício era mediante 

frequência escolar comprovada. Dessa forma, a escola, muitas vezes, declarava a infrequência 

de alguns alunos por não ter outra alternativa. Quando a mãe tinha o benefício cortado pelo 

governo, ia até a escola buscar respostas pela infrequência do filho, sem compreender o porquê 

de o filho sair de casa para estudar e não chegar até a escola. Muitas vezes, vi mães chorarem 

por perderem o benefício naquele mês. Assim, nesse contexto, alguns alunos mantinham o 

mínimo de frequência possível para garantir à família o direito ao benefício. Outros, apesar de 

serem menos assíduos, gostavam de estar no ambiente escolar, dos professores e dos amigos. 

Em 2017, a escola onde eu trabalhava recebeu um ofício da Secretaria de Educação 

de Minas Gerais que determinava que nossos alunos da EJA deveriam realizar a disciplina de 

Educação Física em outra escola, com turmas “regulares”.  

Esse fato causou profunda sensação de exclusão nos alunos. Percebi, nessa situação, 

a resistência tanto dos professores, que iam recebê-los, quanto dos alunos da EJA. Os 

professores não compreenderam a decisão do Estado e, em seus relatos, ouvi palavras de 

exclusão e preconceito com relação aos alunos da EJA. Dos alunos, percebi o medo e a 

insegurança de retornar para um lugar onde o percurso escolar deixou marcas de fragilidades. 

Naquele momento, compreendi que, “diante da vulnerabilidade de suas vidas, o direito à 

educação foi e continuará sendo vulnerável” (ARROYO, 2011, p. 24), se nada for feito. 
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Diante das minhas inquietações no âmbito escolar, percebi a necessidade de realizar 

estudos que pudessem me mostrar algumas respostas e possíveis caminhos, e que analisar as 

trajetórias escolares de jovens que tiveram experiências malsucedidas na escola “regular” me 

ajudaria a entender as fragilidades encontradas nesses percursos escolares e de vida.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade que atende estudantes 

específicos, que por diversos fatores não conseguiram concluir a Educação Básica nas idades 

recomendadas pelas legislações, e “têm sido crescentemente procurada por um público 

heterogêneo, cujo perfil vem mudando, a cada ano, em relação à idade, gênero, expectativas e 

comportamentos” (JARDILINO; ARAUJO, 2014, p. 164).  

A presença cada vez maior de jovens adolescentes tem inquietado pesquisadores da 

área da EJA, especialmente ao receber alunos nos Anos Finais do Ensino Fundamental, etapa 

em que há alta taxa de distorção idade-série, a essa nova característica das salas de aulas da 

EJA se configura no fenômeno da “Juvenilização da EJA”. Segundo Brunel (2014) o 

rejuvenescimento da EJA foi identificado a partir da década de 1990, “uma modalidade que 

historicamente era dirigida mais ao público adulto do que ao público jovem” (p. 25). Hoje, o 

espaço da EJA é configurado pelo aluno do meio urbano, com contextos sociais marcados por 

dificuldades e trajetórias escolares fragilizadas, como evasões, repetências e exclusões. 

A partir de 1998, começaram a ser produzidas pesquisas de mestrado e doutorado, 

em variadas linhas, sobre o tema juvenilização da EJA. O tema tem sido mencionado em fóruns, 

seminários, grupos de pesquisas e por educadores, professores e gestores de escolas. De acordo 

com os estudos já realizados por Di Pierro (2005), Brunel (2014), Carvalho (2009), Carrano e 

Fávero (2005), dentre tantos outros pesquisadores, sobre a juvenilização na EJA, as turmas 

dessa modalidade estão sendo compostas por adolescentes. Um dos fatores mais apontados para 

esse fenômeno é a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do Conselho 

Nacional de Educação, aprovada pelo Parecer CNE/CEB nº. 11/2000, por meio da Resolução 

nº. 3, de 15 de junho de 2010, que definiu o ingresso na EJA de pessoas com 15 anos para o 

Ensino Fundamental/Anos Iniciais, e de 18 anos para o Ensino Médio. Estudos observam que 

a meta é certificar a população, o que deixa de lado a importância de uma educação sólida e tão 

essencial para aprendizagem de competências para o trabalho, o exercício da cidadania e a 

entrada nas universidades. Segundo Rummert e Ventura (2007, p. 32), 

 

a redução das idades mínimas para a realização de exames supletivos, de 18 para 15 

anos no Ensino Fundamental e de 21 para 18 anos no Ensino Médio, constituiu uma 

mudança significativa que corroborou a desqualificação desta modalidade de ensino 

e da própria escola, uma vez que se privilegiou a idade mínima para a certificação em 

detrimento dos processos pedagógicos sistemáticos.  
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De acordo com as autoras, a lógica dos programas da EJA é discriminatória, com 

ações que são insuficientes para sanar os problemas de aprendizagem. As políticas da EJA são 

frágeis e marcadas por um processo aligeirado, ou seja, foram pensadas para corrigir a distorção 

idade-série e reduzir indicadores de baixa escolaridade. Portanto, os conhecimentos, as 

habilidades e os valores não são consolidados quando o objetivo é apenas a certificação para a 

Educação Básica. O que se consolida é o comprometimento com a “construção e manutenção 

da hegemonia inerente às necessidades de sociabilidade do próprio capital e não com a 

emancipação da classe trabalhadora” (RUMMERT; VENTURA, 2007, p. 33).  

Essa nova configuração da EJA tem causado preocupações a educadores e 

pesquisadores, o que os mobiliza na busca para compreender esse fenômeno e suas causas. 

Igualmente, com esse intuito, recorremos ao banco de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), para identificar se há pesquisas que 

focam o assunto juvenilização na EJA. Tomamos como descritor o uso das palavras-chave 

“juvenilização” e “jovens na EJA”, entre os anos de 1998 e 2018.  

Nesse levantamento, encontramos 66 pesquisas que tratam do tema e, dentre elas, 

foram identificadas 17 que estudam as trajetórias escolares do aluno jovem que chega à EJA 

com idade entre 15 a 17 anos. A partir dessa análise no banco de teses e dissertações da CAPES, 

foi possível evidenciar a relevância do estudo sobre as trajetórias de escolarização de jovens e 

adolescentes na Educação Básica, com foco na migração desses jovens para EJA. Na maioria 

das pesquisas ficou evidenciada a modificação do perfil do aluno da EJA por jovens cada vez 

mais jovens. Dessa forma, podemos dizer que a EJA possuem salas de aulas multigeracionais, 

o adolescente, o adulto e o idoso.  

 Identificamos, nas pesquisas encontradas, que esses jovens apresentam percursos 

escolares frágeis, marcados por abandonos, evasões, reprovações etc. Os fatores principais 

pelas idas e vindas desses jovens é a gravidez precoce, que contribui para as evasões e a 

necessidade de trabalhar para o próprio sustento ou para ajudar a família. Constatamos, ainda, 

que a grande maioria é composta por jovens pobres e negros.  

Percebemos que, majoritariamente, os alunos que estão na EJA são jovens que não 

conseguiram concluir o percurso escolar nas idades consideradas pelas legislações como 

adequadas, ou seja, 7 a 14 anos para o Ensino Fundamental e 15 a 17 anos para o Ensino Médio. 

Dessa forma, o aluno chega a EJA ainda adolescente, seja para fazer a correção da idade-série 
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para conclusão do Ensino Fundamental e se matricular no Ensino Médio “regular”, ou para 

concluir a Educação Básica na EJA. Diante desse contexto, entendemos que o tema necessita 

ser mais aprofundado, por meio do empreendimento de pesquisas que correlatem os percursos 

escolares do ensino “regular” com a EJA, para identificar como o sistema escolar público tem 

lidado com esse aluno.  

As estatísticas dos Censos Escolares (2014 a 2018) têm demonstrado que as taxas 

de matrículas efetivas diminuem no decorrer do ano letivo nas escolares “regulares” e 

aumentam as reprovações e os abandonos. Já na EJA as taxas de matrículas declinaram, 

entretanto, o índice maior de matrículas é de jovens de 15 a 29 anos, que sobressai ao de pessoas 

adultas.  

Constatamos, diante das pesquisas e das estatísticas encontradas, que o sistema 

educacional público enfrenta dificuldades em manter o aluno na escola com qualidade no 

ensino. Dessa forma, consideramos importante compreender as trajetórias escolares de jovens 

da EJA que passaram por percursos fragilizados, como reprovações, evasões e abandonos, na 

Educação Básica “regular” e que estão na EJA para concluir a escolarização.  

O mundo passa por profundas mudanças nesses novos tempos de vida: as novas 

competências e habilidades exigidas no mercado de trabalho, as tecnologias que avançam em 

curto tempo e causam mudanças no perfil profissional, a modificação dos conceitos de família 

e os modos de educar. Todos esses aspectos precisam ser levados em conta ao se pensar novos 

caminhos para Educação Básica brasileira, em especial, para a educação de pessoas jovens, 

adultas e idosas. É importante, cada vez mais, compreender a realidade dos jovens, os 

significados da escola para esse público e suas perspectivas de futuro por meio de estudos que 

compreendam o jovem que chega a EJA.  

Diante desses questionamentos, surgiu a iniciativa de pensar em uma pesquisa que 

consiga compreender o rejuvenescimento dessa modalidade por meio das trajetórias escolares 

de jovens matriculados na EJA e, para isso, consideramos necessário refletir sobre o conceito 

de juventude, um perfil cada vez mais crescente nessa modalidade.  

O tema juventude também vem sendo amplamente discutido por pesquisadores e as 

categorias de análise tornam-se mais complexas devido à diversidade de problemas sociais que 

o jovem vive na atualidade e que também interferem na educação. A sociedade caracteriza os 

jovens como irresponsáveis e desinteressados, o associam à violência, à criminalidade e como 

uma ameaça à sociedade, ao mesmo tempo, dizem que a juventude é a esperança do amanhã. 
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Para essas questões, possivelmente, há consequências, pois o não entendimento do que é ser 

jovem pode causar exclusão e desigualdade social.  

A juventude, no século XXI, é bem diferente de séculos atrás. São novas 

experiências e vivências que se formam nos ciclos de vida e nas relações sociais. São diferentes, 

porque possuem diferentes formas de agir e pensar, de se vestir, de se comunicar e de ser, além 

disso, desejam estar com os seus grupos, são autônomos e estão em constante movimento. Essas 

características são denominadas, por Dayrell (2007), como uma nova condição juvenil, 

entretanto, segundo o autor, esse novo jeito de ser do jovem tem gerado fontes de tensão entre 

a cultura jovem e a cultura escolar, o que provoca relações de conflitos por não se comportarem 

da forma como a escola espera ou por não concordarem com o que a escola propõe.   

Diante disso, os jovens que chegam à EJA têm uma nova condição juvenil, que é 

caracterizada pela diversidade com a qual a juventude é representada com relação à etnia, ao 

gênero ou à orientação sexual, e outras expressões que desafiam os educadores da modalidade, 

especialmente por terem de lidar com gerações diferentes no mesmo ambiente.  

Para tanto, é importante considerar que, além das trajetórias escolares fragilizadas, 

o público da EJA apresenta vivências e culturas diversas, especialmente experiências com 

relação ao trabalho, seja formal ou informal. Promover conhecimentos condicionados ao seu 

cotidiano de vida pode ser uma oportunidade de suprir a necessidade do jovem e da pessoa 

adulta, para além de apenas concluir o Ensino Médio. As exigências do mercado de trabalho 

por mão de obra qualificada orientam que o jovem e o adulto terminem a Educação Básica, e 

adequar os currículos da EJA para uma educação voltada para as necessidades desse público 

pode ser um caminho necessário para o jovem e o adulto que chegam a essa modalidade de 

ensino. 

Entendemos que, para empreender esse estudo sobre o jovem que chega cada vez 

mais cedo à EJA, é necessário compreender os desafios que a Educação Básica enfrenta, pois 

as trajetórias dos jovens nos percursos da Educação Básica “regular” influenciam os desafios 

enfrentados pela EJA. 

Pesquisar o contexto atual daqueles que, por tantas circunstâncias, tiveram e têm 

suas trajetórias escolares interrompidas, cujas urgências se fazem no tempo presente e com um 

futuro incerto, se faz cada vez mais necessário. Assim, este trabalho procurou desvendar, nas 

trajetórias escolares de jovens e adultos, marcadas por eventos fragmentados, a não 

permanência ou a não conclusão no Ensino Fundamental e Médio da Educação Básica 



26 
 

“regular”, ou seja, aquela que ocorre dentro da idade considerada própria pela legislação 

educacional, e a escolha da EJA para a continuidade dos estudos.  

A presente pesquisa tem como objeto de estudo os jovens que, a partir dos 15 anos, 

migraram para modalidade EJA em Conselheiro Lafaiete-MG. O objetivo geral que norteou a 

pesquisa foi identificar as implicações nos percursos escolares dos mais jovens na Educação 

“regular” que fizeram com que procurassem a EJA para continuar a escolarização. 

Esse objetivo se desdobrou nos seguintes objetivos específicos: identificar o perfil 

dos alunos matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio da EJA 

nas escolas públicas de Conselheiro Lafaiete-MG e verificar, neste grupo, os jovens que, a partir 

dos 15 anos, se matricularam na EJA; analisar as trajetórias escolares desses jovens e os motivos 

de chegarem tão cedo à EJA; apresentar o significado que esses estudantes e suas famílias  

atribuem à escola e ao processo de escolarização. 

A metodologia proposta recorre à pesquisa de abordagem qualitativa e quantitativa, 

e tem, como foco principal, a análise das trajetórias de estudantes mais jovens da EJA na 

Educação Básica “regular”. Para tanto, foram escolhidos os seguintes instrumentos de coleta de 

dados: aplicação de questionário e entrevistas semiestruturadas. A metodologia foi construída 

em três etapas. A primeira etapa, foi reservada para à aplicação do questionário na rede pública 

estadual de educação nas turmas de EJA de Conselheiro Lafaiete-MG, fizemos uma 

amostragem que totalizou 297 aplicações, para os estudantes de Ensino fundamental/ Anos 

finais e Ensino Médio que se encontravam nas datas marcadas de aplicação. A Secretaria 

Municipal de Educação de Conselheiro Lafaiete-MG oferece a modalidade de EJA apenas no 

Ensino Fundamental/Anos Iniciais, mas esse nível de ensino não fez parte da nossa pesquisa, 

devido à pouca presença de jovens no segmento. 

 Na segunda etapa, realizamos a tabulação e a análise dos dados encontrados e a 

seleção dos alunos mais jovens que aceitaram participar das entrevistas. Na terceira etapa, 

realizamos as entrevistas semiestruturadas com cinco jovens e dois responsáveis. O critério para 

se chegar a esses cinco jovens foi o equilíbrio entre os gêneros, os de menor idade, aqueles que 

nunca saíram da escola e os interessados em participar da pesquisa. A análise dos dados das 

entrevistas incidiu pela análise de conteúdo e seguiu os pressupostos de Bardin (1987). 

O presente texto de dissertação está organizado da seguinte forma: após essa 

introdução, o capítulo 1, intitulado “O marco teórico”, é destinado à elaboração do referencial 

teórico, no qual investigamos o contexto histórico da EJA ao longo de toda trajetória da 
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Educação no país, assim como as legislações e a análise das estatísticas educacionais de 

diferentes fontes. Nesse capítulo, ainda trazemos reflexões teóricas a respeito das diferentes 

juventudes que retratam a sociedade brasileira e um estudo sobre o fenômeno da juvenilização 

da EJA, tema que repercute em toda a pesquisa. 

  No capítulo 2, “Os caminhos metodológicos da pesquisa”, apresentamos o 

percurso metodológico da investigação, a escolha dos instrumentos de coleta de dados, a 

investigação no campo da pesquisa e o processo de análise de conteúdo dos dados obtidos. 

“Quem são os jovens e adultos da EJA em Conselheiro Lafaiete-MG”, é o título do 

terceiro capítulo, em que apresentamos a análise do perfil dos participantes da pesquisa, a partir 

das categorias: características dos alunos da EJA (idade, cor, gênero, estado civil e se possuem 

filhos), situação econômica e social (renda, trabalho) e profissão e profissionalização. 

O capítulo 4, intitulado “Trajetórias escolares dos estudantes da EJA em 

Conselheiro Lafaiete-MG ”, aborda os principais aspectos subjetivos das implicações que os 

estudantes tiveram no ensino “regular” que fizeram com que fossem matriculados na EJA, e 

considera, nessa análise, as questões abertas do questionário aplicado e as entrevistas 

semiestruturadas. 

 No capítulo 5, “Os significados da escola para os estudantes e suas famílias”, 

investigamos os aspectos subjetivos referentes aos significados dos processos de escolarização 

para os jovens da EJA participantes da pesquisa e suas famílias, e, assim, apresentamos os 

sonhos e os projetos desses jovens para o futuro.  

Por fim, nas Considerações finais, procuramos articular o resultado obtido ao longo 

da pesquisa e concluímos a investigação com a compreensão dos fatores que fazem com que os 

estudantes de Conselheiro Lafaiete-MG ainda adolescentes, ou seja, jovens de 15 a 17 anos 

cheguem a EJA para concluir seus estudos. 
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1 O MARCO TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo, apresentamos episódios que marcaram e ainda marcam as lutas 

sociais no decorrer da história da EJA no país, a fim de entender como a educação tem avançado 

e, a partir disso, compreender a situação do jovem que não consegue concluir o Ensino 

Fundamental/Anos Finais na escola “regular”, quando é encaminhado para a modalidade da 

EJA como forma de continuar a Educação Básica.  

Assim, analisamos os contextos históricos da Educação no Brasil, que se desdobra 

para a EJA. Em seguida, são apresentadas as legislações que abordam os direitos à EJA, como 

a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988; a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; as normas e diretrizes estabelecidas pelo 

CNE, dentre elas, o Parecer CNE/CEB nº. 11/2000, o Parecer CEB/CNE nº. 36/2004 e o Parecer 

CNE/CEB nº. 3/2010; a Lei nº 10.172/2001, que instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE); 

e os acordos internacionais firmados por meio das Conferências Internacionais de Educação de 

Adultos (CONFINTEAS). Para atingir nossos objetivos, tivemos contribuições de autores, 

como Di Pierro e Haddad (2005; 2015), Di Pierro (2008), Jardilino e Araújo (2014) e Arroyo 

(2007; 2010; 2014). 

Posteriormente, fizemos uma análise dos dados estatísticos da Educação no Brasil 

com a utilização dos censos escolares, dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), das 

avaliações externas e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Em seguida, 

a análise voltou-se para os jovens e as diferentes juventudes, e buscamos compreender a 

categoria juventude, um tema bastante complexo, pois não há uma, mas diferentes juventudes. 

Por fim, enfocou-se o fenômeno da juvenização na EJA. Tencionamos uma análise de como 

esse tema tem sido tratado por pesquisadores da EJA, e como se configura a juvenilização que 

se mostra crescente nessa modalidade, um fenômeno que preocupa não só autores, mas os 

educadores da EJA e de outros segmentos. Para tanto, nos amparamos nas normas jurídicas que 

se referem à juventude e à educação e em autores, como Abramovay (2007; 2015); Abramo 

(2008); Brunel (2014), Dayrell (2007), Dayrell e Carrano (2014), e Carrano (2000; 2007). 
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1.1 O contexto histórico da Educação de Jovens e Adultos 

 

 

A história da EJA surgiu a partir da desigualdade social, quando muitos não tinham 

acesso à escola e eram excluídos da sociedade, no entanto, ainda hoje, essa é uma modalidade 

caracterizada pela exclusão. As marcas dessa fragilidade nos processos de escolarização de 

jovens e adultos estão presentes em toda a história da Educação Básica do Brasil e, para 

compreender as singularidades que demarcam a exclusão e o preconceito, é necessário 

apresentar o contexto histórico de como a educação para pobres e ricos foi inserida no país e 

como essas separações ainda se perpetuam.  

Essa história inicia-se a partir da chegada dos portugueses ao Brasil e, 

especificamente, dos jesuítas, em 1549. Paiva (2003) afirma que, no Brasil Colônia, se 

formaram instituições educadoras a partir dos jesuítas e, ao se referir à educação nesse período, 

ressalta que a criação de um colégio era o grande objetivo dos jesuítas, ou seja, um lugar 

específico onde preparariam novos missionários. Porém, houve uma nova composição do 

ensino e, em 1599, a educação jesuítica passou a ser ordenada pelo Ratio atque Institutio 

Studiorum Societatis Iesu (Plano e Organização de Estudos da Companhia de Jesus), um 

conjunto de 467 regras relacionadas às condutas e às metodologias pedagógicas ao serviço da 

propagação da fé católica. O ensino era direcionado para os colégios criados pela Companhia 

de Jesus em províncias por toda a Europa e também no Brasil (HANSEN, 2001).  

O ensino jesuítico da Companhia de Jesus era destinado aos filhos que pertenciam 

às classes dominantes, que eram representadas por grandes fazendeiros, e os índios eram 

incluídos para cumprir a missão de catequizá-los. Os escravos, a população pobre e as mulheres 

eram excluídos da escolarização (CARDOSO, 2005). Após quase dois séculos de educação 

jesuítica, em 3 de setembro de 1759, a Companhia de Jesus interrompeu seu trabalho no Brasil, 

depois de serem expulsos das terras portuguesas, e, a partir de 1759, um novo sistema de ensino 

foi adotado, no Brasil e em Portugal, chamado Aulas Régias e que permaneceu até 1834. 

Cardoso (2005) menciona que essa nova estrutura, as Aulas Régias, foram implantadas pelo 

Marquês de Pombal, a fim de promover uma cultura de base letrada, pautada na escrita e no 

cálculo e, com isso, capacitar as pessoas que exerciam funções privilegiadas na corte.  

Em 1808, a família real portuguesa se estabeleceu no Brasil e a sua permanência no 

país ocasionou muitas transformações. Para suprir as carências da falta de instrução 
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educacional, foram criadas várias instituições de ensino superior, com a finalidade de 

profissionalizar e de capacitar pessoas para atender a realidade do Brasil naquele momento, que 

se transformava num Império.  

Após três séculos de exploração dos recursos econômicos no Brasil, Portugal 

perdeu o domínio político, e “diante do enfraquecimento econômico e político de Portugal e o 

contexto de contradição entre a política econômica portuguesa e a política econômica 

internacional ocorreu à conquista brasileira de sua autonomia política e econômica” 

(NASCIMENTO, 2006, p. 1). Para consolidar e firmar o Brasil como Império, em 1824, foi 

criada a primeira Constituição do país, um documento marcado por exclusões sociais. 

 

A Constituição de 1824 manteve os princípios do liberalismo moderado e fortaleceu 

o poder pessoal do imperador, com a criação do Poder Moderador acima dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário. Ela estabelecia que as províncias passassem a ser 

governadas por presidentes nomeados pelo imperador e dividiu o Legislativo em 

Senado vitalício, na prática escolhido pelo imperador, e Câmara dos Deputados, eleita 

por voto indireto e censitário. Os eleitores votavam em suas províncias num colégio 

eleitoral que escolhia os deputados. Apenas os homens livres que cumpriam algumas 

condições, inclusive de renda, participavam das eleições. Esses requisitos eram 

apurados nos censos (NASCIMENTO, 2006, p. 4). 

 

A primeira constituição, criada em 1824, declarava o direito à educação primária 

para todos e indicava que os adultos também se beneficiariam desse direito, mas, durante todo 

o período imperial, esse direito não foi reconhecido e, no censo realizado em 1872, 82% da 

população com idade superior a cinco anos era analfabeta (HADDAD; DI PIERRO, 2005). 

 O período imperial foi marcado pela ascensão das classes dominantes. As 

mulheres, os negros e as pessoas pobres não possuíam nenhum direito, nem mesmo à educação 

primária. Em 1834, o governo imperial se encarregava de gerenciar a educação das elites e 

delegava para as províncias a obrigação de cuidar da Educação Básica da população carente 

(HADDAD; DI PIERRO, 2005). Assim, foram instituídas Assembleias Legislativas 

provinciais, e cada uma ficava responsável por criar escolas e garantir seu funcionamento. As 

províncias tinham liberdade para implantá-las ou não, o que pode ser entendido como uma 

“possibilidade de libertação do homem, ou em sentido oposto, como forma de dominação pelos 

setores políticos locais” (CARVALHO, 2005, p. 191).  

Convém ressaltar que, entre o Império e a República, ocorreram muitos problemas 

na organização educacional e econômica do Brasil. Schueler (1999) retrata as condições dessa 

época, especialmente acerca da situação das crianças nesse período, e o funcionamento das 
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escolas públicas. A autora traz uma reflexão importante, ao relatar que as crianças se 

aglomeravam nas ruas em situação muito precária, trabalhavam como vendedores ambulantes 

e pediam esmolas. Muitas ainda eram escravas e outras, muito pobres, pertenciam às classes 

trabalhadoras. A autora afirma que, nos relatórios policiais, as crianças eram associadas à 

“sujeira, desordem, pobreza e viciosidade do espaço urbano” (SCHUELER, 1999, p. 2). 

 O Estado, no período do Império, entendia que educação era a solução social, pois, 

além de instruir, deveria desempenhar o papel de ensinar a educação moral e religiosa para as 

crianças. Schueler (1999) destaca que o ensino do ofício foi estabelecido por províncias do 

Império, para crianças órfãs, para os filhos de pais pobres e às crianças encontradas nas ruas, a 

fim de oferecer instruções de leitura, escrita, aritmética e ofícios para o trabalho, como 

artesanato, sapateiro, marceneiro, serralheiro e costureira. “Há hipótese de que a instrução e a 

educação nas décadas finais do Império foram consideradas vias possíveis para reorganização 

das relações de trabalho e de controle social” (SCHUELER, 1999, p. 4). 

 Segundo a autora, a escola pregava que o ensino primário bastava para os pobres, 

assim, conservava-se, para a elite, o ensino secundário (SCHUELER, 1999). Os cargos 

políticos, o funcionalismo do Estado e o poder eram privilégios das classes dominantes, dos 

senhores de fazendas e, para o restante da população, restava apenas o trabalho braçal. 

Assim, em 1891, a Constituição criada na primeira República declarava a exclusão 

e o preconceito em relação às pessoas pobres, negras e analfabetas. A responsabilidade pelo 

ensino secundário ficou a cargo da União e o ensino primário era para os municípios e as 

províncias. Haddad e Di Pierro (2005) afirmam que, devido aos interesses políticos e 

financeiros das oligarquias regionais, havia esforço em deixar o ensino elementar para as 

províncias e municípios, pois os recursos eram escassos. Dessa forma, a educação oferecida 

com poucos recursos ficaria para as classes pobres, enquanto a elite seria dirigida pela União. 

Ainda nessa Constituição, constava que os analfabetos eram excluídos do direito ao voto, mas 

ressalta-se que, nessa época, a maioria da população adulta era analfabeta, o que determinava 

que as classes dominantes decidissem quem governaria. 

No período da primeira República ocorreram retrocessos e avanços educacionais. 

O acesso ao ensino era privilégio das classes dominantes, a elite, enquanto que, para as classes 

populares, a educação tinha como foco o trabalho. Nesse período, o Brasil passou por diversas 

reformulações educacionais: a Reforma de Benjamim Constant, em 1889; o Código Epitácio 

Pessoa, em 1901; a Reforma Rivadávia Correa, em 1911; a Reforma de Carlos Maximiliano, 

em 1915; a Reforma João Luiz Alves e Rocha Vaz, em 1925, dentre outras reformas estaduais. 
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Segundo Haddad e Di Pierro (2005), em 1920, o censo contabilizava que havia, 

ainda, 72% da população com idade acima de cinco anos analfabeta. A partir dessa década, 

segundo os autores, “o movimento de educadores e da população em prol da ampliação do 

número de escolas e da melhoria de sua qualidade começou a estabelecer condições favoráveis 

à implementação de políticas públicas para a educação de jovens e adultos” (HADDAD; DI 

PIERRO, 2005, p. 86). 

 A crescente urbanização e a industrialização do país exigiam mão de obra 

qualificada na década de 1930 e, consequentemente, passou a ser necessário ter instituições 

escolares que dessem conta dessa demanda. Essa foi uma preocupação de governantes e das 

classes dominantes, pois perceberam que a educação para todos seria imprescindível para 

aquela atual conjuntura. A criação da Constituição de 1934 estabelecia novas diretrizes para 

educação no Brasil e diminuir o analfabetismo adulto era um aspecto fundamental. Diante disso, 

foi proposto, segundo Haddad e Di Pierro (2005, p. 87), na nova Constituição, 

 
um Plano Nacional de Educação, fixado, coordenado e fiscalizado pelo governo 

federal, determinando de maneira clara as esferas de competência da União, dos 

estados e municípios em matéria educacional: vinculou constitucionalmente uma 

receita para a manutenção e o desenvolvimento do ensino; reafirmou o direito de todos 

e o dever do Estado para com a educação; estabeleceu uma série de medidas que 

vieram confirmar este movimento de entregar e cobrar do setor público a 

responsabilidade pela manutenção e pelo desenvolvimento da educação. 

 

Na década de 1940, a Educação de Adultos veio a ser identificada como um 

problema de política pública. Haddad e Di Pierro (2005, p. 86-87) assinalam que o “PNE 

previsto pela Constituição de 1934, deveria incluir entre suas normas o ensino primário integral 

gratuito e de frequência obrigatória. Esse ensino deveria ser extensivo aos adultos”, a Educação 

de Adultos passou a ser reconhecida.  

Em 1938 o INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos) foi criado, e, em 

1942, foi instituído o Fundo Nacional do Ensino Primário. O fundo estabelecia que, por meio 

da ampliação do programa de educação primária, se incluísse o ensino supletivo para jovens e 

adultos.  

Portanto, em 1945, foi regulamentado que 25% dos recursos deveriam ser aplicados 

na educação para jovens e adultos, pois “a UNESCO denunciou ao mundo as profundas 

desigualdades entre os países, e alertava para o papel que deveriam desempenhar a educação, 

em especial a educação de adultos” (HADDAD; DI PIERRO, 2005, p. 88).  Observa-se que a 
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exclusão social sempre existiu e os privilégios eram para as camadas elitizadas, e que os menos 

favorecidos não tiveram as mesmas oportunidades de progredirem em escolaridade.  

Em 1947, foi criado, pelo Governo Federal, o Serviço de Educação de Adultos 

(SEA). Esse programa foi adotado nas esferas estaduais, municipais e também na iniciativa 

privada, para promover uma série de atividades e distribuição de materiais didáticos, e se 

estendeu até 1950, com a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA). Segundo 

Haddad e Di Pierro (2005), os programas das décadas de 1940 a 1950 contribuíram para a 

redução do analfabetismo, mas, ainda assim, a taxa permanecia alta, 46,7% no ano de 1960. 

Segundo Jardilino e Araújo (2014), em 1958, foi criado o Sistema de Rádio 

Educativo da Paraíba (SIREPA), com o propósito de promover campanhas de alfabetização. 

Logo depois, surgiu o Movimento de Educação de Base (MEB), realizado pela Secretaria 

Estadual de Educação da Paraíba, e que se manteve por 10 anos e alcançou cidades do Norte e 

do Nordeste do país, bem como algumas regiões de Minas Gerais e do Mato Grosso. O MEB 

foi criado em 1961 por influência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e 

tinha como intenção desenvolver a alfabetização por meios de escolas radiofônicas no meio 

rural. 

Esses movimentos sociais eram inspirados no pensamento pedagógico de Paulo 

Freire e “tinham como iniciativas a educação popular e a luta pelo direito à educação. Eram 

liderados por intelectuais, estudantes universitários e artistas” (JARDILINO; ARAÚJO, 2014, 

p. 51). O cenário brasileiro tecia movimentos sociais na luta por uma educação para jovens e 

adultos e, com o governo do presidente João Goulart (1960-1964), as mobilizações ganharam 

visibilidade pela política que ele impulsionava para reformas no país. Nesse contexto, 

educadores e intelectuais, como Paulo Freire, discutiam a preocupação com a alfabetização de 

adultos e, dessa forma, foram realizados conferências, congressos e seminários sobre a 

Educação de Adultos para uma renovação pedagógica. Nesse período, vários movimentos 

populares, campanhas e programas elevaram a importância da Educação de Adultos. 

Em 1962, surgiu o Centro Popular de Cultura (CPC), criado pela União Nacional 

dos Estudantes (UNE). Logo depois, em 1963, impulsionado pelos movimentos sociais, foi 

criada a Comissão Nacional de Alfabetização (CNA) e instituído o Plano Nacional de 

Alfabetização, um dos momentos mais marcantes para Educação de Adultos e que tinha, como 

inspiração, as ideias do educador Paulo Freire. 
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O método de alfabetização de Paulo Freire marcou a história da Educação brasileira. 

Era consolidado por meio de palavras geradoras, a partir do cotidiano e das vivências dos alunos 

com a família, no trabalho, na cidade, de acordo com a comunidade e o contexto onde viviam. 

Angicos, uma cidade pequena do Rio Grande do Norte, na qual Paulo Freire aplicou esse 

método, foi palco de uma alfabetização de jovens e adultos diferenciada. Nessa localidade 

foram alfabetizadas cerca de 300 pessoas em um período de 40 horas, o que representou um 

marco histórico, considerando a proposta e o fato de que, por volta de 1963, a realidade existente 

em Angicos-RN era de 75% de analfabetos, em uma população de 9.542 habitantes, 

aproximadamente (CANINDÉ; SAMPAIO, 2015). A história de Angicos-RN reforça os ideais 

de Paulo Freire, para quem “a educação é um ato político, que pode contribuir para a 

transformação social e a libertação dos oprimidos” (FREIRE, 1991, p. 29), o que torna o ser 

humano um protagonista da sua própria transformação.  

O Movimento de Cultura Popular (MCP), criado em 13 de maio de 1960, na cidade 

do Recife-PE, segundo Jardilino e Araújo (2014), tinha como objetivo promover o acesso a 

expressões artísticas, à conscientização política, a trabalhos em educação de base e 

alfabetização. O movimento se expandiu e atuou em todo o Estado de Pernambuco e ganhou 

apoio da sociedade, do comércio, da indústria, da imprensa e a colaboração do educador Paulo 

Freire. O MCP criou escolas primárias para atender às crianças e aos adolescentes, escolas 

radiofônicas e de aperfeiçoamento para adultos, programas de educação e cultura por rádio e 

televisão e escolas de formação profissional. “Com o golpe militar em 1964, suas atividades 

foram encerradas, os movimentos por educação e cultura popular foram reprimidos, seus 

dirigentes perseguidos, seus ideais, censurados” (HADDAD; DI PIERRO, 2005, p. 93).  

Com o período da ditadura militar, as metas de redução do analfabetismo 

continuaram e, em dezembro de 1967, foi implantado o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL), que tinha como princípio uma “prática pré-determinada, autoritária e não 

dialógica, que condenava a uma aceitação passiva aqueles que deveriam fazer ouvir as suas 

vozes e assegurar os seus direitos” (JARDILINO; ARAÚJO, 2014, p. 61).  O método era 

constituído por técnicas de leitura, escrita e cálculos. No período do MOBRAL, em 1971, a 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 5.692) foi promulgada, e nela o 

regime militar consolidava o Ensino Supletivo. O MOBRAL tinha como objetivo acabar com 

o analfabetismo e oferecer oportunidades para a continuidade dos estudos. Conforme ressaltam 

Jardilino e Araújo (2014), em 1978, foi constatado que apenas dois milhões de pessoas foram 

contempladas no programa. O investimento financeiro do governo no MOBRAL representou 
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custos altíssimos e que não condiziam com a quantidade de pessoas alcançadas pelo 

movimento.  

Em 1985, quando o Brasil retomou a democracia, já no governo do presidente José 

Sarney, o MOBRAL enfraqueceu-se e foi substituído pela Fundação Nacional de Jovens e 

Adultos (Fundação Educar), que integrava o Ministério da Educação (MEC). Mas, no governo 

do presidente Fernando Collor de Melo, em 1990, essa iniciativa foi extinta. “Com o fim do 

regime militar, a Assembleia Nacional Constituinte acolheu as demandas dos movimentos 

sociais, restituindo o direito de voto aos analfabetos e reconhecendo os direitos educativos dos 

jovens e adultos” (DI PIERRO, 2008, p. 398).  

Em seguida, em 1989, foi lançado o Movimento de Alfabetização de Jovens e 

Adultos (MOVA) da cidade de São Paulo - SP, na gestão de Paulo Freire como secretário 

municipal de Educação, em parceria com grupos da sociedade civil. Um dos objetivos era 

desenvolver um processo de alfabetização a partir da realidade e dos conhecimentos prévios 

dos alunos. No primeiro ano de implementação, foram criados 626 núcleos de alfabetização e 

12.185 pessoas foram alfabetizadas. Os conceitos educacionais do MOVA “têm como princípio 

orientador a tese de que é a ação do educando sobre o mundo letrado, pensando e agindo sobre 

a própria escrita e escrita de outros, é o ponto de partida para a leitura do mundo” (JARDILINO; 

ARAÚJO, 2014, p. 67). Desse modo, a metodologia aplicada buscava favorecer a autonomia 

de todos os personagens da escola. O MOVA estendeu-se por todo o território nacional em 

diferentes projetos, mas seguindo as mesmas definições de metodologia. Assim, como o 

sucesso do programa, se tornou o Projeto Mova Brasil e passou a contar com a parceria da 

Petrobras, da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e do Instituto Paulo Freire (IPF). A 

presença do MOVA-Brasil , segundo Jardilino e Araujo (2014, p. 70) “está em 629 municípios 

no interior de 11 estados [...], que conta com órgãos gestores, pedagógicos e de administração 

nacional, além dos polos, parceiros locais e um setor responsável pela articulação nacional”.  

Em 1994, foi criada na cidade de São Paulo-SP, uma ONG muito importante, a 

Ação Educativa, Assessoria, Pesquisa e Informação. Essa iniciativa, uma associação civil não 

lucrativa, é, ainda hoje, uma das organizações mais atuantes no cenário brasileiro, é financiada 

por diversos órgãos internacionais, multilaterais, por fundação empresarial, pública e por 

pessoas físicas. Sua gestão envolve vários setores de prestação de serviços. A Ação Educativa 

atuou fortemente na formulação da Lei nº. 9.394/1996 (LDBN). Em 2003, consolidou suas 

atividades na EJA e com a juventude. 
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No governo de Fernando Henrique Cardoso, presidente da República de 1995 a 

2002, uma ampla reforma educacional ganhou corpo no país, com a aprovação da Lei nº. 9.394 

(LDBN), homologada em 20 de dezembro de 1996. Essa lei dedica um capítulo à EJA e a define 

como uma modalidade da Educação Básica. No entanto, segundo Di Pierro (2008, p. 399),  

 

esse reconhecimento não teve, porém, a repercussão esperada nas políticas públicas 

de educação, devido às orientações neoliberais que prevaleceram na administração 

governamental durante os anos 90, um período marcado pela redefinição da liderança 

mundial, pela globalização econômica e por profundas mutações no mundo do 

trabalho. 

 

Na década de 1990, uma preocupação mundial com o analfabetismo impulsionou a 

busca de propostas para debates e estudos para a elaboração de políticas públicas para a EJA, 

como o Plano Decenal de Educação (BRASIL, 1993). Além disso, a realização da V 

CONFINTEA, dentre outros eventos internacionais e nacionais, corroborou para manter viva a 

discussão acerca do direito à aprendizagem de pessoas jovens e adultas.  

A Alfabetização Solidária (ALFASOL), uma iniciativa não governamental, criada 

em 1996 e vinculada à Casa Civil da Presidência da República, foi a primeira Organização Não-

governamental (ONG) brasileira a estabelecer relações com a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Seus objetivos eram reduzir o analfabetismo 

e ampliar o acesso de jovens e adultos à Educação Básica. No entanto, segundo Di Pierro 

(2008), a EJA teve o direito negado ao ser excluída do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)3, um 

fundo de financiamento do Ensino Fundamental, criado em 1996. Organizações sociais se 

movimentaram para reivindicar o direito dos jovens e adultos à educação, com isso, surgiram 

parcerias de gestão compartilhada, como o MOVA e o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA).  

 
3 “A operacionalização do dispositivo constitucional que criou o FUNDEF exigiu regulamentação adicional. 

Embora tenha sido aprovada por unanimidade do Congresso, a Lei no. 9.424/1996 recebeu vetos do presidente, 

um dos quais impediu que as matrículas registradas no Ensino Fundamental presencial de jovens e adultos fossem 

computadas para efeito dos cálculos dos fundos, medida que focalizou o investimento público no ensino de 

crianças e adolescentes de 7 a 14 anos e desestimulou o setor público a expandir o Ensino Fundamental de jovens 

e adultos” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 121). A ação política instaurada no governo de Luiz Inácio Lula 

da Silva foi a substituição do FUNDEF pela Emenda Constitucional nº. 053/2006, que dá origem ao Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 

O FUNDEB, regulamentado pela Lei nº. 11.494/2007, passou a regulamentar e a assegurar as políticas de fundos 

da educação básica e de valorização dos profissionais da educação (SILVA, 2015), o que inclui a EJA. 
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A partir de 1996, as discussões acerca da EJA foram consolidadas em fóruns por 

todo o território nacional, e se concretizaram em encontros anuais para o controle das políticas 

governamentais, com o propósito de lutar para a manutenção dos direitos das pessoas à 

educação. Esses fóruns, hoje, são espaços reconhecidos e apoiados pelos governantes e pela 

sociedade em geral.  

 

 

1.2 Sobre o direito à educação de jovens e adultos segundo as legislações 

educacionais brasileiras  

 

 

 

O direito à educação, nas políticas públicas educacionais, é fundamentado na 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e a efetivação desse direito é um princípio 

essencial para o desenvolvimento da sociedade, como determinado no artigo 205. Assim, é 

dever do Estado e da família promover e incentivar a educação da pessoa, e prepará-la para 

exercer a cidadania e a qualificação para o trabalho com a ajuda da sociedade. Ainda prevê, no 

artigo 208, que a “Educação Básica é dever do Estado, sendo obrigatória, garantindo a 

gratuidade dos 4 aos 17 anos de idade. Com a redação dada pela EC nº. 59, de 2009, também é 

garantido o direito a ela a quem não teve acesso na idade própria” (BRASIL, 2009).  

Esse princípio da CF/1988 foi retomado na LDBN (1996), no artigo 2º, em que 

assinala que a “educação é dever da família e do Estado inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

Partindo desses princípios, é importante destacar que a EJA precisa ser valorizada 

e respeitada como uma modalidade de educação que dá acesso àqueles que não tiveram 

oportunidade na idade própria, e é um poder transformador de vidas para jovens e adultos, 

conforme diz a LDBN (1996): 

  

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso 

ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e médio na idade própria. 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que 

não puderam efetuar os estudos na idade “regular”, oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de 

vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador 

na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 
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Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 

de estudos em caráter “regular”. § 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-

se-ão: 

I – no nível de conclusão do Ensino Fundamental, para os maiores de quinze anos; 

II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

§ 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais 

serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 

 

Além de a EJA ser amparada na Constituição (1988) e na LDBN (1996), seus 

princípios estão garantidos também no Parecer CNE/CEB nº. 11/2000, que determina: 

 

Parágrafo único. Como modalidade destas etapas da Educação Básica, a identidade 

própria da Educação de Jovens e Adultos considerará as situações, os perfis dos 

estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos princípios de equidade, diferença e 

proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes curriculares 

nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio. 

 

 

Além disso, a Lei nº. 10.172, de 9 de janeiro de 2001, aprovou o PNE e dedicou o 

capítulo 5 para a EJA. 

 

Para atender a essa clientela, numerosa e heterogênea no que se refere a interesses e 

competências adquiridas na prática social, há que se diversificar os programas. Neste 

sentido, é fundamental a participação solidária de toda a comunidade, com o 

envolvimento das organizações da sociedade civil diretamente envolvidas na 

temática. É necessária, ainda, a produção de materiais didáticos e técnicas 

pedagógicas apropriadas, além da especialização do corpo docente (BRASIL, 2001). 

 

 

Em 2009, conforme explicam Haddad e Di Pierro (2015), foi modificado, na 

CF/1988, a redação do artigo nº. 208, pela Emenda Constitucional nº. 59, que tornou obrigatória 

a educação da Educação Infantil ao Ensino Médio e reafirmou que a educação é assegurada, 

inclusive, àqueles que não tiveram oportunidades na idade própria. Essa emenda ainda estendeu 

à EJA acesso ao material didático e à merenda escolar, e afirmou a garantia, para os seus 

estudantes, ao transporte, à alimentação e à assistência à saúde. O direito à educação também 

foi garantido pela Lei nº. 12.796/2013 e “ampliou o direito dos jovens e adultos ao Ensino 

Médio e aos programas suplementares a ele associados, obrigando compatibilizar a legislação 

infraconstitucional”. O artigo 37 da LDBN (1996) foi modificado pela Lei nº. 11.741, de 2008, 
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para acrescentar o parágrafo que determina que, preferencialmente, a EJA deverá ser articulada 

à educação profissional. 

A Resolução nº. 3, de 15 de junho de 2010, além de substituir o termo supletivo por 

EJA, instituiu as 

  

diretrizes para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos 

cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA; idade mínima e certificação 

nos exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio da 

Educação a Distância.  

 

Com o propósito de ampliarmos essa discussão, ressaltamos alguns pontos dessa 

resolução que estabelecem critérios relacionados à duração dos cursos e à idade mínima para 

ingresso na EJA; à idade mínima e certificação nos exames de EJA; à possibilidade de que a 

EJA seja desenvolvida por meio da Educação à Distância. O artigo 2º dessa resolução assinala 

que, para a EJA ter uma melhor abrangência e desenvolvimento, é necessário que a modalidade 

seja observada como política pública de Estado, com gestão democrática, que fortaleça os 

conhecimentos vocacionais de estudantes e garanta uma educação ao longo da vida. O Parecer 

CNE/CEB nº. 29/2006, no artigo 4º, se manteve inalterado na Resolução CNE/CEB nº. 3, de 

16 de junho de 2010, e compôs a carga horária para o ensino na EJA, independentemente da 

organização curricular. E determinou, ainda, que: 

 

I - para os anos iniciais do Ensino Fundamental, a duração deve ficar a critério dos 

sistemas de ensino; 

II - para os anos finais do Ensino Fundamental, a duração mínima deve ser de 1.600 

(mil e seiscentas) horas; 

III - para o Ensino Médio, a duração mínima deve ser de 1.200 (mil e duzentas) horas. 

Parágrafo único. Para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio integrada com 

O Ensino Médio, reafirma-se a duração de 1.200 (mil e duzentas) horas destinadas à 

educação geral, cumulativamente com a carga horária mínima para a respectiva 

habilitação profissional (BRASIL, 2010). 

 

No artigo 5º, diante do exposto nos incisos I e VII, da LDBN (1996), focado no 

atendimento à escolarização na EJA obrigatória e aos exames, estabelece que a idade mínima 

para ingresso é de 15 anos ou mais para o Ensino Fundamental e de 18 anos para o Ensino 

Médio. Foi definido em parágrafo único que: a) para que haja amplo atendimento na faixa de 

15 anos ou mais para os que possuem defasagem idade-série; b) tanto na EJA quanto nos cursos 

profissionalizantes, é indispensável constatar frequência dos alunos mediante chamadas diárias 



40 
 

nas salas de aula; c) estabelecer, nas redes de ensino, projetos voltados para os adolescentes de 

15 a 17 anos, com o olhar para as suas potencialidades, necessidades e expectativas em relação 

à vida, às culturas juvenis e ao mundo do trabalho. Inclusive, é possível adotar programas de 

aceleração da aprendizagem, quando for necessário, e ofertar o ensino tanto no diurno como no 

noturno (BRASIL, 2010). 

Percebemos, nos últimos anos, o crescimento do número de alunos jovens nas 

turmas da EJA. Estudantes de 15 anos de idade ou mais estão sendo matriculados ou 

encaminhados para essa modalidade, ainda que nunca tenham deixado de frequentar a escola 

básica “regular”. A idade mínima estabelecida se deve à determinação legal, que admite a 

matrícula de jovens de 15 anos no Ensino Fundamental e de 18 anos para o Ensino Médio, o 

que permite também que os exames do Exame Nacional para Certificação de Competências de 

Jovens e Adultos (ENCCEJA) sejam aplicados para esses níveis de ensino e essas idades. A 

avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) também certificava o jovem para o 

Ensino Médio até o ano de 2016 e o ENCCEJA era aplicado apenas no Ensino Fundamental. 

Mas, a partir da edição de 2017, a avaliação do ENEM deixou de certificar pessoas para o 

Ensino Médio e essa função foi transferida para o ENCCEJA. O ENCCEJA foi reformulado e 

é aplicado uma vez ao ano, em nível nacional e internacional (para brasileiros que moram fora 

do país e que não tenham concluído a Educação Básica), nos níveis de Ensino Fundamental e 

Médio. O candidato, quando não consegue a certificação do nível de ensino inscrito, tem a 

chance de conseguir ser aprovado em áreas isoladas no exame e eliminá-las, para que, em uma 

nova tentativa, se preocupe somente com as áreas que ainda necessita para concluir o Ensino 

Fundamental ou o Médio.  

Compreendemos que a EJA não pode ser uma modalidade emergente, mas deve ser 

considerada como uma continuidade “regular”, que compreende toda forma de direito ao 

aprender e concluir os estudos com qualidade, sem distinção e preconceito, uma vez que tem 

sido alimentada e idealizada como um lugar onde se acumula todo o contingente de pessoas 

que tiveram, em seus percursos escolares, fragilidades e cuja defasagem escolar é uma das 

razões principais para jovens serem encaminhados para essa modalidade. A realização de 

seminários, simpósios e eventos afins tem destacado estudos, pesquisas e projetos de extensão, 

além das investigações internacionais, que são fundamentais para entendermos o cenário 

mundial do analfabetismo e o novo perfil de alunos encontrados nessa modalidade. 

A UNESCO realiza o monitoramento da agenda global de políticas públicas para a 

educação de adultos e possui, como perspectiva educacional, uma aprendizagem para o adulto 
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ao longo da vida, para que se torne um cidadão mais fortalecido. A UNESCO trabalha com a 

educação de adultos desde 1949, com o propósito de assegurar que eles exerçam seus direitos 

fundamentais e que os países a ela associados cumpram com o dever de ofertar a esse 

contingente uma educação de qualidade. Assim, a organização proporcionou a construção de 

dois documentos importantes para a aprendizagem ao longo da vida, o Relatório Faure (1972) 

e o Relatório Delors (1996): 

 

sobre Aprendizagem e Educação de Adultos (GRALE) marca a contribuição oportuna 

da Sexta Conferência Internacional sobre Educação de Adultos (CONFINTEA VI), 

realizada pela primeira vez no Hemisfério Sul, na cidade brasileira de Belém. Com 

base nos Relatórios Nacionais de 154 Estados-Membros, o GRALE analisa 

tendências, identifica os principais desafios e as melhores práticas, e recomenda um 

curso de ação para melhorar o escopo da aprendizagem e educação de adultos 

(UNESCO, 2010). 

 

A CONFINTEA, é uma realização da UNESCO, promovida a cada 12 anos. A 

primeira foi realizada na Dinamarca (1949), com o título “Educação de Adultos”; a segunda 

aconteceu no Canadá (1960) e foi chamada de “A educação de adultos em um mundo mutável”; 

a terceira, no Japão (1972), foi nomeada como “A educação de adultos no contexto da educação 

ao longo da vida”; a quarta aconteceu na França (1985), “O desenvolvimento de Educação de 

Adultos: aspectos e tendências”; a quinta, na Alemanha (1997), e chamou-se “Aprendizagem 

de adultos, uma chave para o século XXI”; e a sexta, realizada no Brasil (2009), teve o título 

“O marco da ação de Belém” e foi a primeira realizada na América Latina. 

A V CONFINTEA promovida em Hamburgo (1997) aconteceu em plena reforma 

educacional do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), quando a LDBN (1996) 

foi consolidada. De acordo com Haddad (2009), as pessoas que compunham o movimento pela 

luta da educação de adultos no Brasil perceberam uma oportunidade quando o governo inseriu 

a sociedade civil pela primeira vez no processo de construção do documento preparatório para 

a V CONFINTEA, porque, dessa forma, poderiam elevar o tema da educação de jovens e 

adultos para garantir o direito constitucional. Apesar disso, o documento apresentado pelo 

governo brasileiro em Hamburgo foi bem diferente daquele idealizado nas reuniões promovidas 

para a V CONFINTEA.  

Apesar de tantos problemas, a participação da sociedade civil na produção dos 

relatórios para a CONFINTEA, “impulsionou o surgimento dos Fóruns de Educação de Jovens 

e Adultos. O primeiro surgiu em 1996, no Rio de Janeiro, e gradativamente foram se 



42 
 

organizando em todos os estados brasileiros” (HADDAD, 2009, p. 359). Para Di Pierro (2008, 

p. 396), a educação ao longo da vida, tema principal da V CONFINTEA,  

 

tem por objetivos desenvolver a autonomia e o sentido de responsabilidade das 

pessoas e comunidades para enfrentar as rápidas transformações socioeconômicas e 

culturais por que passam o mundo atual, estimulando o convívio tolerante e a 

participação criativa e consciente dos cidadãos na construção e manutenção de 

sociedades democráticas e pacíficas. 

 

Di Pierro (2008) ainda ressalta que o tema se refere a todo tipo de educação, e não 

se restringe à escolarização, mas foca em diversos meios de aprendizagens, tanto formais como 

informais, ou seja, especialmente na educação voltada para o contexto social.  

O evento da VI CONFINTEA, em Belém-PA, proporcionou a produção do 

documento final e considerou as contribuições da sociedade civil, de pesquisadores, educadores 

e movimentos sociais. Um dos compromissos gerados no “Marco de Ação de Belém” “foi de 

instalar em território nacional, um processo de debate para a formulação de uma política pública 

de educação de jovens e adultos ao longo da vida” (UNESCO, 2016).  

Com relação ao atual PNE, Lei, nº. 13.005/2014, quatro dentre as 20 metas são 

destinadas a EJA e 254 estratégias estão previstas para serem cumpridas até 2024. São as metas 

3, 8, 9 e 10, e que visam “garantir a escolarização de todos que não tiveram acesso a ela 

[educação] na chamada ‘idade adequada’, incluindo aí, mais uma vez, a perspectiva de 

superação do analfabetismo” (BRASIL, 2016, p. 16). As metas foram definidas com foco na 

EJA: 

 

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, 

a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento); 

[...] 

Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) 

anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de 

vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade 

no país e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade 

média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE); 

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais 

para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final 

da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% 

(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional; 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à 

educação profissional (BRASIL, 2016, p. 16). 



43 
 

 

Mediante essas leis, resoluções, pareceres, acordos internacionais e nacionais, aqui 

identificadas, além da realização de fóruns, seminários, estudos desenvolvidos sobre a EJA, é 

possível perceber que há uma movimentação no Brasil em favor da modalidade a partir de 1988.  

Com relação aos jovens de 15 a 17 anos que não possuem rupturas escolares, 

deveriam estar no Ensino Médio “regular” (AZEVEDO, 2011). Para o autor, 

 

quanto aos jovens de 15 a 17 anos, com defasagem idade/série ou ano, pela legislação 

atualmente em vigor, podem escolher entre as seguintes possibilidades para concluir 

o Ensino Fundamental, um direito que lhes é subjetivo: 1. Matricular-se no Ensino 

Fundamental “regular”, nas redes públicas estaduais ou municipais, conforme 

asseguram a Constituição e a LDB. 2. Matricular-se no curso de educação de jovens 

e adultos, com avaliação no processo, nas redes públicas estaduais ou municipais, 

conforme prevê o Art. 38 da LDB. 3. Prestar exames supletivos, conforme o mesmo 

Artigo da LDB (AZEVEDO, 2011, p. 120). 

 

Entretanto, as escolas de ensino “regular” estão transferindo seus alunos com 

defasagem para a EJA, conforme salienta Cury (2014), ao destacar que, muitas vezes, um gestor 

de escola transfere os jovens para a EJA, quando ele possui uma defasagem de idade-série. Com 

isso, a modalidade se transforma num repositório de alunos fora de faixa. Arroyo (2011, p. 20) 

ressalta que “um novo trato mais profissional está se consolidando como indicador de que tanto 

o Estado quanto a sociedade em seus diversos atores são mais sensíveis aos jovens e adultos e 

aos seus direitos à educação”. Por isso, é tão necessária a mudança de paradigmas relacionados 

à EJA, pois uma “visão reducionista com que, por décadas, foram olhados os alunos da EJA; 

trajetórias escolares truncadas, incompletas; precisará ser superada diante do protagonismo 

social e cultural desses tempos de vida” (ARROYO, 2011, p. 21). E, para compreender o que 

leva os mais jovens irem para a EJA ainda adolescentes, consideramos realizar uma análise das 

estatísticas educacionais no Brasil, a partir dos índices de analfabetismo, reprovações e 

aprovações, defasagens idade-série e da qualidade da educação, apresentada na próxima seção. 

 

 

1.3 Análise dos dados estatísticos da educação no Brasil 
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O Brasil avançou na alfabetização da população, mas ainda há milhões de 

analfabetos que foram impedidos do seu direito à educação. Segundo os dados apresentados na 

PNAD de 2019,  o Brasil em 2018, havia 11,3 milhões de pessoas com 15 anos ou mais de 

idade que eram analfabetas, o que corresponde a 6,8% da população. Comparado a 2017, houve 

uma queda de 0,1 p.p., o que corresponde a uma redução de 121 mil analfabetos entre os dois 

anos. Com relação à faixa etária de 60 anos ou mais, em 2018, eram quase 6 milhões, o 

equivalente a 18,6%. Comparado a 2017, a taxa foi de 19,2%, o que corresponde 5,8 milhões 

para essa faixa etária. Entre as pessoas com 25 anos ou mais, a taxa está em 7,2%. Segundo o 

relatório da PNAD (2019), a maior porcentagem entre os analfabetos continua entre os mais 

velhos, e as mudanças nas taxas de analfabetismo acontecem devido ao envelhecimento da 

população. As regiões ainda determinam o nível de analfabetismo, e o relatório do Censo 

Escolar de 2018 demonstrou que a desigualdade social está maior nos Estados do Nordeste e 

do Norte do país, que apresentam taxas de analfabetismo mais elevadas, porém, os índices 

maiores estão no Nordeste, com 14,5%, e o Norte, com 8,0%, enquanto, nas outras regiões, os 

índices estavam abaixo de 5,2%. O relatório ainda faz outros apontamentos e constata que a cor 

e a raça também influenciam nas taxas de analfabetismo, do total de analfabetos no país, 7% 

são negros e 4% são brancos.  

O PNE (2014) prevê que, até 2022, o analfabetismo no Brasil seja totalmente 

reduzido. Apesar da taxa de analfabetismo estar em 6,8%, o Indicador de Alfabetismo 

Funcional (INAF) mostra que 73% da população brasileira pode ser considerada 

funcionalmente alfabetizada, e apenas 8% estão no nível proficiente que constitui que são 

capazes de elaborar textos de diferentes tipos e de interpretar tabelas e gráficos. Segundo o 

relatório do Anuário Brasileiro da Educação Básica (2018, p. 89), os “alfabetizados funcionais 

estão se acumulando na faixa Intermediária ou Elementar, em vez de haver um crescimento 

sistêmico”, e só com a melhoria da qualidade da educação serão alcançados os níveis 

proficientes necessários para um desenvolvimento real de aprendizagem. No Gráfico 1, 

demonstra-se a evolução da redução das taxas de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou 

mais no Brasil 

 

 

. 
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Gráfico 1: Brasil: evolução da redução do analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais 

(1940-2018) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do IBGE (2019)  

 

Os desafios da escolarização no Brasil são declarados nas notas e nas estatísticas 

do Censo Escolar (2019). Em 2018, os resultados revelaram que a população com idade de 

quatro a 17 anos, cerca de 2,0 milhões de crianças e jovens, não frequentavam a escola, sendo 

que aquelas das idades de 14 a 17 anos são as mais afetadas. São dados alarmantes, que mostram 

o tamanho da desigualdade social do Brasil. O relatório constatou que foram 48,5 milhões de 

matrículas na Educação Básica, mas destaca que a diferença, de 2014 para 2018, era de 1,3 

milhão estudantes a menos. O relatório mostra que as taxas de distorção idade-série, as 

reprovações, evasões/abandonos são altas no Ensino Fundamental/Anos Finais e no Ensino 

Médio, porém as altas taxas de defasagem idade-série são uma das causas das irregularidades 

nas trajetórias escolares na Educação Básica, que motivam os estudantes a procurem a EJA para 

corrigir o fluxo escolar ainda na adolescência. Eles revelam que, no segmento dos Anos Iniciais, 

no 5º ano, a distorção é maior, o que demonstra que há sérias rupturas no percurso escolar a 

partir dessa etapa. No 1º ano do Ensino Fundamental, período de início da vida escolar da 

criança, a distorção idade-série é mínima, mas, à medida que se avança, a distorção aumenta e 

chega a uma média de 22% no 9º ano. O aumento da distorção idade-série nos Anos Finais pode 

acarretar a não conclusão da Educação Básica na idade certa, considerada pela legislação 

educacional. Isso significa mais alunos fora da escola, e ou o aluno abandona os estudos, ou 

prossegue na modalidade da EJA mais cedo ou mais tarde.  

O PNE propõe que 95% dos estudantes concluam o Ensino Fundamental na idade 

adequada até 2022, e estabelece que as trajetórias escolares sejam “regulares”. Os resultados 
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encontrados evidenciam que as trajetórias escolares estão fragmentadas, e podemos lembrar 

que, segundo o novo protagonismo da EJA, a defasagem idade-série na Educação Básica é um 

problema que só reforça as desigualdades sociais mediante as desigualdades escolares. Os 

Gráficos 2 e 3 demonstram essas estatísticas. 

 

Gráfico 2: Fluxo de distorção idade-série Ensino Fundamental e Médio (Brasil, 2018, %) 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do MEC/Inep/DEEd/Indicadores Nacionais 

(Anuário Brasileiro de 2019 – Todos pela Educação) 

 

As estatísticas de distorção idade-série das escolas públicas medidas por séries no 

Ensino Fundamental e Médio demonstram que, no 3º ano do Ensino Fundamental, a taxa de 

distorção sobe para 13,6%. Nos Anos Finais, a taxa é maior no 6º e 7º ano, e varia de 25,8% a 

26,2%. No Ensino Médio, o 1º ano tem a taxa mais elevada, de 33,2%, cai para 26,6% no 2º 

ano, e, no 3º ano, está em 22,7%, conforme dados do gráfico 2. Isso nos leva a questionamentos 

sobre como está sendo construído o percurso escolar dos alunos do Ensino Fundamental e como 

tem sido as aprovações nas escolas nesse nível de ensino, especialmente no 5º e no 9º anos. Da 

mesma forma, devemos considerar atentamente o desempenho dos alunos do 5º ano, pois 

também é perceptível o alto índice de evasões e reprovações no 6º ano. Quanto menos 

preparados forem para as etapas seguintes, mais reprovações e evasões podem ocorrer, 

conforme demonstrado no gráfico 3 a seguir. 
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Gráfico 3: Taxa de insucesso (soma de reprovação e abandono) por etapas do Ensino 

Fundamental e Médio (Brasil, 2018, %) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do INEP (Censo Escolar, 2018) 

 

No gráfico 3, percebemos que o percurso escolar vai se transformando em 

trajetórias escolas irregulares, ou seja, jovens vão sendo deixados no meio do caminho. 

Geralmente no Ensino fundamental, são realizados muitos projetos para correções de fluxo 

escolar por meio de políticas educacionais formuladas entre pelo estado e municípios, a forma 

acelerada para essas correções pode ser um fator do alto índice de reprovações e abandono no 

1º ano, que chegou em 2018 a taxa mais alta da educação Básica, em 25,7%.  

Segundo os dados da PNAD Contínua de 2018, a maioria dos jovens de 16 anos 

que não concluíram a escolarização ainda frequentam a escola: 86,4% estão no Ensino 

Fundamental e 13,3% frequentam a EJA no Ensino Fundamental, conforme indicado no Gráfico 

4, a seguir. 
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Gráfico 4: Situações de jovens não concluintes – 16 anos (Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, Brasil, 2018) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do Todos pela Educação (IBGE/PNAD Contínua) 

 

 Já a maioria dos jovens de 19 anos que não concluíram a Educação Básica, também 

não frequentam a escola, conforme mostra o Gráfico 5. 

 

Gráfico 5: Situações de jovens não concluintes – 19 anos (Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, Brasil, 2018) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados de MEC/Inep/DEEd/Indicadores Nacionais 

(Anuário Brasileiro de 2019 – Todos pela Educação) 

  

A defasagem idade-série soma altas taxas de abandono e explica o não alcance das 

taxas de conclusão na idade adequada do Ensino Fundamental e Médio. Os resultados das 

estatísticas na EJA revelam que há um contingente expressivo de jovens nessa modalidade e 

sugere que os alunos com retenção ou reprovações e que estão em defasagem idade-série estão 

procurando a EJA para a conclusão da Educação Básica. O relatório destaca que 3,5 milhões 

de alunos estão frequentando a EJA e, se comparado a 2017, houve uma queda de 1,5%. O 

relatório evidencia, ainda, que as matrículas no Ensino Fundamental, de 2017 para 2018, 
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sofreram uma queda de 3%. Já no Ensino Médio, as matrículas cresceram em 0,8%, em 2018 

com relação a 2017. No entanto, apesar da quantidade expressiva, os Censos Escolares de 2014 

a 2018 mostram a diminuição das matrículas nessa modalidade, conforme representado na 

Tabela 1. 
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Tabela 1: Número de matrículas na EJA por idade, referente aos anos de 2014-2018 (Brasil, Minas Gerais, Conselheiro Lafaiete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do INEP (2014 a 2018)  

 

 
 

Anos 

 

 
Região 

geográfica 

 

Número de Matrículas na EJA - Ensino Especial e da EJA 
 

Total Até 14 anos 

 

15 a 17 

anos 

 

18 a 19 

anos 

 

20 a 24 

anos 

 

25 a 29 

anos 

. 

30 a 34 

anos 

 

35 a 39 

anos 

 

40 anos ou 

mais 

 

 

 

 

2014 

Conselheiro 

Lafaiete 

2.929 1 456 525 675 305 268 215 484 

Minas 

Gerais 

335.165 776 44.083 56.804 70.704 37.790 31.923 29.465 63.620 

Brasil 3.653.530 

 

37.482 

 

642.972 

 

572.000 

 

670.378 

 

385.495 

 

339.456 

 

303.193 

 

702.554 

 

          

 

2015 

Conselheiro 

Lafaiete 

2.600 - 362 469 690 324 171 173 411 

Minas 

Gerais 

308.405 542 39.243 55.014 67.711 34.594 27.636 26.132 57.533 

Brasil 3.491.869 
 

26.688 
 

611.189 
 

564.249 
 

673.360 
 

359.969 
 

300.810 
 

281.139 
 

674.465 
 

          

 

2016 

Conselheiro 

Lafaiete 

2.790 - 399 524 746 317 205 190 409 

Minas 
Gerais 

347.128 466 38.562 66.361 82.399 39.696 30.353 28.228 61.063 

Brasil 3.482.174 

 

20.656 

 

576.806 

 

589.113 

 

723.850 

 

357.456 

 

288.738 

 

265.202 

 

660.353 

 

          

 

2017 

Conselheiro 

Lafaiete 

2.628 - 356 514 619 318 190 205 426 

Minas 

Gerais 

341.130 341 32.307 64.928 82.056 40.841 30.269 28.275 62.113 

Brasil 3.598.716 

 

18.724 560.356 587.003 737.302 361.386 297.992 284.546 751.407 

          

 

2018 

Conselheiro 
Lafaiete 

2.440 - 256 530 592 274 201 179 408 

Minas 

Gerais 

311.815 

 

283 28.981 61.753 73.137 36.041 26.677 25.231 59.712 

Brasil 3.545.988 
 

17.079 525.291 587.898 725.737 349.275 284.591 278.285 777.832 
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No município de Conselheiro Lafaiete-MG, os dados do Censo Escolar publicados 

pelo INEP revelam que as matrículas na EJA vêm diminuindo entre 2014 e 2018. No Brasil, 

percebemos que, no decorrer dos anos, há um contingente maior de matriculados na idade acima 

de 40 anos. Entretanto, a taxa de matrículas dos jovens de 15 a 17 anos é bastante alta, com 

mais de 500 mil matrículas. Assim, podemos observar que, no Brasil, havia, em 2018, mais de 

3 milhões de pessoas matriculadas na EJA e, quando consideramos as idades dos jovens de 15 

a 29 anos, essas taxas de matrícula alcançam quase dois milhões. Outro fator importante a 

destacar nesse conjunto de dados estatísticos são os problemas de aprendizagem mostrados nos 

indicadores avaliativos. Os dados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), que mede o 

grau de domínio de conhecimentos específicos de Leitura, Escrita e Matemática ao final do 3º 

ano do Ensino Fundamental, mostraram que, em 2016, menos da metade dos alunos atingiram 

os níveis de proficiência suficientes em Leitura e Matemática. A Meta 3 do Movimento Todos 

Pela Educação prevê que, até 2022, 70% dos estudantes estejam aprendendo o que se espera a 

cada etapa escolar. O relatório destaca que menos da metade dos estudantes de toda a Educação 

Básica alcançam o nível de proficiência adequado de acordo com os parâmetros da Organização 

para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

Destaca ainda que a participação do Brasil no Programa Internacional de Avaliação 

de Estudantes (PISA), avaliação trienalmente aplicada para estudantes de 15 anos em 70 países, 

mostra que a Educação Básica brasileira precisa avançar muito na aprendizagem, uma vez, na 

última avaliação em 2015, o país estava entre as últimas posições. As porcentagens de alunos 

acima do nível foram mínimas. Na proficiência em Leitura, a média da OCDE foi de 79,9%, e 

o Brasil atingiu 49%. Para Ciências, a média da OCDE foi de 78,8% e o Brasil conseguiu 

43,4%. Em Matemática, a média foi 76,6% e a do Brasil foi de 29,7%. Na análise das 

avaliações, o relatório indica que, quanto maior a renda familiar, a escolaridade dos pais e o 

índice socioeconômico, maior é o nível de proficiência do estudante. É inegável não perceber 

que, quanto maior é a desigualdade social, menos são as oportunidades de ter uma 

aprendizagem adequada. 

Uma das formas de avaliar a qualidade da educação brasileira é pelo IDEB4, que é 

desenvolvido pelo INEP, com o objetivo de medir o desempenho da Educação Básica nas 

 
4 Resumo técnico IDEB (2005-2017). Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/planilhas_para_download/2017/ResumoTecnico_Id

eb_2005-2017.pdf>. (Acesso em: 16 set. 2018.) 

 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/planilhas_para_download/2017/ResumoTecnico_Ideb_2005-2017.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/planilhas_para_download/2017/ResumoTecnico_Ideb_2005-2017.pdf
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escolas públicas e privadas. A forma de codificar os dados se dá por meio de avaliações 

externas, em Língua Portuguesa e em Matemática, aplicadas no 5º ano e no 9º ano do Ensino 

Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio. Os dados são compilados por meio de dois 

indicadores, a proficiência obtida nas avaliações do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação 

Básica) pelo desempenho dos alunos e as taxas de aprovação da escola, ou seja, para uma escola 

obter um bom resultado no IDEB, necessita melhorar os dois indicadores. O PNE (2014-2024) 

estrutura-se em metas e estratégias para atingir resultados em diversas áreas da educação e, para 

o IDEB, foi definida a meta 7, avaliada para cada nível de ensino até 2022. Para o Ensino 

Fundamental/Anos Iniciais, a meta é 6,0; para o Ensino Fundamental/ Anos Finais, é de 5,5; e 

é 5,2 para o Ensino Médio. No entanto, os resultados demonstram que o país ainda precisa 

avançar, especialmente no Ensino Médio, conforme os dados estatísticos apresentados nos 

Gráficos 6, 7 e 8. 

O Ensino Fundamental/Anos Iniciais segue sendo a etapa mais desenvolvida nos 

índices do IDEB. Todos os Estados evoluíram na proficiência média em relação a 2015. Apenas 

os Estados do Amapá, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul não alcançaram suas metas. 

 

Gráfico 6: Resultados e metas de cada unidade federativa-IDEB (Ensino 

Fundamental/Anos Iniciais) 

 

Fonte: Revista Nova Escola, a partir de dados do INEP (2018) 

 

Nos Anos Finais, a média nacional subiu de 4,5 para 4,7, mas a meta de 5 pontos 

para 2017 ainda não foi alcançada. Dos 27 Estados, 23 conseguiram aumentar o IDEB e apenas 

sete atingiram suas metas: Rondônia, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso e 

Goiás, conforme evidencia o Gráfico 7: 
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Gráfico 7: Resultados e metas de cada unidade federativa – IDEB (Ensino Fundamental/Anos 

Finais) 

 

Fonte: Revista Nova Escola, a partir de dados do INEP (2018) 

 

No Ensino Médio, as metas não foram alcançadas em 2017, ou seja, nenhum Estado 

atingiu suas metas, após três edições com baixos resultados, o índice avançou apenas 0,1%, 

chegou a 3,8 quando a meta prevista seria de 4,7. Além disso, cinco Estados ainda tiveram 

redução nos resultados, conforme demonstrado no Gráfico 8: 

 

Gráfico 8: Resultados e metas de cada unidade federativa-IDEB (Ensino Médio) 

 

Fonte: Revista Nova Escola, a partir de dados do INEP (2018) 

 

De acordo com a Meta 7 estabelecida pelo PNE, as médias do IDEB foram 

determinadas até 2024, conforme representação na Tabela 2. 
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Tabela 2: Meta 7 (PNE-2014) 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais do E. Fundamental 5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos Finais do E. Fundamental 4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino Médio5 4,3 4,7 5,0 5,2 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do Relatório PNE 

  

A partir desses dados, buscamos analisar as estatísticas do sistema educacional 

público e entendemos que os resultados apresentados trazem indícios de que os alunos na 

situação de reprovados e de abandono são aqueles que chegam à EJA para concluir a 

escolarização. Por meio dessa análise, percebemos que as matrículas na Educação Básica estão 

diminuindo, as defasagens idade-série aumentando e as exclusões são visíveis quando 

constatamos o alto índice de abandono e de evasões. Entendemos o esforço, por parte dos 

governos, em efetivar a universalização da Educação Básica, o que possibilita grandes avanços 

no processo de inclusão dos jovens de camadas sociais mais baixas aos espaços escolares. 

Elevar o número de matrículas, sanar o analfabetismo, manter o maior número possível de 

estudantes na escola e melhorar a qualidade da educação são preocupações do Sistema 

Educacional Brasileiro, o que é perceptível na formulação das metas do PNE para 2022. No 

entanto, na análise realizada, percebemos que a Educação Básica brasileira precisa avançar, e 

ainda não há um caminho definido de como alcançar os resultados necessários para reverter o 

cenário atual. Não há como dizer que uma escola tem ou não qualidade somente pelos resultados 

dos indicadores nas avaliações. Deve-se levar em conta todo o contexto no qual a escola está 

inserida, sua trajetória, a população que atende e as demandas que precisa acolher. Contudo, 

quando o resultado de insuficiência obtido por uma determinada escola é apresentado, o 

fracasso escolar fica mais visível, o que demonstra que as transformações sociais naquele 

contexto são complexas e as pressões pelas responsabilidades surgem, e com elas, as 

desigualdades educacionais e sociais. 

Desse modo, os problemas da educação não podem se restringir às avaliações, mas 

ainda é fundamental relacioná-las aos objetivos de melhoria da qualidade do ensino e a outros 

 
5 Até 2015, os resultados do Ensino Médio, diferentemente do Ensino Fundamental, eram obtidos a partir de uma 

amostra de escolas. A partir da edição de 2017, o SAEB passou a ser aplicado em todas as escolas públicas e, 

por adesão, às escolas privadas. Pela primeira vez, o INEP passou a calcular o IDEB para as escolas de Ensino 

Médio (INEP, Resumo técnico IDEB, 2005 a 2017). Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/planilhas_para_download/2017/ResumoTecnico_Id

eb_2005-2017.pdf>. (Acesso em: 16 set. 2018.) 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/planilhas_para_download/2017/ResumoTecnico_Ideb_2005-2017.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/planilhas_para_download/2017/ResumoTecnico_Ideb_2005-2017.pdf
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fatores que impactam a aprendizagem efetiva. Oliveira (2003, p. 890) adverte que “a avaliação 

é um processo capaz de direcionar projetos e ações, e o que se evidencia com as práticas em 

curso é a perspectiva da reprodução e intensificação das desigualdades educacionais e sociais”. 

Assim entendido, as avaliações produzem uma crença de competitividade, ao valorizarem o 

mérito e destacarem a qualidade em determinadas escolas e a desigualdade escolar em outras. 

Segundo Oliveira (2015), ainda que as avaliações sejam importantes, muitos municípios e 

Estados não estão preparados para, a partir desse diagnóstico, pensar porque os resultados não 

foram alcançados e, assim, criar mecanismos que transformem esse cenário.  Nesse contexto, a 

autora faz uma crítica ao método das avaliações, pois é uma forma de meritocracia, em que as 

melhores escolas são beneficiadas. De acordo com Oliveira (2015, p. 641), essa política de 

responsabilidade que não apresenta responsabilidade de fato, pois “são incapazes de prever os 

riscos que impõem as gerações que se escolarizam e são insensíveis com os que não conseguem 

responder aos critérios estabelecidos”. Assim, é importante olhar para o desempenho dos 

alunos, mas também observar em que condições o trabalho pedagógico se realiza.   

Os dados estatísticos são importantes, assim como manter todas as crianças e os 

jovens na escola. Oferecer oportunidades escolares para quem precisa é um direito de todas as 

pessoas, especialmente para prosseguirem nos estudos, que vão muito além da Educação 

Básica. Arroyo (2010) destaca que o sistema escolar público coloca o foco dos resultados na 

condição desigual dos alunos, inocenta as políticas públicas educacionais e exime a culpa do 

sistema educacional pela reprodução das desigualdades escolares. “O foco das análises sobre 

as desigualdades escolares não sai dos alunos que chegam já desiguais, mas se destacam nas 

desigualdades da qualidade das escolas” (ARROYO, 2010, p. 3). Assim, o autor indaga que a 

qualidade da escola passa a ser medida pelos resultados de estudantes desiguais, ou seja, aqueles 

que apresentam desigualdades sociais, raciais e culturais são os que se tornam responsáveis pela 

má qualidade do ensino de determinada escola. O propósito das análises das políticas públicas 

é identificar o problema e apontar para soluções, mas o contrário está sendo visto, como 

identificado por Arroyo (2010), em que os estudantes são culpados pelas próprias desigualdades 

escolares. As trajetórias escolares fragmentadas e marcadas por reprovações e evasões são 

reproduzidas por meio de um coletivo cada vez mais desigual e, por assim pensar o sistema 

educacional público brasileiro, torna-se fácil conduzir esse jovem para a EJA, o que classifica 

essa modalidade ainda mais como assistencialista para os estudantes que necessitam dela para 

concluir a Educação Básica.  
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Para melhor pensar a educação pública no país, é necessário refletir sobre as 

relações escolares dentro do espaço escolar, entre os atores que conduzem os processos de 

escolarização em toda a Educação Básica, e refletir sobre os impasses e as fragilidades que 

ocasionam as desigualdades escolares nas escolas e que produzem a desigualdade social. 

Arroyo (2010) salienta que a visão escolar prevalece nas desigualdades existentes dentro da 

escola, seja na alfabetização, na escolarização, na aprendizagem, nos resultados, nos percursos 

escolares de alunos e alunas das camadas populares, o que os tornam desiguais no meio social 

e fora da escola. Se não pensarmos dessa forma, podemos realçar as desigualdades escolares, 

pois “a seleção é o mecanismo específico a partir do qual as leis do julgamento escolar 

legitimam as desigualdades entre as classes, transformando as desigualdades sociais em 

desigualdades escolares” (PEREGRINO, 2006, p. 315).  

Aprofundando um pouco mais no contexto das desigualdades escolares, segundo 

Nogueira (2006), até meados do século XX, acreditava-se que a escolarização poderia superar 

as desigualdades sociais. A democratização do ensino público e gratuito para todos 

transformaria a sociedade num lugar de oportunidades justas e iguais, e a instituição escolar 

traria igualdade de oportunidades para todos, pois o mérito seria por dons e isso era justo. Nesse 

contexto, Nogueira (2002) ainda ressalta que o indivíduo é socialmente constituído, ou seja, 

aquele que tem oportunidade de se constituir em sociedade, com acesso aos bens culturais, aos 

valores, à educação em família, pode ter determinar o seu sucesso escolar.  

Para além das desigualdades escolares, um dos maiores desafios na Educação, no 

Brasil, é a formação para o trabalho com relação à escolarização das pessoas. No país, são 

milhões de pessoas que não concluíram a escolaridade e, sem ela, é pouco provável que o jovem 

e o adulto acessem a profissionalização para o trabalho formal com a expectativa de melhor 

qualidade de vida. O Brasil tem apresentado altos índices de desemprego, especialmente entre 

os jovens. Segundo o IBGE (2019)6, as estatísticas demonstraram que há mais de 13 milhões 

de pessoas desempregadas, e os jovens são os que mais sofrem com essa situação. Dentre esses 

jovens, a falta de experiência é o motivo maior declarado. Os dados apresentados pelo IBGE, 

em abril de 2019, mostraram que as taxas de desemprego mais altas são de jovens de 14 a 17 

anos, 42,7%, resultado considerado baixo, devido à falta de programas de aprendizagem para 

 
6 G1. Economia. 30 de abril de 2019. Disponível em:  

 <https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/04/30/desemprego-sobe-para-127percent-em-marco-diz-

ibge.ghtml>. (Acesso em: 6 jun. 2019.) 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/04/30/desemprego-sobe-para-127percent-em-marco-diz-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/04/30/desemprego-sobe-para-127percent-em-marco-diz-ibge.ghtml
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jovens aprendizes7. Já para os jovens de 18 a 24 anos a taxa desemprego estava em 26,6%. 

Corrochano (2014, p. 215) afirma que poucos estudantes de 15 a 17 anos “estão inseridos em 

situações de aprendizagem ou estágio, ambos previstos em lei para essa faixa etária. Assim, 

sobre esse grupo recaem as situações mais precárias de trabalho”. Dessa forma, inferimos que 

esses jovens estão indo mais cedo para o mercado de trabalho, e conciliam com os estudos ou 

não. Quanto mais cedo ocorrer o primeiro emprego sem a parceria de uma instituição 

educacional, mais a escolaridade poderá ser comprometida e o tipo de trabalho para essa 

situação situa-se, quase sempre, em condições precárias. O que importa saber é em que 

condições esse trabalho acontece, e se esses jovens estão em processo de escolarização. Não 

concluir a Educação Básica pode ser um agravante no quadro demonstrado, além da falta de 

experiência, como declarado nas pesquisas realizadas pelo IBGE, em 2019.  

O caminho para melhorar as condições de vida dos jovens desempregados fica mais 

sinuoso quando olhamos os resultados da PNAD Contínua de 2019 por região, que revelaram 

que as Regiões Norte e Nordeste tiveram as menores taxas de frequência ao Ensino Médio, de 

61,9% e 61,3%, respectivamente. As demais regiões permaneceram acima de 70%. O Sudeste 

vem mantendo, desde 2016, o maior contingente de jovens de 15 a 17 anos frequentes no Ensino 

Médio ou concluintes, e sua proporção estava em 76,4%, em 2018. No entanto, são resultados 

considerados preocupantes, pois a Meta 3 do PNE estabelece que a taxa de frequência escolar 

ao Ensino Médio seja elevada para 85% até o final da vigência do plano, em 2022. São desafios 

que o Brasil irá enfrentar, e parte disso se deve ao atraso escolar, à vulnerabilidade social e às 

condições socioeconômicas das famílias. Convém analisar, na continuidade das nossas 

reflexões, como a juventude está sendo vista no Brasil e como é compreendida por autores e 

estudiosos da área. 

 

 

1.4 Juventude: representações contemporâneas 

 

 

 
7 “Até os 16 anos, qualquer tipo de inserção no mercado de trabalho é proibida no Brasil, salvo na condição de 

aprendiz (entre 14 e 15 anos). [...] as empresas são obrigadas a incorporar entre 5% e 15% de aprendizes ao 

contingente de empregados, desde que frequentem cursos de aprendizagem profissional e a escola regular” 

(CORROCHANO, 2014, p. 215). 



58 
 

A respeito do entendimento sobre a juventude, duas categorias se apresentam: uma 

se define pelo desenvolvimento humano biológico e psicológico e a segunda é classificada por 

meio de categorias sociais e históricas. Segundo Abramovay (2015, p. 23-24), a juventude é 

classificada por “um ciclo ou a um quase não ciclo de vida, definida mais por uma passagem 

entre a infância e a condição de adulto”. Assim, as etapas de vida definidas pela sociedade 

foram concebidas a partir de limites muito fluidos que não seguem padrões rígidos. 

Bourdieu (1983) define a juventude como uma construção histórica, social e 

biológica dividida em ciclos de vida, a adolescência, o jovem e o adulto. Para o autor, classificar 

a ordem biológica das fases de vida refere-se à ordem de poder que a sociedade impõe para 

garantir o controle social, mas a verdade, para o autor, é que a juventude é apenas uma palavra 

que se divide em diferentes dimensões, e declara que sempre seremos “os jovens ou os velhos 

de alguém” (BOUDIEU, 1983, p. 113). 

É de senso comum dizer que a juventude é determinada por uma faixa etária, que 

passa por um processo em que as definições mudam de acordo com o tempo e são representadas 

pelo momento social, histórico e cultural. Nesse sentido, “a idade é uma construção cultural 

que estabelece determinadas práticas, indicando o que cada um deverá estar apto a fazer e como 

deve ser para adequar-se a uma determinada faixa etária na qual é posicionado em um dado 

tempo da vida” (SCHUTZ, 2012 p. 33). 

 A classificação das idades que determina a juventude se faz de acordo com a 

realidade. Para muitos jovens não existe o tempo de ser jovem, de sair com os amigos, namorar 

etc. Em muitas famílias, o jovem assume responsabilidades antes mesmo de ser considerado 

adulto, seja para trabalhar e ajudar no sustento da casa, ou no cuidado dos irmãos menores. São 

transformações históricas da sociedade que não seguem as idades ou os tempos determinados. 

Essa indefinição do tempo de ser jovem é o que torna o tema complexo, pois o fato do jovem 

ser trabalhador e cumprir com responsabilidades impostas pela sua condição social não indica 

que se tornou um adulto.  

Para Melucci (1997, p. 2), as “pessoas jovens, e particularmente os adolescentes 

são atores chaves do ponto de vista da questão do tempo em sociedades complexas”. O autor 

especifica que a adolescência está além das definições biológicas e, nessa fase, o jovem não 

tem um compromisso estável com relação ao seu tempo, espaço e cultura. Melucci (1997) ainda 

coloca que a juventude é exposta aos dilemas da sociedade, sinais visíveis das condições 

culturais. Na atualidade, os adolescentes vivem incertezas diante da variedade de perspectivas 

de um cenário de múltiplas escolhas.  
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Souza e Paiva (2012) também se pronunciam a respeito do conceito de juventude, 

e concordam que não pode ser definido apenas de uma forma, pois é uma categoria que está em 

construção social permanente, são diferentes juventudes e com identidades diferentes, vistas 

pela sociedade por meio de posicionamentos a respeito dessas novas identidades e que vêm 

provocando um entrave para a construção juvenil, em que as diferenças e as desigualdades 

sociais são realçadas.  

A juventude pode ser entendida a partir de vários pontos de vistas. O significado da 

palavra se isola em um determinado tempo da vida, mas não há um parâmetro definido para a 

idade biológica que determina a adolescência ou a pessoa jovem. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Lei nº. 8.069/1990, define que a adolescência é delimitada pela faixa etária 

entre 12 a 18 anos. Já a Assembleia Geral das Nações Unidas define, para os países latinos, a 

idade dos jovens, entre 15 a 24 anos (UNESCO, 2004). Até 2005, essa determinação também 

era considerada pelo Brasil, mas a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) e o Conselho 

Nacional da Juventude (CONJUVE), ambos criados em 2005, delimitaram as idades para os 

jovens e subdividiu-os em: 15 a 17 anos para jovens-adolescentes; 18 a 24 anos para jovens-

jovens; 24 a 29 anos para jovens-adultos (BRASIL, 2006).  

Diversos estudos referem-se ao termo juventude de forma plural, juventudes, 

devido à diversidade de gênero, classe, etnia, culturas, percursos de vida diferentes que estão 

em constante transformação. A idade cronológica é utilizada para delimitar recortes de estudos 

sobre o tema. Dessa forma, o público-alvo dessa pesquisa são os jovens na faixa etária de 15 a 

19 anos. 

A juventude compreende uma etapa complexa que “ganha contornos específicos no 

conjunto das experiências vivenciadas pelos indivíduos ao seu contexto social” (DAYRELL; 

CARRANO, 2014, p. 111). Consequentemente, a sociedade tem conhecido um novo jeito de 

ser jovem, com uma nova identidade juvenil. Os jovens são sujeitos com experiências, 

vivências, tempos, espaços, classes sociais, culturas, perspectivas diferentes de futuro e 

trajetórias de escolarização problemáticas de permanência e abandonos.  

Desse modo, não há como dizer que a juventude possui um jeito único de viver, 

pois diversas formas de ser jovem geram diferentes juventudes. Schutz (2012, p. 34-35) também 

pontua que: 
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os estudos focados na juventude nos envolvem em uma complexidade de relações 

socioeconômicas, históricas e marcadores culturais, que muitas vezes, associamos a 

uma idade cronológica, ao período de crises, como causadores de problemas, a 

desordens e por outro lado também a uma relação com um momento concentrado de 

energia, capacidade de mudanças rápidas de comportamento, inconformidade com 

imposições e outros. 

 

A análise desses estudos mostra que a juventude vive, historicamente, profundas 

transformações, conforme o contexto social e as exigências que a sociedade impõe às novas 

concepções de ser jovem. A diversidade de juventudes e suas trajetórias geram uma nova 

condição juvenil e são atribuídos, pelas sociedades, preconceitos que revelam as desigualdades 

sociais.  

Segundo Dayrell (2007, p. 1.108), o termo “condição juvenil [...] refere-se à 

maneira de ser, à situação de alguém perante a vida, perante a sociedade”. Ao tratar a condição 

juvenil, o autor destaca que essa condição é determinada pela idade cronológica, geracional, 

aos ciclos de vida e aos modos de viver. Para Abramo (2008) a condição juvenil é a situação 

vivida do jovem, segundo suas diferenças sociais, relacionadas à classe social, gênero e etnia. 

Assim, escolhemos trabalhar as diferentes juventudes que a categoria histórica e social 

representa, pois a juventude, como meio histórico e social, é plural, é definida pela origem, 

renda, local de moradia, raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, religião, 

deficiências físicas, emocionais e cognitivas e pela vulnerabilidade juvenil (NOVAES, 2018). 

Silva (2015) faz uma análise da juventude por meio de estudos desenvolvidos pela 

Sociologia no Brasil, e expõe diferentes juventudes em um cenário político e social. De acordo 

com o autor, a juventude viveu dois momentos diferentes e importantes na cena política no 

Brasil. No primeiro, de 1950 até 1960, “os gestos e atitudes dos jovens eram interpretados como 

atos de contestação, resultado de desvios e de mudanças sociais ou resultado de conflitos 

geracionais” (SILVA, 2015, p. 50). Logo, na década de 1970, o “segundo momento de 

manifestação juvenil no Brasil, inaugura-se uma nova leitura sobre a juventude, muito 

influenciada pela postura crítica e da luta dos jovens contra o regime político ditatorial instalado 

no país, em 1964” (SILVA, 2015, p. 50). Assim, a juventude passa a participar da política social 

no país.  

Silva (2015, p. 50) assinala que, a partir de 1980, com a redemocratização do país, 

a globalização e o capitalismo, “seduzida pelo prazer do consumo proveniente de inovações 

tecnológicas e de um estilo de vida urbana concretizada”, a juventude se transforma, 

influenciada por novos valores e estilos, e o desinteresse pelas questões políticas declinou de 
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forma progressiva. A juventude, a partir de então, já não era aquela geracional, dos anos 1950, 

e a que revolucionava o país, no final dos anos 1960 e 1970. As manifestações da juventude de 

hoje são diferentes, pois as transformações tecnológicas interferem nas formas de militância. 

Novaes (2018) afirma que, para compreender essa nova cultura, é forçoso atentar às diferentes 

combinações entre redes e territórios.  

A globalização e o capitalismo transformaram a cultura da sociedade e, para os 

jovens, foi construída uma nova condição juvenil. Dessa forma, os espaços educacionais, o 

trabalho, o lazer e o tempo também foram transformados. A sociedade e a juventude vivem uma 

cultura em que os meios de comunicação tornaram-se rápidos e fáceis para a vida no cotidiano, 

o que trouxe uma nova linguagem e formas de se relacionar com pessoas. O comportamento 

humano também mudou e, segundo Melucci (1997), a juventude vive um tempo simbólico, são 

novos estilos de imagem, gêneros musicais, novas formas de se vestir e de se apresentar. O 

jovem, na atualidade, vive o tempo da sociedade moderna, e se tornou um sujeito mais 

autônomo, característica dessa sociedade. Identificam-se melhor com seus grupos, jovens entre 

jovens, do que nos grupos de adultos, e possuem capacidade de criar sem precedentes. Dayrell 

(2007) descreve que esse jovem é um sujeito cultural, dotado de representatividades que 

formam a sua própria identidade. Assim, o jovem do século XXI tornou-se uma pessoa 

conectada ao mundo virtual e, especialmente, às redes sociais. São sujeitos autônomos, cheios 

de informação, em um universo simbólico.  

Além do grande volume de informações a que o jovem tem acesso e do avanço 

tecnológico, o capitalismo globalizado permite que a juventude tenha um consumo cultural 

acentuado, especialmente pelos meios de comunicações virtuais, como as redes sociais 

Facebook, Instagram e WhatsApp. Os recursos audiovisuais cada vez mais acessados produzem 

identidades coletivas entre jovens. Dessa forma, as identidades juvenis têm dificuldades de se 

aproximar dos padrões determinados pela escola e de estabelecer relações sociais com pessoas 

que representam uma autoridade (BRASIL, 2014). A democratização do acesso à informação, 

na contemporaneidade, permite que o jovem e o adulto sejam sujeitos autônomos, criativos e 

capazes de produzir seu próprio conhecimento. É fato que a era da informação pelos recursos 

da internet trouxe inúmeros benefícios e que a inovação avança a passos acelerados. Contudo, 

o excesso de informações produzidas nem sempre é de qualidade. O uso dos meios de 

comunicação virtuais, muitas vezes sem orientações, atrapalha a permanência e a convivência 

nas relações sociais, entre amigos, família e trabalho, especialmente em relação aos jovens, que 

os utilizam de forma descontrolada. Segundo Novaes (2019), nas redes sociais circulam 
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informações e desinformações. Práticas digitais expressam modos de pensar e agir existentes 

na sociedade em que vivem os jovens. Por um lado, “a internet serve para acentuar o 

consumismo e o individualismo, bem como, serve para potencializar preconceitos preexistentes 

(de gênero, de orientação sexual, de raça e etnia, de local de moradia)” (NOVAES, 2019, p. 1). 

E acrescenta que os meios de comunicações virtuais, 

 

serve[m] para “criar novas (e sofisticadas) práticas de bullying, fake news, deep-

fakenews. Mas, por outro lado, as TICs também quebram isolamentos, produzem 

novos afetos, ampliam as possibilidades de identificação entre atores e grupos 

subalternos, disseminando causas sociais e motivando a criação de novos coletivos 

juvenis (NOVAES, 2019, p. 1). 

 

Apesar de ter acesso à ampla informação e ter interação social maior pelos meios 

digitais e, ainda, acesso à educação, há certa insegurança com relação ao mundo do trabalho, 

que está cada vez mais competitivo. Devido ao avanço tecnológico no Brasil e no mundo, o 

mercado de trabalho passou a ser mais exigente e cobrar mais qualificação profissional. A 

juventude possui dificuldades de ingressar e de permanecer no trabalho e, hoje, com a falta de 

programas que incentivam a inserção no mercado de trabalho, “ficam expostos a uma ampla 

oferta de propostas de consumo” (BRASIL, 2014, p. 18). Ainda, “apesar dos avanços 

tecnológicos, e da grande capacidade do jovem de aprender, ele ainda participa pouco de 

espaços decisórios. Assim, amplia-se o acesso de informações e redes e seguem restritas as 

condições de exercício da cidadania política” (BRASIL, 2014, p. 15). 

Com relação às políticas públicas para juventudes, em 2003, foi apresentada, ao 

Congresso Nacional, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº. 138, que tratava de 

garantir direitos fundamentais aos jovens, como o acesso à educação, ao trabalho, à saúde, ao 

lazer e à cultura. Essa proposta representou a importância de tratar a juventude como um tema 

especial, assim como foi garantido os direitos sociais para as crianças, os adolescentes e os 

idosos por meio de leis. A proposta subsidiou a construção do Plano Nacional da Juventude. 

Nesse mesmo ano, foi criada a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), ligada à Secretaria 

Geral da Presidência da República, na gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A SNJ 

tinha como responsabilidade cuidar de todos os programas e projetos em âmbito federal, 

destinados aos jovens de 15 a 29 anos de idade. Além de promover políticas voltadas para os 

jovens, a SNJ tinha, como um dos objetivos, promover espaços para a participação da juventude 

na construção de políticas públicas para esse público, dessa forma, foram implantados diversos 
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programas para o atendimento do jovem. Com isso, foi criado o Conselho Nacional de 

Juventude (CONJUVE), em fevereiro de 2005. Tratava-se de um espaço de diálogo entre a 

sociedade civil, o governo e a juventude, e que assessorava a SNJ nas ações governamentais 

para os jovens. Seu objetivo era promover o desenvolvimento integral, além de igualdades de 

acessos e oportunidades.  

Dentre os principais programas criados pela SNJ (BRASIL, 2014), destacamos o 

Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, destinado aos jovens de 15 a 17 

anos, que era realizado por meio de atividades teóricas e práticas para o mercado de trabalho, e 

que ainda possibilitava a permanência desses jovens na escola. O Programa Escola de Fábrica 

proporcionava cursos de iniciação profissional oferecidos em ambientes empresariais, com a 

intenção de incluir jovens de 16 a 24 anos de idade no mercado de trabalho. O Programa de 

Melhorias e Expansão do Ensino Médio (PROMED) teve como objetivo melhorar a qualidade 

do Ensino Médio e ampliar a oferta dessa etapa em todo o país. O Programa de Integração da 

Educação Profissional ao Ensino Médio na modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA), criado 

em 2005, tem como objetivo ampliar a oferta de vagas de Educação Profissional para 

trabalhadores que não tiveram oportunidades de acesso ao Ensino Médio, e é destinado a jovens 

e adultos a partir de 21 anos de idade e que já possuem o Ensino Fundamental completo. O 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM) foi destinado aos jovens que não 

concluíram o Ensino Fundamental/Anos Finais, com idade entre 18 a 24 anos. Seu objetivo é 

proporcionar a conclusão do Ensino Fundamental, além de oferecer uma aprendizagem voltada 

para uma profissão. 

A partir de então, em 2005, foi encaminhado, ao congresso, uma nova proposta de 

emenda constitucional, a PEC nº. 394/2005. Essa proposta foi transformada, em 23 de julho de 

2010, como norma jurídica e promoveu alterações no capítulo VII, título VIII, artigo 227 da 

Constituição Federal, para destacar que, além da criança e do adolescente, também os jovens 

são sujeitos de direitos, a saber: 

 

é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 

2014). 
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Foi aprovada a proposta de Emenda à Constituição no. 42, de 2008, pelo Senado 

Federal, conhecida como PEC da Juventude, procedente da Câmara de Deputados, como PEC 

nº. 138/2003. Portanto, foi transformada em norma jurídica em 13 de julho de 2010 e modificou 

o artigo 227 da Constituição (1988), que dispõe sobre a proteção dos direitos econômicos, 

sociais e culturais da juventude. Já em 2011, na forma de substitutivo, foi aprovada, pela 

Câmara Federal, a PLC nº. 98, que só foi aprovada pelo Senado Federal, quando a juventude 

ganhou um Estatuto da Juventude, com a Lei nº. 12.852, em 5 de agosto de 2013 (BRASIL, 

2014). 

Apesar do avanço nas políticas públicas para a juventude, os jovens, no seu 

processo de escolarização e desenvolvimento humano, passam por diferentes situações e, assim, 

há diferentes perspectivas de vida para cada um e, muitas vezes, não são dados os direitos a que 

eles fazem jus, já conquistados.  

Concluir a Educação Básica, a graduação e, na vida adulta, trabalhar, é um caminho 

já determinado pela sociedade, no entanto, nem todos os jovens conseguem seguir esse passo a 

passo. Com certeza, essa condição é prevista para os jovens que possuem uma cultura familiar 

que prioriza a educação como requisito primordial para ter qualidade de vida e, quase sempre, 

essa família pertence a uma classe social média ou alta. Para outra parte de jovens, a educação 

é essencial para a vida, entretanto, nem sempre a entrada no mundo do trabalho com rapidez é 

para complementar a renda familiar, mas para atender às próprias prioridades, porque, muitas 

vezes, esse jovem pertence também a uma classe mais alta, mas são raros. Há outra situação 

mais comum, de jovens que compreendem que o trabalho é imprescindível por questões de 

sobrevivência, pois, no seu meio familiar e cultural, enfrentam desafios consideráveis, 

especialmente quando são aliados à pobreza. Assim, a educação fica em segundo plano, pode 

interromper ou não seus percursos escolares a fim de levar meios de subsistência para família. 

Esse perfil de jovem pertence à classe social mais pobre. Dessa forma, com relação ao 

planejamento de vida do jovem, “a escola e o trabalho são projetos que se superpõem ou 

poderão sofrer ênfases diversas, de acordo com o momento do ciclo de vida e as condições 

sociais que lhes permitam viver a condição juvenil” (DAYRELL, 2007, p. 1.109).  

Mas a condição cultural e o fator socioeconômico não são os únicos desafios para 

uma trajetória escolar de sucesso. De acordo com Libâneo (2006), a juventude, na 

contemporaneidade, nos espaços escolares, é representada por diferentes culturas juvenis, em 

que a sala de aula é modificada por um perfil de jovens com identidades diferenciadas, com 

isso, as relações entre professores e alunos são mantidas em situações de tensões. Os alunos são 
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classificados pelos educadores como desinteressados, indisciplinados, desatentos e 

irresponsáveis. Libâneo (2006, p. 26) ainda acrescenta que os problemas da aprendizagem, 

segundo a escola, são culpa das mídias: 

 
com isso, formam uma imagem negativa da televisão, que estaria provocando no 

aluno a falta de requisitos necessários à aprendizagem e ao estudo, além de prejudicar 

a formação moral, ao expor os jovens a cenas de violência, sexo explícito, ou induzir 

ao uso de drogas, ao consumismo. Por outro lado, é visível a familiaridade das 

crianças e dos jovens com as mídias, o que está a indicar um fenômeno social e 

cultural sem volta, integrado às práticas culturais do mundo contemporâneo. 

 

A juventude é influenciada pela ampla rede de informações; o conhecimento em 

diversas áreas pode ser encontrado a todo instante; as transformações na tecnologia são muitas 

e o que ocorre, no entanto, é o uso exagerado das redes sociais, que impossibilita o jovem de 

fazer escolhas por si mesmo. O acesso a conteúdos midiáticos agencia o consumismo, 

influencia no jeito de se vestirem, de arrumar os cabelos, promove a cultura do corpo perfeito 

etc. Essa nova cultura de vida da sociedade em geral, com o acesso às novas tecnologias da 

informação e comunicação, se reflete diretamente na escola. Da mesma forma que a escola não 

consegue compreender os jovens, nem fazer frente a uma metodologia que absorva essas 

mudanças e que fique à altura da juventude de hoje, esses jovens também não conseguem 

compreender o espaço escolar, com suas regras e doutrinas, distante do mundo em que vivem.  

É visível que o cenário escolar mudou e a escola agora recebe uma diversidade de 

jovens sujeitos com culturas sociais e econômicas divergentes e de diversas camadas sociais, 

muitos dentro de um contexto de vulnerabilidade social, o que causa conflitos nas relações entre 

juventudes e a escola. O jovem contemporâneo não se aproxima do sistema escolar tradicional 

e das regras impostas que ainda permeiam as instituições educacionais. “A escola moderna seria 

então uma rígida instituição de confinamento que procuraria manter entre seus muros os 

estudantes a serem modelados de acordo com os interesses sociais vigentes” (SALES, 2014, p. 

242), o que transforma a sala de aula em um lugar “chato” para muitos estudantes. Os 

estudantes, quando chegam à escola, carregam uma “bagagem” de saberes, que não são os do 

currículo escolar, mas os saberes de mundo, da realidade em que vivem. 

A elite brasileira compunha a maior parte das vagas dessas escolas, antes da 

democratização do acesso à educação e da ampliação das escolas públicas. A partir de 1990, a 

escola pública começou a receber um novo contingente de alunos, com perfis heterogêneos, de 

classes sociais muito pobres e, assim, o ambiente escolar ficou marcado pela diversidade 
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cultural e pela desigualdade social. Diante disso, houve uma migração dos alunos de camadas 

médias e altas para escolas privadas. Com isso, a escola pública foi consolidada, pela elite 

brasileira, como “uma escola para pobres” (DAYRELL, 2007, p. 1.116), e a qualidade do ensino 

deixou de ser uma prioridade essas instituições. Segundo o autor, “se a escola se abriu para 

receber um novo público, ela ainda não se redefiniu internamente, não se reestruturou a ponto 

de criar pontos de diálogo com os sujeitos e sua realidade” (DAYRELL, 2007 p. 1.117).  

Há uma diversidade cultural enorme na juventude. O aluno é um sujeito que possui 

uma representatividade da sua classe social e cultural. Quando chegam à escola, os 

conhecimentos adquiridos na sua vivência, muitas vezes, não são considerados nas práticas 

curriculares e pedagógicas. Dayrell (2007, p. 1.106), afirma que, 

 

para a escola e seus profissionais, o problema situa-se na juventude, no seu pretenso 

individualismo de caráter hedonista e irresponsável, dentre outros adjetivos, que 

estaria gerando um desinteresse pela educação escolar. Para os jovens, a escola se 

mostra distante dos seus interesses, reduzida a um cotidiano enfadonho, com 

professores que pouco acrescentam à sua formação, tornando- se cada vez mais uma 

“obrigação” necessária, tendo em vista a necessidade dos diplomas. 

 

Dessa forma, segundo o autor, a escola pouco contribui para a construção da 

condição juvenil, e ainda deixa marcas negativas nas experiências desses jovens, o que é ruim, 

pois a construção da identidade de si é importantíssima para que esse jovem seja um adulto com 

atitudes essenciais para a condição cidadã e para uma melhor qualidade de vida. Além disso, a 

escola não reconhece o jeito de ser do jovem, e o classifica como desinteressado, “perdendo a 

dimensão do que é a identidade juvenil, a sua diversidade e as diversas desigualdades sociais” 

(ABRAMOWAY, 2015, p. 32). 

Em geral, a escola tem uma visão negativa sobre o jovem, especialmente, se for 

negro e pobre, que seria visto como perigosos, violentos e irresponsáveis. Tal olhar, em muitas 

situações, influencia as relações estabelecidas no interior da escola e faz com que os educadores, 

muitas vezes, não reconheçam a diversidade presente em sala de aula. Além disso, “a escola 

tende a não reconhecer o jovem existente no aluno, muito menos compreender a diversidade, 

seja étnica, de gênero, de orientação sexual, entre outras expressões com a qual a condição 

juvenil se apresenta” (DAYRELL, 2007, p. 1.117). A maneira de ser jovem relacionada à sua 

identidade e à cultura juvenil sofre preconceitos por parte das pessoas adultas e, ao mesmo 

tempo em que esse jovem gosta de estar no meio social, como a escola, devido ao círculo de 

amizades e sua identidade, nela não deseja permanecer, por ser excluído pela própria instituição 
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educadora, que não aceita seu jeito de ser. Para Dayrell (2007, p. 1.123), a escola é o lugar ideal 

para oferecer aos jovens oportunidades de vivenciarem a condição juvenil, no entanto, 

 

a relação dos jovens pobres com a escola expressa uma nova forma de desigualdade 

social, que implica o esgotamento das possibilidades de mobilidade social para 

grandes parcelas da população e novas formas de dominação. Neste caso, a sociedade 

joga sobre o jovem a responsabilidade de ser mestre de si mesmo. Mas, no contexto 

de uma sociedade desigual, além deles se verem privados da materialidade do 

trabalho, do acesso às condições materiais de vivenciarem a sua condição juvenil, 

defrontam-se com a desigualdade no acesso aos recursos para a sua subjetivação. A 

escola, que poderia ser um dos espaços para esse acesso, não o faz. Ao contrário, gera 

a produção do fracasso escolar e pessoal. 

 

Dessa forma, garantir que os adolescentes e os jovens brasileiros permaneçam na 

escola é o principal desafio para o Brasil. Segundo dados divulgados pelo IBGE, a evasão 

escolar continua a afetar a Educação, especialmente entre os jovens de 15 a 17 anos de idade. 

Dados da PNAD (2019) mostram que, em 2018, 11,8% dos jovens de 15 a 17 anos de idade 

estavam fora da escola, o equivalente a 1,1 milhão de pessoas, e que 88,2% frequentam a 

Educação Básica. Para os jovens de 18 a 24 anos, 11% estão em atraso escolar na Educação 

Básica, quando deveriam estar frequentando o Ensino Superior. Os jovens de 15 a 29 anos que 

não possuem a Educação Básica completa e que não estão frequentando a escola representam 

quase 11 milhões de indivíduos. Esses jovens que abandonam seus percursos escolares são os 

que procuram a EJA para a continuação da escolarização. Seguimos na compreensão dessa 

problemática, com uma reflexão acerca do fenômeno da juvenilização na EJA. 

 

 

1.5 Juvenilização: um fenômeno na EJA 

 

 

A EJA, antes, vista como um modelo assistencialista, com objetivo de atender a 

quem não teve oportunidade de estudos, quase sempre voltada a trabalhadores e pais de família, 

modificou-se no final do século XX e segue sendo modificada a cada dia. Muitos pesquisadores 

têm discutido o perfil que, hoje, caracteriza os seus alunos e esses estudos mostram que a EJA 

está sendo constituída, cada vez mais, por pessoas muito jovens, ainda adolescentes, que 

tiveram oportunidade de estudos, mas que, por motivos diversos, não concluíram a Educação 
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Básica. A maioria desses jovens que está na EJA já possui um percurso em escolas “regulares” 

fragmentado e marcado por reprovações e exclusões.  

Nesse contexto, Haddad e Di Pierro (2005) explicam que há dois grupos de alunos 

na EJA que desafiam o cotidiano das salas de aulas, alunos muito jovens e alunos adultos. Os 

autores retratam a EJA, originalmente, como um programa para a escolarização de adultos 

trabalhadores, mas que vem perdendo essa identidade, pois passaram a receber alunos muitos 

jovens, para cumprir medidas de aceleração de estudos, de correção da idade-série e de 

regularização do percurso escolar. 

Em pesquisa empreendida por Lima (2017) sobre o cotidiano escolar do jovem na 

EJA na cidade de Arapiraca-AL, nos anos de 2013 a 2015, a autora destaca não apenas os 

grupos geracionais, mas a heterogeneidade que traz consigo as múltiplas juventudes, e que seria, 

provavelmente, uma das maiores preocupações de educadores da modalidade, pois, ao longo 

de toda a história, ela foi pensada para adultos. Apesar das diferenças entre jovens e adultos nas 

salas de aulas, a autora assinala que há semelhanças, pois os dois grupos consideram a escola 

importante para suas vidas.  

Hoje, os processos de escolarização seguem sendo modificados e as “trajetórias 

desiguais demarcam a diferença entre ‘habitar’ a escola e ‘escolarizar-se’” (PEREGRINO, 

2010, p. 317). Segundo a autora, a luta já não é por mais escolas públicas, mas pelo saber 

escolar. No passado, foram anos de fortes lutas de movimentos sociais pela educação como 

direito de todos e para todos, com livre acesso. Quando a escola pública se tornou uma escola 

para pobres, essas transformações colocaram a aprendizagem como algo secundário nos 

percursos escolares de muitos estudantes. Assim, 

 

nessa dialética social, gostaríamos de lembrar que, na realidade, grande parte da 

socialização de crianças e jovens continua a se dar por meio de canais e instituições 

tradicionais que vêm sofrendo, gradativamente, um processo de precarização. Uma 

dessas instituições fundamentais que hoje é questionada e criticada em todos os 

ângulos é a escola pública (MINAYO, 2011, p. 23). 

 

É nesse contexto, em meio às desigualdades escolares e às especificidades da 

qualidade no ensino público, que a EJA se configura como um espaço reservado para jovens e 

adultos que tiveram suas trajetórias escolares fragmentadas e interrompidas. “A juventude na 

EJA constitui-se como uma categoria produzida pela própria escola, dita como ‘regular’, em 

sucessivos processos de idas e voltas desses sujeitos aos/dos espaços escolares” (LIMA, 2011; 
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apud LIMA, 2017, p. 85). E, por não estarem na idade recomendada para as escolas “regulares”, 

de forma voluntária ou não, migram ou se reinserem nessa modalidade de Educação Básica 

para continuar a escolaridade.  

Percebemos que o processo de juvenilização na EJA tem se acentuado e, muitas 

vezes, o aluno que migra para essa modalidade nunca deixou de estudar ou, às vezes, 

permaneceu por um período curto fora da escola. Outra situação que mostra esse processo é a 

percepção do jovem da não aprovação no fim do ano letivo e, já com a idade permitida, vai 

direto do ensino “regular” para a EJA. Essa temática, em especial, exige um olhar atento para 

as profundas mudanças na escolarização no Brasil, especialmente com os percursos escolares 

dos adolescentes no Ensino Fundamental. Como destacado por diversos pesquisadores da área, 

diversos fatores fazem com que um jovem migre para a EJA: as deficiências do ensino escolar 

público; a necessidade desse jovem de trabalhar; as sequências de reprovações; evasões e 

abandonos; fatores cognitivos; gravidez precoce; idade que já não permite o aluno permanecer 

no ensino “regular”, dentre outros.  

Além desses fatores, para muitos jovens, estudar em uma condição de pobreza é um 

desafio. Porém, quando esse jovem sai em busca de um emprego e se depara com as exigências 

no mercado de trabalho, se vê obrigado a voltar para a escola na condição de aluno da EJA. 

Minayo (2011, p. 29) afirma que, 

 

quando falha a educação, a exclusão que se inicia antes do nascimento, pela escassez 

ou ausência de recursos econômicos e sociais para crescer e se desenvolver, se 

aprofunda, diminuindo as expectativas rumo ao futuro. E por mais que haja programas 

públicos e de organizações não governamentais (ONGs) voltados para recuperar o 

tempo perdido na fase escolar, todas as iniciativas atingem apenas parte dos jovens e 

nunca conseguem substituir o projeto pedagógico da educação formal. 

 

Para compreender esse contexto, é importante fazermos uma pergunta: por que esse 

aluno está chegando tão jovem a EJA? Em busca de respostas para essa questão, é necessário 

conhecer as trajetórias escolares desses jovens e indicar caminhos para construção de um novo 

cenário para Educação Básica. Para tanto, é importante nos voltarmos para o início da 

escolarização. Os dados dos censos escolares já demonstrados no primeiro capítulo, 

demonstrado, ao longo dos anos, que há um impacto alto de retenção de alunos no 3º ano do 

Ensino Fundamental e, a partir daí, os estudantes marcados pelas reprovações começam a 

construir trajetórias escolares seguidas de reprovações e evasões ao longo da vida escolar. Os 
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dados têm revelado que, à medida que se avança na escolarização, há um salto de retenções no 

6º ano e no 9º ano do Ensino Fundamental e no 1º ano do Ensino Médio. Nesses percursos, as 

estatísticas mostram grandes índices de defasagens de idade-série, que são resultado das 

retenções e dos abandonos ao longo do percurso.  

Tudo indica que, quanto mais reprovações, menos estimulados ficam os alunos a 

continuar na escola. Além da falta de estímulo, há o preconceito da própria escola, de 

professores e de colegas, além da culpa do próprio aluno de não conseguir prosseguir, que fica 

gravada em si mesmo. No sistema escolar, é notório que o fracasso é também da escola, e não 

só por fatores externos ao aluno. Assim, outros questionamentos surgem e nos fazem procurar 

mais respostas, como: qual o sentido da reprovação do aluno se a escola não vai desenvolver 

estratégias para a aprendizagem desse aluno em um próximo ano letivo? É compreensível que 

todo aluno aprende, mas cada um o faz de um modo diferente. No entanto, o aluno que não 

consegue concluir a Educação Básica na idade certa tem mais possibilidade de migrar para a 

EJA, ou a participar de projetos de aceleração promovidos pelas secretarias estaduais e 

municipais de Educação, quando são inseridos. E, novamente, as questões que persistem são: 

como esse jovem chega à EJA? Quais são os seus sentimentos relacionados à escola e às 

relações escolares? Que marcas foram produzidas em si mesmos durante seus percursos 

escolares?  

Muitos pesquisadores, na atualidade, estão desenvolvendo pesquisas, em nível de 

pós-graduação (mestrado, doutorado), que alimentam as discussões em fóruns de EJA, grupos 

de estudos, conferências nacionais e internacionais, com o objetivo de compreenderem o 

fenômeno da juvenilização na EJA. Ao empreendermos esta pesquisa, definimos que a principal 

intenção não é analisar o fenômeno do aluno a partir da EJA, mas o caminho percorrido por ele 

até chegar a essa modalidade tão jovem. Assim, consideramos importante realizar uma análise 

bibliográfica com os achados em pesquisas de estudiosos sobre o tema que discutem os motivos 

pelos quais os jovens não conseguem prosseguir no Ensino Fundamental/Anos Finais e optam 

pela EJA para concluir a Educação Básica. 

Brunel (2001), com a sua pesquisa intitulada Jovens no Ensino Supletivo: 

reconstruindo trajetórias, realizada na cidade de Porto Alegre-RS, relata que, já em meados 

dos anos 1990, esse fenômeno começou a ser apresentado. Os jovens, quando chegam à EJA, 

apresentam desmotivação, com histórico de várias repetências, traumas familiares e escolares. 

Brunel (2001) afirma que a procura do jovem pela EJA também se relaciona com a crise pela 

qual a escola passa, a crise da modernidade. Apesar de todo histórico de traumas vividos pelos 
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jovens, nos percursos escolares, na família ou no meio social, segundo a autora, esses estudantes 

veem a escola como um lugar importante para suas vidas. Outro aspecto importante da procura 

pela EJA é a necessidade de trabalhar, pois esses jovens entendem que é necessário ter uma 

escolaridade básica para o mercado de trabalho. A autora destaca que o desejo de ir para a 

faculdade também é um fator que contribui com a demanda pela EJA, pois esses jovens 

encontram, na modalidade, uma forma de aceleração, em busca do tempo perdido. Assim, a 

autora assinala que a opção pela EJA não se refere somente a questões econômicas e cognitivas, 

e constata que é um fenômeno complexo e multifacetado, que se estende a fatores 

socioeconômicos, às relações familiares, às emoções afetivas e culturais. Brunel (2014, p. 33) 

não considera que devemos “analisar os fatores do rejuvenescimento da EJA só por pelo ângulo 

da reprovação e abandono, concluindo que os fatores emocionais, culturais, sociais e cognitivos 

devem ser considerados”. 

Carvalho (2018), na pesquisa Juvenilização na EJA: significados e implicações do 

processo de escolarização de jovens, realizada em São Luis-MA, também concorda que a 

juvenilização da EJA está sendo intensificada, e uma das razões disso é pelo desejo dos alunos 

de concluírem mais rapidamente a Educação Básica para ter um trabalho que ofereça uma renda 

melhor. Os elementos destacados pela autora para que o fenômeno esteja acontecendo é a 

ruptura nas trajetórias escolares, as reprovações, as evasões, a indisciplina e, muitas vezes, o 

desinteresse pelo próprio aluno. Segundo a autora, as reprovações dos jovens se intensificam 

no 6º ano do Ensino Fundamental/Anos Finais, e isso acontece porque ingressam no mundo do 

trabalho e enfrentam as dificuldades de conciliá-lo com os estudos. Carvalho (2018) explica 

que os arranjos familiares são parecidos entre esses jovens, que são filhos de pais com 

escolaridade mais baixa, pertencem a famílias com muitos filhos, grande parte é de baixa renda 

e muitos convivem apenas com a mãe. A autora destaca que o desejo de ir para a faculdade 

também é um fator que contribui com a demanda pela EJA, pois esses jovens encontram, na 

modalidade, uma forma de aceleração, ou seja, de “concluir mais rápido”, em busca do “tempo 

perdido”.  

O processo de transferência de alunos tão jovens para EJA ainda não é tão fácil de 

analisar. São poucas as pesquisas que trazem o contexto de como esses jovens chegaram à 

modalidade. A conclusão que se apresenta, por meio da pesquisa de Carvalho (2018), é que as 

rupturas familiares, sem perspectivas de futuro, e a realidade de uma escola que ainda não está 

preparada socialmente para receber esse aluno e mantê-lo estudando são o que implica na 

trajetória desses jovens. 
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 Para Barrios (2018), na pesquisa O abandono do ensino médio “regular” pelos 

estudantes e a juvenilização da EJA: uma teia de relações, realizada em Londrina-PR, as 

influências psicopedagógicas também caracterizam o abandono escolar, pois “são 

caracterizadas pelas dificuldades de aprendizagens que, por vezes, em um grau mais acentuado, 

desenvolvem a descontinuidade nos estudos e configuram a evasão escolar” (p. 123). Ainda 

destaca que, muitas vezes, a escola não está preparada pedagogicamente para tratar das 

deficiências que o aluno apresenta e rotula qualquer situação como dificuldades de 

aprendizagem.  

Outro fator considerado por Barrios (2018) é a influência da política e da estrutura 

social e educacional que também possibilita o abandono do ensino “regular” para concluírem a 

Educação Básica na EJA. Para a autora, para o aluno que se encontra com defasagem idade-

série, não faz tanto sentido frequentar uma escola todos os dias, se há diferentes formas de 

conclusão da Educação Básica disponíveis, como o ENCCEJA. Em muitas regiões do país, 

concluir a Educação Básica tem sido cada vez mais flexível. Há escolas com ensino 

semipresencial e outras totalmente on-line. Barrios (2018, p. 129) adverte que um diploma 

apenas não vai proporcionar o conhecimento necessário para o mercado de trabalho e para a 

vida, mas, de acordo com a autora, a preocupação do Estado é fazer com que esse jovem tenha 

o mínimo para poder trabalhar: “este processo não visa à formação integral, mas, sim a 

verificação de determinadas competências úteis para se desempenhar funções subalternas na 

sociedade”.  

Carneiro (2013), em pesquisa intitulada, “Me jogaram aqui porque eu fiz 15 anos”: 

a Biopolítica da juvenilização da Educação de Jovens e Adultos em Belém-PA (2010- 2013), 

comprova que a maioria dos jovens de 15 anos pesquisados foi encaminhada pelas instituições 

que estudavam no ensino “regular”. Os motivos declarados foram o histórico da trajetória de 

insucesso e o comportamento indisciplinado, que gerou defasagem da idade-série. Um fator 

apresentado pelos jovens é a culpa de si mesmos pelo próprio fracasso escolar. Os desafios 

enfrentados pelos jovens na EJA, segundo a autora, não se resolverão “por decretos, mas sim 

com novas abordagens, novos olhares, e novos dispositivos pedagógicos” (CARNEIRO, 2103, 

p. 85). 

As discussões trazidas por Reis (2014), na pesquisa Desigualdade e educação: a 

ação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município de Vila Velha-ES, acerca da 

juvenilização na EJA, colocam em evidência que a modalidade é importante para a superação 

dos entraves sociais que muitos jovens enfrentam em suas trajetórias escolares, pois se 
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apresenta como uma forma de inclusão social. Entretanto, a autora explica que a EJA ainda 

vivencia grandes desafios para proporcionar uma educação formal para o trabalho, já que essa 

é a urgência de boa parte da população que procura a modalidade. 

Os resultados da pesquisa de Reis (2014) assinalaram uma expressiva quantidade 

de alunos matriculados na EJA, de 15 a 17 anos, pelo motivo de transferência de escolas 

“regulares”, sem nunca terem abandonado os estudos. Foi percebido, pela autora, que parece 

haver uma permuta entre a escola “regular” e a EJA para que o jovem consiga concluir a 

Educação Básica. Sendo assim, a autora sugere que o propósito da EJA necessita ser revisto, 

pois essa nova caracterização do perfil de alunos na EJA será um processo permanente.  

Segundo Carrano (2007, p. 3 apud REIS, 2014, p. 125), “torna-se cada vez mais 

improvável que consigamos compreender os processos sociais educativos escolares se não nos 

apropriarmos dos processos mais amplos de socialização”. Contudo, o ideal imposto pela 

sociedade do aumento da escolaridade e a certificação por mérito não estão disponíveis para a 

grande população de trabalhadores que está à margem da desigualdade social. Sendo assim, 

resta a EJA para atendê-los, pois, segundo Reis (2014), muitos professores e educadores julgam, 

de forma excludente, esses jovens como baderneiros e sem interesse. Pensar em inclusão é 

perceber que essa população da EJA, sendo jovem ou adulta, deve ter a oportunidade de estar 

no mercado de trabalho e de continuar seus estudos. Concordando com Reis (2014), 

compreendemos que há que se analisar a política de estrutura organizacional da Educação e as 

propostas pedagógicas da EJA. 

Escolarizar-se é algo urgente para o jovem nessa situação, pois o que predomina no 

mundo em desenvolvimento no século XXI são os desafios da competitividade. Dessa forma, a 

escolarização permite uma melhor oportunidade para inserção no mercado de trabalho. Arroyo 

(2007, p. 6-7) alerta que pensar em um ambiente pedagógico de acolhida na EJA e um currículo 

que atenda às novas necessidades do seu tempo de vida é necessário, e afirma que 

 

não podemos esquecer que os jovens e adultos retornam para a escola com muito 

custo, depois de percursos tão truncados pelo próprio sistema educacional. Qualquer 

tentativa de fazer da EJA, insisto, um centro de formação de competências para um 

trabalho que não existe, já é um fracasso. É um fracasso como educadores, como EJA, 

é um fracasso, sobretudo, para os jovens e adultos que esperavam outras capacidades 

para enfrentar esse trabalho informal de sobrevivência onde estão jogados. Não 

estamos propondo, insisto, um currículo para mantê-los na sobrevivência, mas para 

serem mais livres no presente, ter mais opções de superá-la, sem promessas ingênuas 

de futuro. 
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Para muitos jovens, a educação permanece em segundo plano, e trabalhar é 

prioridade para garantir a sua sobrevivência e o sustento da família. No entanto, quando o jovem 

deixa de estudar para trabalhar, o mercado de trabalho vai exigir competências e, dessa forma, 

o jovem retorna para EJA a fim de garantir a sua certificação. Mas isso não é o bastante, pois o 

mercado econômico, em crescente evolução, exige qualificação profissional. Esse jovem ou o 

adulto com trajetórias de escolarização interrompidas não conseguem atender às exigências do 

mercado, portanto, passam a exercer trabalhos informais que, muitas vezes, os colocam em 

situações de vulnerabilidade. Além de tudo, o prosseguimento dos estudos em uma faculdade 

ou para uma qualificação profissional técnica fica ainda mais distante. 

De acordo com a pesquisa de Corte (2016), A mudança do perfil do público da EJA: 

desafios e perspectivas, realizada em São Paulo, os estudantes não recebem os conhecimentos 

e as práticas necessários para atender ao modelo que o mercado de trabalho exige, o que coloca 

esses jovens ou adultos de baixa renda em áreas de prestação de serviços precários em troca de 

uma renda mínima. A autora afirma que a EJA não tem atendido, de forma eficaz, a formação 

desses alunos para o trabalho, pelo contrário, a formação é fragmentada e impede a atitude 

crítica e a expressão oral.  

Corte (2016, p. 168) traz a reflexão de que a EJA consegue proporcionar a mudança 

de postura para o “aluno-problema”, entretanto, a aprendizagem não está sendo suficiente para 

que esse aluno consiga ter uma visão crítica, uma atitude empreendedora e outros valores, como 

a autonomia e a emancipação, tão necessários para o mercado de trabalho atual. Os jovens 

continuam a defender a escola como possibilidade de alcançarem mobilidade social, porém, 

segundo Corte (2016), é importante que se rompa o conceito de que a EJA está aberta para a 

correção do fluxo de idade-série. Suprimir o distanciamento entre a teoria e a formação para o 

trabalho é essencial para superar a fragmentação de conhecimentos, habilidade e valores.  

Haddad e Di Pierro (2000, p. 125) consideram que “a ampliação da oferta escolar 

não foi acompanhada de uma melhoria das condições do ensino”, e, assim, os jovens “passam 

pela escola sem lograr aprendizagens significativas”. Desse modo, a Educação Profissional 

concomitante ao ensino na EJA pode ser um recurso importante, assim como propiciá-la no 

ensino médio “regular” para garantir a permanência do jovem na escola e proporcionar 

melhores condições para se inserir no mercado de trabalho. Dessa forma, programas que 

oferecem Educação Profissional buscam complementar a Educação Básica, como o PROEJA, 

o PROJOVEM e o PRONATEC.  



75 
 

Os jovens que frequentam a EJA, na sua grande maioria, são de periferia, de classes 

populares, vivem num contexto marcado por desigualdades sociais, dificuldades territoriais e 

familiares, como afirmam Spósito (2005), Arroyo (2014), Carrano (2007), Brunel (2014) e 

outros. Segundo Arroyo (2014, p. 158), os jovens que chegam à EJA trazem consigo 

“experiências sociais, raciais, de gênero, de trabalho e de sobrevivência dramáticas, e de 

percursos escolares tensos”, e ressalta que uma das formas para incluir o jovem e o adulto em 

uma escolarização efetiva é compreender as especificidades de cada um, ao valorizar uma 

organização escolar que atenda a esses estudantes. Arroyo (2014) sugere que os diferentes 

conteúdos do currículo são importantes, mas é necessário incluir as experiências sociais em 

torno das desigualdades sociais. 

Dayrell e Carrano (2014) explicam que é necessário que a escola conheça o jovem 

existente no aluno e sua realidade, como sua cultura juvenil, sua identidade e suas histórias 

sociais. Dessa forma, proporcionar uma escolarização que compreenda sua cultura juvenil e 

suas necessidades sugere a “aprendizagem da escolha”, que é colocada pelos autores como 

“uma condição para sobrevivência social, a escolha também é um objeto de aprendizagem, 

como sujeitos autônomos” (DAYRELL; CARRANO, 2014, p. 126). As discussões em torno 

da realidade apresentada colaboram para entendermos não só o processo do jovem que se insere 

na EJA e seus desdobramentos, mas para indicar caminhos para que a escola entenda o processo 

evolutivo da infância para juventude e que reflita sobre os desafios enfrentados pela escola e 

pelas famílias. Analisar os percursos escolares identificados como “fracasso escolar permite 

que a escola pública busque alternativas pedagógicas que sejam capazes de mobilizar a imensa 

capacidade de aprender de nossos jovens, superando a dicotomia entre culpá-los ou vê-los como 

vítimas” (BRASIL, 2011, p. 7). Há muitos desafios na escola, entre eles a priorização da 

formação dos educadores para o entendimento da juventude e, ainda, a compreensão da sua 

diversidade e identidades. 

Minayo (2011, p. 28) propõe que o sistema escolar promova novas estratégias 

pedagógicas, pois “são justamente os jovens com insuficiente formação, que estão 

desempregados ou que são aliciados para o mercado de trabalho das drogas e do crime”. Dessa 

forma, Di Pierro (2005, p. 1.131), sugere “a necessidade de preservar elevada flexibilidade 

organizacional, curricular e metodológica para que os programas respondam às necessidades 

de formação de sujeitos sociais muito diversos”.  

Para Arroyo (2007), o sistema educacional deve ter um olhar mais apurado para o 

adolescente e o jovem popular, que lutam pela sobrevivência, em que o mais importante é o 
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presente, pois o futuro ainda não existe. O autor explica que não podemos enquadrar o jovem 

em um currículo rígido, sem adequá-lo aos seus modos de vida e às suas necessidades, como 

seus saberes e suas experiências e, acima de tudo, sobre o que é ser jovem, pois qualquer forma 

de obrigar esse aluno a estudar conteúdos sem conexão com a sua realidade só o distanciará da 

educação.  

De acordo com Carrano e Fávero (2005, p. 29), “novos problemas se agregam à 

histórica insuficiência de oportunidades de escolarização frente à demanda social, e à já 

diagnosticada inadequação dos modelos pedagógicos ao perfil sociocultural e cognitivo dos 

educandos”. Considerando essas demandas, Arroyo (2007) propõe que educadores e 

pesquisadores trilhem caminhos para a constituição de um novo currículo e para a 

transformação da escola, para atender ao novo jeito de ser jovem. Isso requer pensar a EJA por 

meio das diversidades de gênero, de cor, de raça, de território, que se convertem em diferenças 

e em desigualdades, e que impactam a realidade da escola e a trajetória de cada um de seus 

alunos e alunas. De acordo com Arroyo (2007), a alternativa, para o jovem, é escolarizar-se, 

desse modo, é necessário saber trabalhar com a diversidade e fundamentar projetos que 

respeitem os aspectos culturais e territoriais dos jovens e dos adultos.  

A presença da juventude na EJA é uma preocupação que tem se destacado entre 

pesquisadores, especialmente com estudos relacionados aos percursos escolares de jovens de 

15 a 17 anos. Esse tema é um fenômeno que se iniciou na década de 1990, como ressaltam Di 

Pierro (2005), Brunel (2014), Carvalho (2009) e Carrano e Fávero (2005), dentre outros. Para 

Carrano e Fávero (2005), a juvenilização tornou-se um fenômeno a ser estudado, quando a 

escola pública não conseguiu assegurar a permanência do aluno na escola. Segundo os autores, 

a 

  

escola pública não assegurou à maioria das crianças e adolescentes a permanência e a 

progressão com êxito na aprendizagem, o que se articulou à cultura da repetência para 

caracterizar o sistema educacional brasileiro pelo fracasso escolar e seu alunado por 

acentuada defasagem idade/série. Resultado desse processo, um numeroso grupo de 

jovens com baixa escolaridade – marcados por experiências escolares descontínuas e 

negativas – somou-se ao enorme contingente de adultos que não teve acesso à 

escolarização na infância e adolescência, compondo uma legião de cidadãos que 

demanda novas e mais adequadas oportunidades educacionais. Esse processo tem sido 

eficiente para explicar à relativa “juvenilização” do alunado nos programas 

educacionais originalmente desenhados para acolher adultos (fenômeno este 

percebido há pelo menos duas décadas), e certa indiferenciação das políticas públicas 

recentes de aceleração de aprendizagem e regularização do fluxo escolar com relação 

àquelas de educação de adultos, entre outros fatores determinantes (CARRANO; 

FÁVERO, 2005, p. 29). 
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De acordo com Di Pierro (2005), a juvenilização está marcadamente nas salas de 

EJA e esse fenômeno se deve à combinação de fatores ligados ao mercado de trabalho, que 

exige o Ensino Médio completo; à elevada defasagem idade-série; e à redução da idade mínima 

permitida pelas legislações educacionais. Carvalho (2009) afirma que fatores que elevam o 

número de jovens na EJA são a má qualidade do ensino “regular” público; a defasagem idade-

série; a possibilidade de aceleração de estudos ou de concluir em menor tempo a Educação 

Básica; e a necessidade de emprego formal. Todos esses fatores contribuem para a migração 

dos jovens para EJA. 

A presença de jovens nas turmas de EJA, em geral, pode ser considerada como um 

desafio. Dolla e Cosseti (2013) explicam que, quando os jovens adolescentes chegam às classes 

de EJA, estão desmotivados com a educação e, assim, apresentam comportamentos 

indisciplinados, que causam divergências entre educadores e o público adulto. Esse fato, em 

muitos casos, colabora para que esses jovens sejam caraterizados como alunos problemáticos. 

Grande parte do perfil dos estudantes na EJA é composto por jovens que tiveram 

trajetórias de escolarização interrompidas e por alunos com defasagem idade-série, ou seja, que 

nunca abandonaram a escola, o que se refere aos estudantes de 15 anos para concluir o Ensino 

Fundamental e aos de 18 anos para concluir o Ensino Médio. O que queremos, com a presente 

pesquisa, é apresentar e analisar essas trajetórias escolares marcadas pela exclusão, 

especialmente para o jovem que está inserido na EJA pelo motivo da defasagem idade-série. 

Para identificar o perfil dos estudantes nas turmas da EJA, consideramos importante 

compreendermos os sentidos de escolarização para esses jovens, porque retornaram e o que 

esperam da escola na EJA. 
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2 OS CAMINHOS DA PESQUISA: A METODOLOGIA 

 

 

A metodologia proposta nesta pesquisa é de abordagem mista, qualitativa e 

quantitativa. A abordagem quantitativa foi utilizada para analisar, por meio da aplicação de 

questionários, o perfil do público que frequenta a EJA em Conselheiro Lafaiete-MG e os dados 

mais objetivos. A abordagem qualitativa foi observada nas entrevistas com alunos/as e seus pais 

ou responsáveis, e também nos questionários, com questões abertas. As pesquisas quantitativas 

têm como características abordagens objetivas, já a qualitativa propõe a subjetividade. Para 

Minayo (2002, p. 22), 

 

não existe um “continuum” entre “qualitativo-quantitativo”, em que o primeiro termo 

seria o lugar da “intuição”, da “exploração” e do “subjetivismo”; e o segundo 

representaria o espaço do científico, porque traduzido “objetivamente” e em “dados 

matemáticos”. A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. Enquanto 

cientistas sociais que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a 

região “visível, ecológica, morfológica e concreta”, a abordagem qualitativa 

aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não 

perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas. O conjunto de dados 

quantitativos e qualitativos, porém, não se opõem. Ao contrário, se complementam, 

pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer 

dicotomia. 

 

As pesquisas qualitativas utilizam um tipo de metodologia que “responde a questões 

muito particulares. Ela se preocupa [...] com o nível de realidade que não pode ser quantificado” 

(MINAYO, 2002, p. 21). Para as pesquisas que possuem o campo empírico, o estudo de 

comportamentos e as relações de um determinado sujeito, o uso da metodologia qualitativa 

permite o aprofundamento da realidade pesquisada, que um conjunto de variáveis não 

conseguem mostrar. A metodologia qualitativa investiga os significados, como crenças, valores 

e motivação, as relações e os processos que não podem ser reduzidos somente em estatísticas. 

Flick (2009, p. 20) afirma que a abordagem qualitativa é significativa nas pesquisas 

que envolvem as relações sociais, pois, para compreendê-las, é necessária uma sensibilidade 

para o estudo empírico da pluralidade das esferas de vida, ou seja, “as velhas desigualdades 

dentro da nova diversidade de ambientes, subculturas, estilos e formas de vida”. Com a pesquisa 

qualitativa, buscamos compreender os processos e os fenômenos humanos com profundidade. 
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As potencialidades desse tipo de pesquisa permitem esclarecer aquilo que não é comum, pois 

detalhes podem ser transformados em algo a mais a descobrir sobre o que se quer investigar. 

Trivinos (1987) assinala que os pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus 

dados de forma indutiva e, assim como Minayo (2002), considera a pesquisa qualitativa parte 

de um fenômeno social. A partir deste fenômeno, inicia-se a análise, “em outros termos, o 

fenômeno social, é explicado num processo dialético indutivo-dedutivo” (TRIVINOS, 1987, p. 

130). Para Minayo (2012, p. 626), “a análise qualitativa de um objeto de investigação concretiza 

a possibilidade de construção de conhecimento e possui todos os requisitos e instrumentos para 

ser considerada e valorizada como um construto científico”. De acordo com a autora, na 

pesquisa qualitativa, se faz necessária uma adequada análise empírica para compreender o 

objeto que se pretende investigar, por meio da utilização de um conjunto de instrumentos de 

pesquisa.  

 

 

 2.1 A configuração do lugar da pesquisa 

 

 

Entendemos ser importante contextualizar o lugar onde a pesquisa foi realizada, 

portanto, nesta seção, apresentaremos uma breve caracterização do município de Conselheiro 

Lafaiete-MG, com o histórico da cidade e sua localização. Abordaremos dados populacionais, 

renda e ocupação, e utilizaremos, como apoio, dados e estatísticas do IBGE. O propósito é 

realizar um breve comparativo dos dados locais com a realidade em nível nacional e estadual.  

Segundo informação do IBGE8, Conselheiro Lafaiete é uma das cidades mais 

antigas de Minas Gerais. Seu ano de instalação está indicado como 1790. Possui uma área de 

370,25 km² e está localizada na mesorregião metropolitana de Belo Horizonte, a 96 km da 

capital do Estado. Possui um alto IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) no Brasil, entre 

 
88 Neste capítulo, todos os dados estatísticos populacionais, trabalho e ocupação, educação, índice de IDHM e de 

vulnerabilidade social que se referem à cidade de Conselheiro Lafaiete-MG têm, como fonte de pesquisa, o IBGE 

(Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/conselheiro-lafaiete>. Acesso em: 29 ago. 2018) e o 

Atlas Brasil (Disponíveil em: <http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/conselheiro-lafaiete_mg>. Acesso em: 

16 set. 2018.) 

 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/conselheiro-lafaiete
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/conselheiro-lafaiete_mg
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0,700 e 0,799, e sua população, no Censo de 2010 (IBGE), era de 116.512 habitantes. Os dados 

do IBGE indicam que, em 2018, a população estimada era 127.369 habitantes. 

 

Figura 1: Localização do município de Conselheiro Lafaiete em Minas Gerais 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org 

 

 
 

Figura 2: Localização do munícipio de Conselheiro Lafaiete na região 

 
Fonte: https://www.google.com/maps 
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No censo demográfico de 20109, as mulheres totalizavam 60.129 e os homens 

56.383. A faixa etária que possui uma quantidade maior de pessoas está entre 15 e 29 anos e, 

até essa idade, a proporção de homens era superior à de mulheres. Da faixa etária de 40 até os 

100 anos, a quantidade de mulheres supera o total de homens. Gradualmente, o número de 

mulheres se acentua, especialmente entre 40 a 54 anos, quando a diferença de mulheres para 

homens é, em média, 14% maior. 

Sobre a vulnerabilidade social do município, os dados revelam que, em 2010 (IBGE 

2010), havia 58% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola e 1,27% de crianças de 6 a 14 anos. 

Das jovens de 10 a 17 anos com filhos, a taxa era de 2%, e as crianças de 10 a 14 anos que 

exerciam atividades laborais eram de 2,86%. O índice de mulheres que são responsáveis pelo 

domicílio, com filhos menores de 15 anos e que não possuem o Ensino Fundamental completo, 

era de 12,11%. O índice de crianças pobres com até 14 anos de idade, ou seja, que possuem 

renda per capita de R$ 70,00, era 2,1%. Com relação ao trabalho e à renda, para pessoas com 

18 anos ou mais de idade, 19,61% são vulneráveis à pobreza e 29,26% são pessoas que não 

possuíam o Ensino Fundamental completo e que trabalhavam em empregos informais. Os dados 

relatados deixam claro que a desigualdade social é presente no município. 

A cidade de Conselheiro Lafaiete possui 35 escolas municipais, que atendem a 

Educação Infantil e ao Ensino Fundamental. Somente uma delas atende ao Ensino Médio. A 

EJA é atendida pelo município apenas no Ensino Fundamental/Anos Iniciais. O município 

ainda possui 26 escolas estaduais, sendo que nove atendem apenas ao Ensino 

Fundamental/Anos Iniciais e Anos Finais e 17 atendem ao Ensino Fundamental/Anos Finais e 

ao Ensino Médio. As turmas de EJA acontecem nas escolas estaduais que possuem Ensino 

Médio, conforme demanda da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Há um Centro 

Educacional (CESEC) que atende a estudantes acima de 15 anos para a conclusão da Educação 

Básica por meio de ensino semipresencial, que é oferecido por estudos orientados por 

professores em cada disciplina nos níveis de Ensino Fundamental/Anos Finais e Ensino Médio. 

A instituição é um polo de certificação da Educação Básica para alunos aprovados pelo 

ENCCEJA, com provas oferecidas no próprio local, e o jovem ou o adulto realizam inscrições 

para participarem, durante todo o ano letivo, para tentar a conclusão do Ensino Fundamental ou 

do Ensino Médio. 

 
9 Item 4.1.2. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/conselheiro-lafaiete>. (Acesso em: 29 ago. 

2018) e em <http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/conselheiro-lafaiete_mg>. (Acesso em: 16 set. 2018.) 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/conselheiro-lafaiete
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/conselheiro-lafaiete_mg
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O IDEB, medido nas escolas estaduais, municipais e privadas do município de 

Conselheiro Lafaiete-MG, demonstra avanços no Ensino Fundamental/Anos Iniciais. Entre os 

anos de 2015 a 2017, as escolas ultrapassaram as metas definidas em nível nacional, e 

superaram a média de Minas Gerais. Já no Ensino Fundamental/Anos Finais, além do resultado 

ser bem menor que nos Anos Iniciais, a análise demonstrou que há retrocessos no 

desenvolvimento desse nível de ensino. No período analisado, de 2015 a 2017, as metas para o 

IDEB do município de Conselheiro Lafaiete-MG e de Minas Gerais não foram alcançadas.  No 

Ensino Médio, o IDEB foi medido pela primeira vez no município em 2017, e não alcançou a 

meta. O resultado, no município, nesse segmento foi 3,9 e as metas, para 2019 e 2021, são de 

4,2 e 4,4, respectivamente (BRASIL, 2017). 

Para melhor compreensão da análise realizada, os dados foram expostos nos 

Gráficos 9 e 10. 

 

Gráfico 9: Evolução dos resultados do IDEB nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de 

Conselheiro Lafaiete (comparativo em Minas Gerais e no Brasil) 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do INEP 
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Gráfico 10: Evolução do resultado do IDEB nos Anos Finais do Ensino Fundamental de 

Conselheiro Lafaiete (comparativo em Minas Gerais e no Brasil) 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do INEP (2009, 2011, 2013, 2015, 2017)  

 

 

 

2.2 Os instrumentos utilizados para pesquisa 

 

 

Primeiramente, buscamos verificar como o tema juvenilização da EJA se apresenta 

nas pesquisas de mestrado, doutorado e entre os trabalhos apresentados no GT 18 – Educação 

de Jovens e Adultos, da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPED). Dessa forma, optamos por realizar um breve estudo do Estado do Conhecimento 

sobre o assunto, além do referencial teórico que nos trouxe evidências sobre o contingente de 

jovens com menos de 18 anos encaminhados ou transferidos para a EJA. 

Para a coleta de dados no campo de pesquisa escolhido, optamos por utilizar o 

questionário10 (APÊNDICE B), que cumpre o propósito de obter informações relacionadas ao 

perfil socioeconômico e cultural dos alunos, além de algumas questões relacionadas aos 

 
10 O questionário utilizado com poucas adaptações, pertence à pesquisa “Ser jovem na Educação de Jovens e 

Adultos: um objetivo de estudos em construção", desenvolvida no período de 2015-2017, cujo os dados se 

encontram no Banco de Dados do Laboratório Educacional da Região dos Inconfidentes/UFOP. Essa pesquisa 

investigou quem são os alunos jovens da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que frequentam as salas de aula da 

rede pública dos municípios da 25ª SRE de Ouro Preto, denominada de Região dos Inconfidentes – MG. O uso do 

questionário recebeu autorização das pesquisadoras.. 
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motivos de por que, em algum momento, pararam de estudar e de por que voltaram; ou se nunca 

pararam de estudar; quantas reprovações, dentre outras. Gil (2008, p. 121) define que “o 

questionário é a técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são 

submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, 

valores etc.”. Segundo este autor, a aplicação do questionário pode ocorrer por meio de um 

questionário estruturado com questões fechadas ou abertas, em que o participante realiza o 

preenchimento e não podem sofrer interferências do pesquisador no momento do 

preenchimento.  

As informações coletadas foram muito importantes, uma vez que permitiram uma 

análise consistente do perfil dos estudantes da EJA em Conselheiro Lafaiete-MG. Além da 

análise quantitativa, o questionário proporcionou uma análise qualitativa, por meio dos dados 

das questões abertas que foram respondidas pelos alunos. O questionário foi constituído de 28 

questões acerca da vida pessoal, familiar e social dos estudantes, e constituímos uma amostra 

de 297 estudantes da cidade de Conselheiro Lafaiete-MG. 

Na segunda etapa, realizamos entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE C) com 

jovens e seus pais ou responsáveis. Por ser um instrumento que permite à pesquisadora uma 

aproximação maior com o objeto de pesquisa, encontramos, nas entrevistas, uma oportunidade 

de analisar as trajetórias escolares dos estudantes até chegar a EJA e identificar os fatores que 

impediram esses jovens de concluir a Educação Básica na idade determinada pelas legislações. 

Acreditamos que a participação dos pais foi importante para compor o contexto da vida escolar 

do estudante, já que são eles que inserem os filhos na escola, ainda crianças.  

Durante todo o percurso da pesquisa, utilizamos pseudônimos para substituir os 

nomes reais dos participantes para garantir o anonimato. Foram adotados todos os cuidados 

necessários durante a realização das entrevistas, para impedir que os entrevistados se sentissem 

constrangidos, a fim de evitar que passassem por algum tipo de dano. Foi apresentado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A), em duas vias, para as entrevistas e 

também para os participantes que responderam o questionário. Para os estudantes menores de 

idade, os pais ou responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A 

participação dos respondentes dos questionários e dos entrevistados foi voluntária. 
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2.2.1 O Estado do Conhecimento 

 

 

Para compreender o nosso objeto de pesquisa, responder as nossas perguntas e 

preparar o campo de pesquisa, consideramos importante buscar pesquisas que estudam o sujeito 

jovem da EJA e o fenômeno da juvenilização. Assim, propomos um breve estudo do Estado do 

Conhecimento de pesquisas de mestrado e doutorado entre os anos de 1998 a 2018. 

Ao realizar o Estado do Conhecimento, o pesquisador tem a oportunidade de 

explorar o tema de sua pesquisa, quantificar e analisar as pesquisas desta área, além de 

identificar os métodos mais utilizados, os referenciais teóricos e se há pesquisas que trabalham 

com o mesmo tema e metodologia que se pretende investigar. A análise proporciona uma 

justificativa para o trabalho de pesquisa, pois teremos a percepção do grau de importância que 

a própria pesquisa trará para o universo acadêmico. É importante ressaltar que, dentre todos os 

trabalhos pesquisados, foram selecionados apenas aqueles que tratavam de estudos sobre as 

trajetórias escolares de jovens que, muito cedo, chegaram a EJA especificamente. Esse estudo 

não pretende esgotar os dados para a construção do aporte teórico, mas tem a intenção de trazer 

reflexões sobre os estudos que estão sendo produzidos acerca dessa temática e justificar o 

problema que se pretende investigar por meio da identificação de possíveis lacunas não 

preenchidas nas pesquisas analisadas. 

O objetivo desta análise, portanto, é identificar as produções brasileiras na EJA que 

discutem a presença de jovens adolescentes que, muito cedo, tem chegado a essa modalidade. 

Pretendemos compreender os tipos de metodologias que foram adotados e os objetivos de cada 

pesquisa, por meio dos resumos disponibilizados pela CAPES e dos trabalhos disponíveis na 

biblioteca eletrônica da ANPED. 

Para a pesquisa no banco de teses e dissertações da CAPES, foi necessário realizar 

um recorte temporal entre 1998 a 2018, e utilizou-se os descritores para buscas: juvenilização; 

jovens na EJA. A área de conhecimento definida foi a Educação e optamos por avaliar as 

dissertações e as teses acadêmicas. 

A análise foi realizada por meio da leitura dos resumos e, em muitos casos, foi 

necessário recorrer à leitura do trabalho para obter mais detalhes sobre as pesquisas realizadas. 

Na CAPES, com os descritores enumerados anteriormente, foram encontradas 1.277 produções. 

Após essa seleção, uma análise dos resumos foi realizada e, dentro da temática estabelecida, 
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selecionamos 66 trabalhos. A partir desses trabalhos, foram analisadas as dissertações e, ao 

final, apenas 17 pesquisas se aproximaram do nosso objeto de estudo. Todas são dissertações 

que corresponderam à temática investigada, e não identificamos nenhuma tese que abordasse o 

tema especificamente. 

Nas descrições e nas análises das dissertações selecionadas no catálogo de teses e 

dissertações da CAPES, percebemos que há vários caminhos investigativos que levam à 

conclusão de que jovens muito precocemente têm chegado à EJA. De acordo com Jardilino e 

Araújo (2014, p. 182), essa “presença de jovens na EJA tem sido identificada em todas as 

regiões do Brasil e em muitos países da América Latina”. As pesquisas apresentadas mostraram 

uma diversidade de Estados onde as investigações foram realizadas, como Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, Santa Catarina, Pará, Mato Grosso, Espírito Santo, Paraíba, São Paulo e Rio Grande 

do Sul. Mas ainda há poucas pesquisas específicas sobre o tema em questão, e são importantes 

mais estudos para entender por que jovens adolescentes chegam muito cedo a EJA e quais as 

causas desse fenômeno. As pesquisas encontradas utilizaram, como metodologia, a abordagem 

qualitativa, e apenas uma foi denominada como quali-quantitativa. Identificamos que a análise 

documental articulada às entrevistas semiestruturadas e o uso de questionários foram as técnicas 

mais empregadas. 

As pesquisas analisadas evidenciaram que há muitos fatores que levam este jovem 

a prosseguir os estudos na EJA. As experiências escolares malsucedidas, a desigualdade social, 

a exclusão e a necessidade de trabalhar são alguns dos problemas vividos por eles. Em todas as 

pesquisas, a escola é apontada como um lugar em que se acentuam as desigualdades sociais, o 

que culmina na exclusão daquele aluno que não se adequa ao currículo e às exigências de 

aprender algo nunca visto ou ensinado. Haddad e Di Pierro (2004, p. 117) afirmam que “um 

dos desafios nos programas de EJA, é o perfil crescente juvenil de alunos, que em grande parte 

são de adolescentes excluídos da escola ‘regular’”. 

As pesquisas mostraram que um dos fatores principais para que jovens cheguem cada 

vez mais cedo à EJA é a sua exclusão do ensino “regular” e que a crescente juvenilização 

também se deve à necessidade de o jovem ter de trabalhar para sua sobrevivência. Ficou 

constatado que há muitos desafios para vencer a exclusão de jovens na escola “regular” de 

Educação Básica diante da desigualdade social e, ao mesmo tempo, da falta de estrutura 

organizacional e de formação docente específica para EJA, com vistas a atender esse novo perfil 

de estudantes. A seguir, o Quadro 1 enumera as pesquisas selecionadas na plataforma da 

CAPES e o Gráfico 11 ilustra esse quantitativo. 
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Quadro 1: Número de dissertações na CAPES (estudos sobre o tema juvenilização na EJA, 

1998-2018) 
Universidade Strictu senso 

Ano 

Título 

 

Autor Metodologia/Instrumentos de 

coletas de pesquisa 

UFRS Mestrado/2001 Jovens no Ensino Supletivo: reconstruindo 

trajetórias 

Carmem Brunel  

UFPA Mestrado/2014 “Me jogaram aqui porque eu fiz 15 anos”: 

biopolítica da juvenilização da Educação de 

Jovens e Adultos em Belém-PA (2010-2013) 

Letícia Carneiro da 

Conceição 

Qualitativa: estudo 

bibliográfico, empírico e 

documental 

UFF Mestrado/2015 Entre nós e encruzilhadas: as trajetórias dos 

jovens de 15 a 17 anos na EJA em Angra dos 

Reis 

Leila Mattos Haddad 

de Monteiro 

Marinho 

Qualitativa: abordagem 

biográfica e análise do 

conteúdo das entrevistas e 

questionários aplicados 

UNIVALI Mestrado/2015 Educação e trabalho: um estudo sobre a 

juvenilização no CEJA de Brusque-SC  

Olavo Laranjeira 

Teles da Silva 

Qualitativa: observação, 

questionário e entrevistas 

UFOP Mestrado/2015 Juvenilização na Educação de Jovens e 

Adultos de Ouro Preto-MG: trajetórias e 

perspectivas dos estudantes mais jovens 

Lorene Dutra 

Moreira e Ferreira  

Qualitativa: análise 

documental e entrevistas 

UEPA Mestrado/2016 Juvenilização da Educação de Jovens e 

Adultos em Abaetetuba: representações sociais 

e projeto de vida escolar 

Marivane Silva de 

Alcântara 

Qualitativa: estado do 

conhecimento, levantamento 

bibliográfico e documental, 

observação in loco e entrevista 

semiestruturada 

UFSM Mestrado/2015 Interfaces entre o Ensino Médio regular e a 

juvenilização na EJA: diálogos, 

entrelaçamentos, desafios e possibilidades 

sobre que fazeres docentes 

Larissa Martins  

Freitas 

Qualitativa: pesquisa e 

formação 

UFES Mestrado/2015 Uma compreensão sobre a presença de 

estudantes jovens na EJA do município de 

Vitória-ES 

Eliane Saiter Zorzal Qualitativa: pesquisa ação, 

entrevistas semiestruturadas e 

diário intinerante 

UFRJ Mestrado/2013 O diurno na Educação de Jovens e Adultos: 

quem são esses sujeitos?  

Andreia Cristina da 

Silva Soares 

Qualitativa: estudo de caso, 

aplicação de questionário e 

entrevista semiestruturada 

UFPB Mestrado/2015 Os cursos semipresenciais e o reencontro de 

jovens e adultos com a educação básica  

Dênis Humberto 

Vieira Farias  

Qualitativa: estudo de caso 

UEMT Mestrado/2013 O fenômeno do rejuvenescimento dos sujeitos 

da Educação de Jovens e Adultos e os desafios 

para a organização do trabalho pedagógico  

Edineia Natalina da 

Silva  

Qualitativa: observação, 

entrevistas e análise 

documental 

UNISC Mestrado/2015 Entre o ensino regular e a Educação de Jovens 

e Adultos: realidade e possibilidades 

Rosângela 

Ruppenthal Nagel 

Qualitativa: estudo de caso 

UNINOVE Mestrado/2017 Educação de Jovens e Adultos (EJA): um 

estudo sobre a inclusão de adolescentes no 

centro integrado de Educação de Jovens e 

Adultos 

Ana Luiza 

Bacchereti Sodero de 

Toledo 

Quanti-qualitativa: 

questionários e entrevistas 

estruturadas 

UFMA Mestrado/2017 Juvenilização na EJA: significados e 

implicações do processo de escolarização de 

jovens 

 Carolina Coimbra 

de Carvalho 

Qualitativa: análise 

documental e entrevistas 

semiestruturadas 
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UNIRIO Mestrado/2017 Despeja na EJA: reflexões acerca da migração 

perversa de jovens para o PEJA no município 

do Rio de Janeiro 

Amanda Guerra de 

Lemos 

Qualitativa: entrevistas  

UERJ Mestrado/2018 Discursos docentes atribuídos à Educação de 

Jovens e Adultos a partir de tensionamentos 

provocados pela juvenilização da modalidade: 

analisando o contexto de uma escola municipal 

de Duque de Caxias-RJ 

 Roberta Avoglio 

Alves Oliveira 

Qualitativa: entrevistas 

narrativas com roteiro 

semiestruturado 

UEL Mestrado/2018 O abandono do Ensino Médio “regular” pelos 

estudantes e a juvenilização da EJA 

Juliana Bicalho de 

Carvalho Barrios 

Qualitativa: análise 

documental e bibliográfica 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com dados da CAPES 

 

Gráfico 11: Distribuição de dissertações (Estado do Conhecimento, CAPES, 1998-2018) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados da CAPES (1998-2018) 

 

De acordo com Sposito (2009, p. 12), 

 

apesar do grande avanço no acesso público às informações, o Banco de Teses do portal 

CAPES ainda apresenta fragilidades que precisam ser consideradas. Uma delas é que 

o Portal constitui uma base instável, pois, de modo permanente, incorpora arquivos 

de trabalhos novos ou mesmo de anos anteriores, impossibilitando levantamentos 

precisos sobre o universo pesquisado. Além de instável, o Banco também não é 

exaustivo [...]. As ferramentas de busca no Portal são muito limitadas, pois não 

permitem pesquisar um único programa de pós-graduação, uma área do conhecimento 

ou por orientador. Além disso, é impossível fazer buscas a partir de um único campo 

(palavra-chave, título ou resumo). 

 

Na análise desse breve Estado do Conhecimento, com o recorte temporal 

estabelecido entre os anos de 1998 a 2018, percebemos que só houve uma percepção da 

concentração de jovens menores de 18 anos em 2013 (nesse caso, devido às limitações da busca, 

pode ser que tenha sido deixado algum trabalho sem citar), quando foram divulgados os 
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resultados das pesquisas apresentadas por Andreia Cristina da Silva Soares e Edineia Natalina 

da Silva. Já em 2015 se intensificaram as pesquisas sobre essa temática, mas diminuiu em 2016 

e voltou a crescer a partir de 2017. Em 2018, foram identificadas três pesquisas. 

No entanto, quando classificamos a busca no portal da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), as produções de trabalhos foram mais 

identificadas a partir de 2009 e intensificadas a partir de 2013. Os trabalhos disponíveis no site 

são de reuniões anuais e regionais, e são publicados na íntegra mediante autorização do(s) 

autor(es). O levantamento desses dados nos motivou a identificar os estudos específicos sobre 

os jovens que chegam muito cedo à modalidade da EJA no GT 18. Observamos que o tema tem 

causado preocupações entre pesquisadores, entretanto, a juvenilização na EJA é uma temática 

que ainda está se consolidando como objeto de estudo.  

Foram encontradas apenas cinco produções no GT 18 relacionadas à temática, 

dentre as reuniões nacionais dos anos de 2008 a 2017. A escolha se deu somente dentre os 

trabalhos que tratavam especificamente da temática. A seleção foi feita entre todos os trabalhos 

disponíveis no GT 18 (Gráfico 12). 

 

Gráfico 12: Distribuição de trabalhos divulgados (GT 18/ANPED, Reuniões 2008-2018) 

 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados da ANPED (2008-2018) 

 

Na 32ª Reunião da ANPED, o pôster apresentado por Carvalho (2009) trouxe 

questões relacionadas às práticas pedagógicas e ao perfil do educador para lidar com a 

juvenilização da EJA, para refletir se há implicações nas diferenças de idades que compõem a 

EJA e se a convivência desse novo jovem com o adulto possui divergência. A pesquisadora 
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destacou que, até aquele momento, em 2009, não havia pesquisas que tratavam sobre o tema da 

juvenilização na EJA. Carvalho (2009) afirmou que essa juvenilização ocorre pelas deficiências 

encontradas nos processos escolares, como reprovações constantes e evasões, e ressalta que a 

necessidade de trabalhar para se manter também implica na juvenilização na EJA. 

Em 2013, na 36ª Reunião da ANPED, Carneiro (2013) apresentou um trabalho que 

trata da temática do Estado do Conhecimento. A pesquisa foi realizada no município de Belém-

PA. A pesquisadora identifica que nem sempre esses alunos jovens que chegam à EJA possuem 

histórico de evasão escolar, mas, devido à defasagem de idade-série, são conduzidos a essa 

modalidade. 

Ainda na 36ª Reunião, Soares (2013) refletiu sobre o perfil do aluno que frequenta 

a EJA no diurno, em um trabalho referente à sua pesquisa de dissertação, realizada em duas 

escolas da rede municipal do Rio de Janeiro-RJ. O interesse da autora era entender por que 

aqueles jovens do diurno não estavam nas salas de aula da escola “regular” e como eles 

chegaram até a EJA. O “convite” a se retirar da escola “regular” e se matricular na EJA ocorreu 

devido à defasagem idade-série. Sobre a questão da EJA diurna, a pesquisadora constatou que, 

por serem jovens demais e sem trabalho, o ideal seria propiciar turmas no diurno, com a 

intenção de atender aos jovens e a outras pessoas. A autora concluiu que adaptar novas 

oportunidades para esses jovens na EJA diurna é um caminho para adequação das 

características desses sujeitos, mas, ao mesmo tempo, isso se caracteriza como uma exclusão 

no sistema educacional. Autores como Carrano (2008), Andrade (2004) e Dayrell (2003) 

fizeram parte do aporte teórico dessa investigação.  

O trabalho de Carneiro (2015) foi apresentado na 37ª Reunião da ANPED. A autora 

analisou as três esferas do poder, federal, estadual e municipal, e buscou entender o processo 

da juvenilização na EJA no município de Belém-PA. O trabalho desenvolvido por meio de 

estudos da genealogia de poder foucaultiana teve, como suporte teórico, autores como Fávero 

(2011) e analisou a legislação específica da EJA. Estabeleceu a metodologia, a partir da análise 

bibliográfica e de entrevistas de sujeitos pertencentes às três esferas. A autora identifica que o 

processo de juvenilização vem acontecendo desde o final dos anos 1990, em todas as regiões 

do país e também na América Latina. De acordo com a pesquisadora, a EJA se tornou uma 

alternativa para o “menino indesejável” da Educação Básica. 

O pôster de Souza (2017) tem como foco as trajetórias de escolarização, e busca 

compreender o perfil dos jovens e adultos que estudam no Ensino Médio noturno (EJA) da rede 

estadual no Rio de Janeiro. Uma das metodologias utilizadas na pesquisa foi a análise dos perfis 
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desses alunos, com uma reflexão sobre as suas trajetórias escolares. O autor ressalta a 

necessidade de estudos específicos para a EJA, diante da diversidade geracional. 

Inferimos que o Parecer CNE/CEB nº. 3, de 16 de junho de 2010, contribuiu para 

que a presença dos jovens acima de 15 anos na EJA fosse cada vez mais notada por educadores 

e pesquisadores. Dessa forma, a partir de 2013, nota-se o aumento das investigações nessa 

temática. Entretanto, é importante realizar abordagens em mais pesquisas sobre como os 

processos pedagógicos são organizados na escola regular e como os fatores que causam a 

infrequência dos estudantes e a falta de motivação durante o ano letivo, as reprovações, as 

evasões e as dificuldades de aprendizagem acontecem.  

 

 

2.2.2 O questionário 

 

 

Para a compreensão e a contextualização do lugar da pesquisa, consideramos 

importante, primeiramente, conhecer o perfil dos alunos que estão matriculados nas turmas de 

Ensino Fundamental/Anos Finais e de Ensino Médio da EJA nas escolas públicas estaduais da 

cidade de Conselheiro Lafaiete-MG. Inicialmente, realizamos uma consulta na 

Superintendência Regional de Ensino (SRE) localizada na cidade de Conselheiro Lafaiete, com 

o propósito de identificar quais escolas da rede pública estadual oferecem a EJA e obter a 

autorização para a entrada nessas escolas. A Secretaria Municipal de Educação de Conselheiro 

Lafaiete-MG oferece a modalidade de EJA apenas no Ensino Fundamental/Anos Iniciais, mas 

esse nível de ensino não fez parte da nossa pesquisa, devido à pouca presença de jovens no 

segmento. 

Em consulta ao quadro de escolas e de turmas da EJA em Conselheiro Lafaiete-

MG, por meio de dados oferecidos pela SRE da cidade, havia, no segundo semestre de 2018, 

aproximadamente 500 alunos matriculados no Ensino Fundamental/Anos Finais e no Ensino 

Médio, distribuídos em oito escolas com turmas de EJA. Após os pedidos de autorização para 

aplicação dos questionários para os diretores das escolas que possuem turmas de EJA, sete 

diretores autorizaram a investigação. Assim, com a autorização do Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Ouro Preto (ANEXO A) que aprovou o projeto de pesquisa, fomos a 
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campo e aplicamos os questionários em todas as escolas públicas da rede estadual que nos 

autorizaram. 

No contato com as escolas, foi apresentada aos diretores uma carta de apresentação 

sobre o desenvolvimento da pesquisa e o ofício enviado pela SRE. Os diretores (as) que 

autorizaram a investigação e assinaram um termo de consentimento para a investigação. O 

questionário foi aplicado por amostragem, ou seja, para todos os que estavam presentes nas 

datas escolhidas. Para aplicação do questionário foi estabelecido pela escola, datas e horários 

para a investigação da pesquisa.  

Após aplicação nas sete escolas autorizadas que possuíam turmas de EJA, 

insistimos em conseguir autorização em uma escola que atende somente a EJA de forma 

semipresencial, e após inúmeras tentativas de incluir essa escola conseguimos o consentimento 

da SRE e em seguida da diretora para aplicar os questionários na instituição. Primeiramente a 

SRE não a considerou como uma escola para EJA e declarou que se tratava de um projeto para 

a EJA, por apresentar uma metodologia diferenciada11.  

Apesar disso, a aplicação dos questionários ainda dependia da autorização da 

diretora e como, no primeiro semestre de 2019, acontecia a escolha de novos diretores para as 

escolas estaduais, somente com a admissão da nova diretora foi permitida a aplicação na 

referida escola.  

Sendo assim, foram pesquisadas sete escolas que possuem turmas da EJA com 

ensino presencial e uma escola com ensino semipresencial. A primeira etapa foi concluída e a 

amostragem resultou em 297 questionários aplicados entre estudantes dos níveis de Ensino 

Fundamental/Anos Finais e Ensino Médio, em escolas estaduais de Conselheiro Lafaiete-MG.  

 

 

 

 
11 A metodologia da escola semipresencial: para concluir os níveis de Ensino Fundamental e Ensino Médio, o 

aluno é matriculado nas disciplinas de cada nível de ensino e não existem turmas formadas. Por exemplo: o aluno 

matricula-se em Matemática. Nas salas de aula são realizadas aulas expositivas, resolução de atividades no 

momento presencial e o aluno necessita ter, no mínimo, 16 horas de frequência. Para a sua aprovação, deve 

entregar os trabalhos e realizar as provas dos módulos estabelecidos em cada disciplina da matriz curricular da 

EJA. Ao concluir essa disciplina, matricula-se em outra, e assim sucessivamente, até ser aprovado no nível de 

ensino matriculado. Se o aluno for assíduo e cumprir todos os prazos, geralmente, consegue concluir em menos 

de um ano cada nível de ensino. Nesta escola, se concentra o maior número de alunos menores de idade, que 

vêm de escolas municipais que não conseguem concluir o Ensino Fundamental na idade recomendada pelas 

legislações. Sem opção de entrar em turma presencial, ele recorre ao semipresencial e, geralmente, conclui o 

Ensino Fundamental, “acerta” a idade e volta para a escola regular, mas, em muitos casos, demoram a concluir 

esse segmento e ali permanecem para o Ensino Médio.  
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A seguir, nos Quadros 2 e 3, apresentamos as escolas que participaram da pesquisa. 

 

 

Quadro 2: Escolas analisadas com ensino presencial da EJA (2º semestre de 2018) 

 

Escolas  

Nº. de 

matrículas 

EF/Anos 

Finais 

Quantidade de 

questionários 

aplicados  

Nº. de 

matrículas 

Ens. Médio 

Quantidade de questionários 

aplicados  

E.E. Geraldo Bittencourt 0 0 25 10 

E.E. Luiz Mello 

Sobrinho 

25 12 41 23 

E.E. Mons. Antônio José 

Ferreira 

0 0 55 20 

E.E. Monsenhor Horta 25 12 48 15 

E.E. Narciso de Queirós 0 0 104 68 

E.E. Astor Viana 51 16 34 26 

E.E. Pacífico Vieira 28 09 37 22 

07 escolas 129 49 344 184 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Quadro 3: Escola analisada com ensino semipresencial da EJA (2º semestre de 2019) 

 

Escolas  

Nº. de 

matrículas 

EF/Anos 

Finais 

Quantidade de 

questionários 

aplicados  

Nº. de 

matrículas 

Ens. Médio 

Quantidade de 

questionários aplicados  

Cesec Não 

informado 

64 Não 

informado 

0 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

As escolas apresentadas no Quadro 2 não são instituições específicas para 

atendimento da EJA e atendem a Educação Básica “regular”: Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. O atendimento da EJA funciona no período da noite. Apenas em duas escolas não 

conseguimos permissão para aplicar os questionários pessoalmente, e as diretoras optaram por 

nomear alguém da equipe escolar para isso.  

O interessante da nossa própria participação na aplicação foi perceber a rotina da 

escola, sua estrutura física, os educadores, a sala de aula, como os estudantes se comportam e 

como reagem as nossas observações. Nas escolas visitadas, foi possível perceber a linguagem 

dos estudantes, como se comunicam e como a escola reage à nossa presença. Tivemos várias 

oportunidades de conversar com os alunos sobre pontos importantes da pesquisa, percebemos 

que são carentes de conhecimento, de cultura e de afeto. Vimos rostos cansados e sofridos, 

talvez fosse um dia desgastante de trabalho, ou talvez seja um espelho de uma vida com 

trajetórias de luta. Muitos declararam satisfação em responder o questionário, outros, 
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especialmente os mais jovens, não demonstraram tanto interesse em responder todas as 

questões. Portanto, foi visível perceber a fragilidade com que esses jovens e adultos chegam às 

salas de aula da EJA. 

 

 

 2.2.3 As entrevistas  

 

 

Na segunda etapa, o objetivo foi realizar entrevistas narrativas, inicialmente 

individuais, com cada jovem, e, posteriormente, com cada pai/mãe ou responsável, 

separadamente, a fim de analisar como aconteceram os percursos escolares na Educação Básica 

“regular” desses alunos e dessas alunas, e os significados de escolarização para eles e seus pais 

a partir dos seus relatos individuais. Embora o levantamento feito pelos questionários e pela 

análise dos dados quantitativos e qualitativos tenha nos fornecido informações importantes 

sobre esse assunto, isso não nos permitiu ampliar a compreensão sobre a condição de ser jovem, 

como foram suas experiências vividas no contexto escolar e de vida. Em busca de entender com 

profundidade esses contextos vividos, os procedimentos metodológicos selecionados são 

importantes e se completam. Com as entrevistas narrativas, pretendíamos ouvir os jovens, 

sujeitos principais dessa pesquisa. A escolha pelas entrevistas narrativas como instrumento 

principal de coleta de dados baseou-se na compreensão de que é um importante recurso para 

responder o problema da pesquisa, uma vez que são esses sujeitos que viveram as etapas da 

Educação Básica “regular”. Segundo Souza (2014, p. 41): 

 

o movimento biográfico que se desenvolve e consolida nas Ciências Humanas e 

Sociais, mais do que invadir a vida humana, parte de princípios deontológicos busca 

assegurar a vida, ao abrir espaços para socializações e partilhas de modos próprios de 

como os sujeitos vivem, se desenvolvem, aprendem, enfrentam conflitos, buscam 

alternativas para superar as adversidades da vida frente aos processos de 

inclusão/exclusão social. 

 

As entrevistas narrativas permitem a aproximação da realidade vivida, dos 

significados e da experiência ao longo da vida. Segundo Galvão (2005), a narrativa, na forma 

oral ou escrita, pode compor um método rico de investigação. Esse aspecto também é 

comentado por Teixeira e Pádua (2006), ao relatarem que as entrevistas narrativas vêm se 
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destacando nas pesquisas qualitativas e trazem experiências subjetivas por meio de histórias 

orais. 

A técnica que seria utilizada para as entrevistas narrativas seguiriam os 

pressupostos de Flick (2004), ao estabelecer uma questão geradora, a partir da qual o 

entrevistado inicia a narrativa e, ao término da primeira, o pesquisador pode fazer perguntas 

para esclarecimentos de detalhes que interessam à pesquisa. Esse segundo momento é chamado, 

por Flick (2004, p. 110), de “estágio das investigações da narrativa, no qual são completados 

os fragmentos de narrativa que antes não haviam sido exaustivamente detalhados pelo 

narrador”. Assim, perguntas podem ser realizadas pelo pesquisador em busca de detalhes que 

poderão responder a questão-problema da pesquisa, portanto, uma nova narrativa inicia-se para 

compor a primeira questão. No terceiro e último estágio, chamado de “fase de equilíbrio”, 

perguntas explicativas do tipo “como?” e “por quê?” podem ser usadas. 

Entretanto o procedimento adotado pelo método com entrevistas narrativas não foi 

efetivo, e declinaram para uma entrevista semiestruturada. As entrevistas foram significativas 

e proporcionaram uma grande contribuição para a pesquisa. Porém, por se tratar de jovens 

adolescentes, tivemos extrema dificuldade de conseguir narrativas profundas, pois eles falam 

muito pouco. No caso da mãe e da tia, por serem muito tímidas e com pouca escolaridade, 

também não conseguimos narrativas extensas, e também utilizamos uma entrevista 

semiestruturada. Apesar do recurso das entrevistas narrativas não ter proporcionado o que se 

esperava desse tipo de entrevista, os poucos trechos das entrevistas semiestruturadas e as 

questões abertas do questionário conseguiram responder o problema da pesquisa. 

As entrevistas semiestruturadas são utilizadas em pesquisas qualitativas e permite 

que o participante da pesquisa discorra sobre o tema da pesquisa (BONI; QUARESMA, 2005). 

Segundo as autoras o entrevistador realiza algumas questões iniciais, utilizando um roteiro 

previamente elaborado com questões abertas e/ ou fechadas, possibilitando uma entrevista mais 

flexível, as entrevistas abertas ou semiestruturadas produzem uma amostra consistente sobre o 

problema da pesquisa. Para Szymanski (2011, p. 19), “os objetivos da entrevista devem estar 

claros, assim como a informação que se pretende obter, a fim de buscar uma compreensão do 

material que está sendo colhido e direcioná-lo melhor”. Assim, para as entrevistas com os 

jovens e pais dessa pesquisa optamos por utilizar uma entrevista semiestruturada aberta e 

reflexiva.  

 Nesse contexto, acreditamos que a adoção do instrumento de coleta de dados 

referentes ao grupo focal, sendo um com estudantes e outro com mães, poderia complementar 
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os dados deste trabalho. No entanto, isso não foi possível, devido às limitações de tempo das 

mães e das escolas para fazer a interlocução com os estudantes, visto que os estudantes da EJA, 

durante todo o tempo em que estávamos nas escolas, demonstraram estar naquele espaço para 

concluir atividades pré-determinadas, como realização de trabalhos e provas, muitas vezes sem 

cumprir os horários de aulas, pois chegavam atrasados e iam embora mais cedo. 

 Por outro lado, quanto à possível aplicação do instrumento de coleta do grupo focal, 

isso requer do pesquisador um planejamento que envolve outros participantes para o 

funcionamento efetivo da técnica, além da organização a respeito do número e da duração dos 

encontros. Para compor a técnica de aplicação, é necessário um moderador do grupo (a 

pesquisadora), que realiza toda a dinâmica e a intermediação do processo de interação do grupo, 

e, no mínimo, mais dois participantes, que seriam os observadores para “acompanhar e registrar 

as expressões dos participantes (verbais e não verbais – dimensão implícita da tarefa) e auxiliar 

na condução dos encontros, além de controlar o tempo e o equipamento de gravação” 

(KINALSKI et al., 2017, p. 447. Além de toda essa composição para realizar a coleta do 

material,  após o processo, o tempo para análise seria extenso. Desse modo, devido ao prazo de 

pesquisa e à composição de participantes necessários, não foi possível a realização desse 

instrumento para contrapor as entrevistas narrativas, assim, adotamos a entrevista 

semiestruturada.  

As entrevistas foram realizadas em lugares diferentes, e em horários previamente 

combinados. Quatro nas escolas, três entrevistas foram realizadas fora do contexto da escola, 

sendo, duas no trabalho do estudante junto com a tia, e outra em um local público a pedido do 

participante. As entrevistas foram gravadas, transcritas e posteriormente analisadas.  

 

 

2.3 A análise dos dados da pesquisa 

 

 

Para a análise dos dados coletados a partir das questões abertas dos questionários 

aplicados e das entrevistas realizadas, utilizamos a análise de conteúdo, pelos pressupostos de 

Bardin (1977). De acordo com Cunha (1994, p. 74), esse tipo de análise “diz respeito à 

descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além das aparências do que está 
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sendo comunicado”. Por sua vez, Minayo (2002, p. 74) afirma que, “através da análise de 

conteúdo, podemos encontrar respostas para as questões formuladas e confirmar ou não as 

hipóteses”. Nesse contexto, a análise de conteúdo permite, ao pesquisador, delinear categorias 

que possibilitem a compreensão além das descrições nas entrevistas e dos questionários 

respondidos, e que permitem trilhar caminhos que nos levem as respostas para as nossas 

perguntas. 

Dessa maneira, acreditamos ser necessária a aproximação com a análise de 

conteúdo definida por Bardin (1977), que estabelece um processo de análise realizado em três 

fases: a pré-análise; a exploração do material; o tratamento dos resultados e as interpretações. 

Segundo a autora, na pré-análise, o objetivo é a organização. É o momento de 

sistematizar as ideias iniciais com a utilização do referencial teórico por meio de indicadores já 

estabelecidos. Portanto, foi feita uma leitura de todo o material coletado, no caso das entrevistas 

narrativas (transcritas na íntegra) e das questões abertas. A sequência dos procedimentos que 

organizaram essa fase é compreendida, por Bardin (1977), como leitura flutuante, que permite 

conhecer os documentos coletados e analisá-los. Primeiramente, deve ser feita a escolha dos 

documentos, que compreende a definição do corpus da pesquisa, e a classificação de todos os 

elementos referentes ao texto teórico, aos questionários e às entrevistas narrativas.  

O segundo momento refere-se à formulação das hipóteses e dos objetivos, que se 

refere a “uma afirmação provisória, que irá confirmar ou infirmar as hipóteses” (BARDIN 

1977, p. 98). Para a autora, “levantar hipóteses, é interrogarmo-nos” (BARDIN 1977, p. 128). 

Por fim, a elaboração de indicadores, que consiste em interpretar os dados coletados, refere-se 

à “menção explícita de um tema ou mensagem” (BARDIN, 1977, p. 99), e, “uma vez escolhidos 

os índices procede-se a construção de indicadores precisos e seguros” (BARDIN, 1977, p. 100). 

Nessa fase, regras orientam o processo de análise dos dados e podem ser assim apresentadas:  

 

a) Regra da exaustividade: uma vez definido os documentos para análise, deve 

considerar todos os elementos que constituirá o corpus da análise; 

b) Regra da representatividade: a análise efetua-se em amostragem rigorosa, para 

definir os caracteres dos elementos das amostras. 

c) Regra da homogeneidade: os documentos devem “obedecer a critérios precisos de 

escolha e não apresentar demasiada singularidade fora destes critérios de escolha” 

(BARDIN, 1977, p. 98), devem ser homogêneos; 
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d) Regra de pertinência: “os documentos retidos devem ser adequados para fontes de 

informações, de forma que corresponda ao objeto da análise” (BARDIN, 1977, p. 

98). 

 

Concluída a primeira fase, iniciamos a segunda, já no processo de sistematização 

dos dados coletados. Segundo Silva e Fossá (2015), essa fase é o momento de explorarmos os 

dados encontrados, que consiste em um recorte de registros de todo o material coletado, que irá 

se transformar em unidades de registro. Dessas unidades, são selecionados os parágrafos de 

cada entrevista e dos parágrafos, as palavras-chaves são identificadas e, assim, surgem as 

categorias, que são agrupadas por temas que se correlacionam e formam as categorias iniciais, 

que, por sua vez, serão agrupadas por tema e resultam nas categorias intermediárias e, na 

sequência, em categorias finais. Isso permitirá fazer inferências acerca do que se tem de 

informações.  

Na terceira fase, realiza-se a inferência e a interpretação de todo o material coletado. 

Dessa forma, “a análise comparativa é realizada através da justaposição das diversas categorias 

existentes em cada análise, ressaltando os aspectos considerados semelhantes e os que foram 

concebidos como diferentes” (SILVA; FOSSÁ, 2015, p. 4). Tendo em vista a composição do 

corpus da análise, de todos os documentos coletados para pesquisa, como entrevistas, dados 

quantitativos, textos, observações, Bardin (1977) salienta que, para a análise dos dados, é 

necessária a preparação dos materiais. 

Primeiramente, fizemos toda a tabulação dos dados dos questionários aplicados e 

transcrevemos as entrevistas narrativas, para análise de acordo com a perspectiva de Bardin 

(1977). Em seguida, agrupamos as características comuns em cada um dos instrumentos 

utilizados, por meio de inferências e de interpretação dos dados. Assim, foi possível definir três 

categorias que permitiram responder os objetivos específicos da pesquisa, conforme 

apresentado a seguir:  

- Categoria 1: caracterização do perfil dos alunos da EJA, trabalho e educação; 

- Categoria 2: trajetórias escolares no percurso regular e suas implicações; 

- Categoria 3: significado da escola e do processo de escolarização para os jovens e seus 

pais. 
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A partir da interpretação dos dados empíricos, de acordo com a análise de conteúdo 

e do processo de categorização dos dados, evidenciados por Bardin (1977), abordamos as 

categorias em três capítulos.   
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3 QUEM SÃO OS JOVENS E ADULTOS DA EJA EM CONSELHEIRO LAFAIETE-

MG? 

 

 

Em relação ao primeiro objetivo especifico da pesquisa – identificar o perfil dos 

alunos matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio da EJA nas 

escolas públicas de Conselheiro Lafaiete-MG e verificar, neste grupo, os jovens que, a partir 

dos 15 anos, se matricularam na EJA, o presente capítulo pretendeu apresentar os alunos e as 

alunas matriculados na EJA da cidade, por meio dos dados do questionário aplicado em 2018 e 

em 2019 e verificar a existência de jovens adolescentes nas salas de aulas da EJA. A pesquisa 

proporcionou fontes significativas para a identificação do perfil desses jovens e adultos que 

frequentam a EJA. A amostragem dos questionários nos permitiu realizar a caracterização do 

perfil da EJA e analisar as trajetórias escolares dos estudantes, assim como apresentar os 

significados e as perspectivas da escolarização. A partir da coleta, da tabulação e da análise do 

material, foi possível obter uma visão objetiva da situação de escolarização dos estudantes 

investigados que constituíram o campo de investigação. O questionário foi fonte importante 

para a seleção dos dados quantitativos e qualitativos e, a partir deles, convidamos jovens e pais 

para participarem das entrevistas semiestruturadas para compor a etapa qualitativa da pesquisa. 

A partir da descrição do perfil dos jovens e adultos da EJA, apresentamos os 

indicadores que possibilitaram identificar a realidade dos estudantes que estão nessa 

modalidade de ensino. Alguns aspectos foram destacados e favoreceram a compreensão das 

características daqueles e daquelas que frequentam as salas de aula da EJA em Conselheiro 

Lafaiete-MG, no que diz respeito à faixa etária, à cor/raça, ao estado civil, à renda familiar e à 

relação com o mundo do trabalho. Assim, para análise do perfil dos estudantes, definimos duas 

categorias: 

 

1ª) Características dos alunos da EJA, como, idade, cor, gênero, estado civil e se 

possuem filhos;  

2ª) Situação econômica e social, como, renda, trabalho, profissão e profissionalização. 
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As questões que serão aqui abordadas foram escolhidas por serem as que nos 

auxiliam a responder aos objetivos do estudo.  

A amostra reuniu estudantes matriculados em dois turnos escolares, sendo 85,5% 

no noturno e 15,5% matriculados no turno da tarde. Os questionários foram aplicados para 113 

estudantes do Ensino Fundamental/Anos Finais e para 183 estudantes do Ensino Médio. 

Encontramos poucas turmas presenciais de Ensino Fundamental nas escolas que atendem a 

EJA, apenas quatro, já o CESEC não é classificado por turmas, mas por matrículas. No grupo 

de participantes localizamos somente 17,2% de alunos menores de 18 anos.  

A falta de abertura de turmas para o Ensino Fundamental/Anos Finais no sistema 

educacional de Conselheiro Lafaiete-MG também é um fator que contribui com a diminuição 

de matrículas nesse segmento. Outro fator qeu influenciou a falta de turmas, foi a criação do 

projeto “Elevação da escolaridade - Metodologia Telessala Minas Gerais”, criado pela 

Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, por meio da Resolução no. 2.957, de 20 de 

abril de 2016. O objetivo principal do projeto foi reduzir as taxas de distorção idade-série no 

Ensino Fundamental/Anos Finais e elevar a escolaridade de estudantes desse nível de ensino 

nas idades de 15 a 17 anos. Em 2019, com o novo governo que assumiu o estado de MG, o 

projeto foi extinto e os alunos passaram a ser encaminhados para a única escola (CESEC) que 

oferece o ensino semipresencial na cidade. Nessa escola também aplicamos o questionário.  

A criação de projetos de correção de fluxo acontece, no sistema educacional, em 

todo país e, conforme Carrano et al. (2015 p. 1.452), a “cada dia surgem projetos especiais nas 

diferentes redes de ensino buscando formas de aceleração da aprendizagem ou correção de 

fluxo afastando jovens das ofertas regulares de escolarização”. O que percebemos é que falta 

uma política de continuidade desses projetos, ou pensar em um projeto único que envolva o 

governo federal e as demais unidades administrativas e que, efetivamente, promova a 

escolarização desses alunos que faça sentido para vida deles, e não apenas, para uma simples 

correção de fluxo escolar.  

Dessa forma, a única alternativa para os jovens menores de 18 anos da cidade 

vindos de escolas municipais ou estaduais, com defasagem idade-série ou que evadiram da 

escola foi aguardar novas turmas presenciais nas escolas ou realizar a matrícula na escola de 

ensino semipresencial (CESEC). Entretanto, nem todos os jovens conseguem acompanhar a 

metodologia diferenciada dessa escola, por se tratar de estudos mais autônomos e de frequência 

flexível, apesar do apoio da escola com professores orientadores. 
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A EJA é considerada uma modalidade para jovens, adultos e idosos, nesta pesquisa 

encontramos jovens ainda adolescentes de 15 a 17 anos de idade que fazem parta das salas da 

EJA em Conselheiro Lafaiete-MG. No percurso escolar, muitas vezes, os alunos escolhem a 

EJA por terem abandonado a escola “regular” em algum momento, especialmente os adultos 

que ficam mais tempo fora da escola. Para os jovens, estar na EJA nem sempre acontece pelo 

abandono ou pela evasão, mas pelo número de reprovações em suas trajetórias escolares, que 

causam as defasagens idade-série e faz com que fiquem fora da faixa etária escolar. Assim, eles 

se matriculam na EJA para continuar seus estudos.  

 

 

3.1 Apresentando os estudantes da EJA em Conselheiro Lafaiete-MG 

 

 

Ao pensar quem são os estudantes da EJA, devemos considerar que são homens e 

mulheres maiores de 15 anos, um público marcado pela diversidade histórica, social e cultural 

e pela desigualdade social tão destacada em nosso país. Nos 297 questionários aplicados nas 

escolas, identificamos uma diversidade de perfis, adolescentes, jovens adultos e idosos. 

Quanto à faixa etária dos estudantes, observamos que 169 (56,9%) estudantes têm 

entre 18 a 29 anos de idade; 51 (17,2%) são menores de 18 anos; 31 (10,6%) possuem entre 30 

a 39 anos; 45 (15,3%) têm mais de 40 anos; e dois não responderam. Verificamos, assim, que 

74,1% da amostra estão entre as idades de 15 a 29 anos, jovens adultos. Os dados comprovam 

as estatísticas educacionais, que afirmam que o índice de pessoas a partir de 15 anos a 29 anos 

de idade que não possuem a Educação Básica completa ainda é bem elevado e que o público da 

EJA vem sendo composto cada vez mais por jovens. Essas informações estão no Gráfico 13, a 

seguir. 
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Gráfico 13: Distribuição em números por faixa etária dos alunos da EJA em Conselheiro 

Lafaiete (2019) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Dentre todos os estudantes, foi observado equilíbrio entre os sexos. Do total de 

participantes do questionário, 154 (52%) são do sexo masculino e 137 (46%) do sexo feminino, 

1 declarou sendo outro e 5 estudantes não responderam (Gráfico 14). A investigação revela que 

o maior percentual se concentra no sexo masculino. 

 

Gráfico 14: Distribuição percentual por sexo dos alunos da EJA em Conselheiro Lafaiete 

(2019) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Os dados sobre cor ou raça revelam que 132 (44,5%) se declaram pardos, 77 (26%) 

brancos, 75 (25,2%) pretos, 8 (2,6%) amarelo, 2 (0,7) indígena e 3 estudantes não responderam. 

Isso significa que mais de 70% da amostra é constituída de pretos e pardos, o que corrobora 

com as estatísticas educacionais, que revelam o grupo que possui menos anos de escolaridade, 

conforme Gráfico 15. 
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Gráfico 15: Distribuição em números da matriz étnica dos alunos da EJA em Conselheiro 

Lafaiete (2018-2019) 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

 

Interessou-nos saber com quem esses estudantes moram, se sozinhos, se são arrimo 

de família ou se ainda são dependentes de pais, fato que se liga à sua situação socioeconômica. 

Os dados desta pesquisa revelam que 145 (48,8%) estudantes moram com os pais, 131 (44,3%) 

moram com familiares, maridos, esposas ou amigos, 17 (5,6%) moram sozinhos e 4 (1,3%) não 

responderam, conforme destacado no Gráfico 16.  

 

 

Gráfico 16: Distribuição por número quanto ao local de residência dos alunos  da EJA de 

Conselheiro Lafaiete (2018-2019) 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora  
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Outra característica observada relativa ao perfil dos estudantes está relacionada ao 

estado civil. Conforme o Gráfico 17, a seguir, os dados mostram que 174 (58,6%) são solteiros, 

os casados somam-se em 109 (36,7%), 11 (3,7%) são separados 3 (1%) estudantes não 

responderam. Verificamos que o maior percentual dos respondentes se encontra no grupo de 

solteiros. 

 

Gráfico 17: Distribuição por número da relação do estado civil dos alunos da EJA de 

Conselheiro Lafaiete (2018-2019) 

  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

 

Referindo-se ao número de filhos, foi demonstrado que 181 (58,7%) não os 

possuem, como demonstrado no Gráfico 18. Com esses dados identificamos que mais da 

metade dos participantes da pesquisa que ocupam as salas de aulas da EJA não possuem a 

responsabilidade familiar de cuidar de filhos. Podemos apontar que as trajetórias escolares são 

irregulares, não por terem responsabilidades na criação de filhos, mas por diversos outros 

fatores, podemos inferir que a necessidade de trabalhar, para ajudar os pais ou para se 

sustentarem sozinhos, também pode ter contribuído para se matricularem na EJA. Esses dados 

corroboram com os dados do gráfico 17, onde aponta que 174 (58,6%) são solteiros. 
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Gráfico 18: Distribuição numérica por número de filhos dos alunos da EJA de Conselheiro 

Lafaiete (2018-2019) 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

No gráfico 18, apresentamos que 181 (61%) participantes não possui filhos, para 

quem tem filhos, os dados mostram que 39 (13%) estudantes possuem três filhos ou mais. 

Observamos, no perfil apresentado, que, com relação ao objeto de estudo desta pesquisa, dos 

297 estudantes participantes, há 51 (18%) alunos que são jovens de 15 a 17 anos, cujo perfil 

atende aos objetivos dessa pesquisa.  

Do grupo dos mais jovens apenas 01 tem filho (1 filho), apenas um é casado, e 50 

moram com os pais. Entendemos que esses estudantes que estão na faixa etária dos mais jovens 

e que são ainda dependentes dos pais possuem trajetórias escolares, tiveram oportunidades de 

estudo, como constatou os dados do questionário aplicado, porém uma série de motivos fez 

com que chegassem à EJA. Muitas pesquisas sobre a juvenilização da EJA, conforme 

referencial teórico dessa pesquisa revelou que o fator gravidez na adolescência faz parte dos 

motivos de abandono e evasões. Para Conselheiro Lafaiete, na data da investigação esse é um 

fator com menos incidência. 

 

 

 3.2 Situação econômica e social: trabalho e educação 

 

 

Na segunda categoria, referindo-se à situação econômica e social, como renda, 
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fatores econômicos, no que se refere à renda familiar, ao trabalho, à ocupação e ao capital 

cultural espelhados na educação, observamos que está relacionada, em muitos casos, com a 

permanência dos estudantes na escola. “Bourdieu (1987) teve o mérito de formular, a partir dos 

anos 60, uma resposta original, abrangente e bem fundamentada, teórica e empírica, para o 

problema das desigualdades escolares” (NOGUEIRA, 2002, p. 16). Entretanto, pesquisas 

mostraram, de forma clara, que “o desempenho escolar não dependia, tão simplesmente, dos 

dons individuais, mas da origem social dos alunos-classe, etnia, sexo, local de moradia, entre 

outros” (NOGUEIRA, 2002, p. 17).  

 A preocupação das classes médias é escolarizar os filhos, por entenderem que a 

sociedade é meritocrática e privilegia aqueles que têm melhor posição acadêmica, por isso, 

investem na escolarização dos filhos. De acordo com Setton (2005, p. 78), esse novo conceito 

de capital cultural “refere-se a um conjunto de estratégias, valores e disposições promovidos 

principalmente pela família, pela escola e pelos demais agentes da educação”.  

Já os filhos pertencentes às famílias de camadas populares têm menos chance de 

conseguir um maior grau acadêmico em relação àqueles que possuem um capital cultural mais 

elevado. “Isto é, a posse de certo capital cultural e de um ethos familiar predisposto a valorizar 

e incentivar o conhecimento escolar seriam importantes elementos para se alcançar um sucesso 

acadêmico” (SETTON, 2005, p. 79). Por outro lado, não significa também que todo jovem que 

vem de camadas populares não terá acesso aos melhores diplomas. A autora ainda afirma que 

filhos que pertencem às famílias que possuem melhores salários e que estão longe da 

necessidade de lutas de sobrevivência estão em uma “situação privilegiada com relação às 

demais famílias dos segmentos populares” (SETTON, 2005, p. 83). 

Com os dados da pesquisa, observamos que os pais dos estudantes participantes têm 

poucos anos de escolaridade, a maioria no nível inicial do Ensino Fundamental. A literatura 

(SETTON, 2005; BOURDIEU, 1987 e NOGUEIRA, 2002) revela que a escolaridade dos pais 

(principalmente das mães) exerce forte influência no processo de escolarização dos filhos. 

Assim, conforme o esperado, a escolaridade dos pais dos estudantes investigados é baixa. Os 

dados da pesquisa mostraram que quanto menor a escolaridade dos pais, mais difícil é a 

trajetória escolar dos filhos, conforme demonstra o Gráfico 19, 66% possuem o Ensino 

Fundamental incompleto, e nenhum possui curso superior de graduação. 
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Gráfico 19: Distribuição percentual da escolaridade dos pais dos alunos da EJA em 

Conselheiro Lafaiete (2018-2019) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

O estudo empreendido por Brugim e Shroeder (2014), intitulado O papel da família 

diante da evasão escolar, em uma cidade do oeste do Paraná, mostrou que a família tem um 

papel fundamental nas trajetórias escolares dos seus filhos e, assim como a escola, as duas 

devem ser parceiras para que os alunos tenham sucesso na vida escolar. Segundo as autoras, 

nesse estudo, foi identificado que, quanto menor é a escolaridade dos pais, menor é a renda 

familiar. Na escola investigada por Brugim e Shroeder (2014), foi constatado que as altas taxas 

de distorção-idade série acontecem em um bairro com nível socioeconômico muito baixo, com 

isso, os pais, por falta de conhecimento e para garantir a subsistência da família, tiram os filhos 

da escola para que passem a trabalhar. 

Igualmente, percebemos, no Gráfico 20, a necessidade desses estudantes de 

trabalhar, pois os dados revelam que 158 (53,2%) trabalham e que 125 (42,1%) não trabalham. 

Dentre os que não trabalham, inferimos que a falta de qualificação pode ser um fator que 

impossibilita o estudante de conseguir emprego, conforme constatado no Gráfico 21, que 

mostra que 242 (81,5%) deles não possuem cursos para exercer uma profissão. 
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Gráfico 20: Distribuição em número dos alunos da EJA que trabalham em Conselheiro 

Lafaiete (2018-2019) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Gráfico 21: Distribuição em número dos alunos da EJA que fizeram algum tipo de curso 

relacionado ao trabalho em Conselheiro Lafaiete (2018-2019) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Seguindo a análise, o Gráfico 22, a seguir, demonstra que 51 estudantes (17,1%) 

recebem mais de dois salários mínimos; 150 (51%) dos participantes afirmaram que sua renda 

é entre um a dois salários mínimos; enquanto que 75 (25,3%) informaram que suas famílias 

recebiam menos um salário mínimo; e 21 estudantes não responderam essa questão. 
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Gráfico 22: Distribuição quanto à renda familiar dos alunos da EJA em 

Conselheiro Lafaiete (2018-2019) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Conforme os dados analisados, torna-se imprescindível estabelecer uma relação 

entre essa pergunta e a seguinte, em que os participantes foram questionados se seus 

pais/responsáveis participavam de algum programa de transferência de renda do governo. 

Tivemos que 254 (85,5%) dos participantes afirmaram não receber auxílio financeiro do 

governo; apenas 27 (9,2%) disseram receber; e 16 estudantes não responderam a questão, 

conforme Gráfico 23. 

 

 

Gráfico 23: Distribuição quanto a participantes de algum programa de transferência de renda 

do governo dos alunos da EJA em Conselheiro Lafaiete-MG (2018-2019) 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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Quando foi perguntado quantas horas trabalham, na análise, percebemos que grande 

parte dos respondentes possui carga horária de trabalho de oito a 13 horas diárias. Dessa forma, 

notamos o quanto são limitadas as suas condições de estudo, no que se refere ao tempo para a 

escola. A oferta da modalidade da EJA, para os jovens e adultos trabalhadores, casados e com 

filhos, é a oportunidade que muitos precisam para concluir a Educação Básica. No que se refere 

à profissão exercida e às ocupações, as informações sobre aqueles que responderam foram 

compiladas e agrupadas no Gráfico 24. 

 

Gráfico 24: Distribuição percentual das profissões dos alunos da EJA que fizeram algum tipo 

de curso relacionado ao trabalho em Conselheiro Lafaiete (2018-2019) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

 

Percebemos, no Gráfico 24, que as ocupações que exigem pouca escolaridade são 

associadas ao início da atividade produtiva, ainda no Ensino Fundamental, ou daqueles que 

evadiram da escola em algum momento da vida. Somente 26 (9%) dos estudantes são técnicos 

de Informática ou Elétrica, o que demonstra que possuem qualificação para o trabalho. A 

categoria mais citada, com 29% do total, foi de trabalhadores do comércio, que contempla 

atividades, como: balconistas de padaria, serviços em supermercados e de lojas. Empregados 

domésticos somaram 59 (20%) na análise, e se tratam de cuidadores de idosos ou crianças e 

diaristas. Segundo Franchi e Günther (2018, p. 211), “os avanços da produção-acumulação 

capitalista impõem a necessidade de elevação dos níveis de escolarização dos trabalhadores”. 

Nesse contexto, segundo o IBGE (2019), em dezembro de 2019, 11,6 milhões de 

pessoas estavam desempregadas no nosso país. No ano de 2019, as taxas de desocupações 
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ficaram em 11,9% da população, e 41,1% estavam em situação de trabalho informal12. A baixa 

escolaridade entre adultos afeta consideravelmente as oportunidades de ter um emprego com 

carteira assinada e uma ocupação que ofereça salário que atenda às necessidades da família. Da 

população acima de 25 anos, 52,6% não concluíram a Educação Básica e a maior parte, 33,1%, 

não terminou o Ensino Fundamental. 

Com relação aos jovens brasileiros de 15 a 17 anos, segundo o IBGE (2019), 11,8% 

daqueles que pertencem ao grupo de baixa renda abandonaram a Educação Básica em 2018. 

Esse percentual é oito vezes maior do que o grupo com maiores rendimentos. Outro fator 

importante revelado é que o Brasil tem cerca de 10,9 milhões de jovens de 15 a 29 anos que 

não estudam e também não trabalham, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) indica que a média é de 13,2% para essa situação, e isso coloca o país na 

5ª pior posição dos 41 países analisados com relação às taxas de desocupação. Isso ainda se 

agrava quando as taxas de desocupação de pretos e pardos são analisadas, 14,1% em 

comparação com 9,5% da população branca, já em situações de trabalho informal, esse grupo 

de pessoas soma-se em 47,3%, porcentagem bem acima dos brancos, 34,6%. O estudo ainda 

revela que o maior índice de jovens de 15 a 29 anos que não estuda e que também não trabalha 

está entre a população com menor rendimento, 42,3%.  

Nos dados divulgados em novembro de 2019, pelo IBGE (2019), a extrema pobreza 

atingiu 13,5 milhões de pessoas e estava maior que em sete anos, de 5,8%, em 2012, para 6,5%, 

em 2018. Esse grupo de pessoas recai em situação de vulnerabilidade social, e possui menos 

condições de ingressar no mercado de trabalho. A pobreza ainda atinge com maior intensidade 

a população preta ou parda, 72,7%, sendo que as mulheres compõem o maior contingente. 

Já mencionamos, aqui, que segundo a Constituição Federal de 1988, o direito à 

educação é para todos e é dever da família manter seus filhos menores na escola, com o suporte 

da sociedade, que tem o dever de formular ações, como assistência social, programas de 

incentivos à educação, com parcerias com as escolas e outras instituições, para que as crianças 

e os jovens tenham um percurso adequado à sua idade segundo a legislação brasileira. O 

contexto da vulnerabilidade social interfere na educação dos jovens, assim como os fatores 

socioeconômicos também influenciam o desempenho do aluno. 

 
12 Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/01/31/desemprego-fica-em-11percent-em-

dezembro-diz-ibge.ghtml>. (Acesso em: 31 jan. 2020.) 
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Na pesquisa aqui investigada, apenas 7 dos jovens adolescentes, 15 a 17 anos, 

declararam trabalhar, dentre os trabalhos laborais, apontaram para servente de pedreiro, babá, 

ajudante de são de beleza e empacotador de supermercados.  Dayrell e Carrano (2014, p. 114) 

constataram que a maioria dos jovens de classe social popular possui “baixos níveis de 

escolaridade, trabalho precário, e o desemprego”, isso já faz parte do cotidiano e atrapalha não 

só suas trajetórias escolares, mas os sentidos da vida juvenil.  

Quanto ao convívio juvenil, “para grande parcela de jovens a condição juvenil só é 

vivenciada porque trabalham, garantindo o mínimo de recursos para o lazer, o namoro ou o 

consumo” (DAYRELL; CARRANO, 2014, p. 114). Segundo os autores, ainda não 

vivenciamos, no Brasil, uma política pública que conseguisse superar as desigualdades sociais 

que “afetam as trajetórias de vida de milhões de jovens” (DAYRELL; CARRANO, 2014, p. 

114).  

Corrochano (2014) realizou uma análise sobre as relações dos jovens com a escola 

e o trabalho, e trouxe excelentes contribuições para o entendimento sobre o trabalho na vida do 

jovem em face da análise das estatísticas sobre trabalho e a escola. “É pelo trabalho que as 

pessoas conseguem efetivar seus direitos, como alimentação, cultura, lazer e até o mesmo ao 

direito à educação” (CORROCHANO, 2014, p. 208). A autora pontua que as formas de trabalho 

doméstico, de cuidadores, estão bem presentes da vida dos jovens, especialmente de jovens 

mulheres negras e pertencentes a famílias de baixa renda. Madeira (2004, p. 8) apud 

Corrochano (2014, p. 212) cita sobre o desemprego para uma juventude que é plural: 

 

a existência de um grupo de jovens que apresentam uma dinâmica diferenciada – 

passam longos espaços de tempo sem emprego, intercalados por breves períodos com 

empregos que consideram insatisfatórios (e a maioria efetivamente é). Podem-se 

encontrar jovens com estas características em todos os estratos socioeconômicos, mas 

eles estão amplamente concentrados em grupos que acumulam múltiplas 

desvantagens, como baixo nível educacional, minorias étnicas, jovens que moram em 

lugares distantes dos centros de trabalho [...]. Ou seja, existe um “núcleo duro” de 

jovens que acumulam fragilidades sociais e que efetivamente têm dificuldade de 

entrar e permanecer no mundo do trabalho. Há fortes indícios de que, entre estes 

jovens, os problemas da empregabilidade tendem a não desaparecer com o tempo. 

 

Essa falta de empregos formais afeta, especialmente, os jovens pertencentes a 

famílias que vivem em contextos mais vulneráveis. No entanto, não são somente os motivos 

socioeconômicos familiares que colocam o jovem a dividir a sua rotina diária entre escola e 

trabalho, mas também as “demandas de maior independência, o consumo de bens materiais e 
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simbólicos e a realização pessoal” (CORROCHANO, 2014, p. 213). Apesar disso, a falta de 

experiência não contribui para um emprego que ofereça melhores condições de trabalho. A falta 

de registros de carteira para os que já desempenham trabalhos informais impede a comprovação 

de experiência para obter um emprego melhor e, para os que nunca trabalharam, falta a 

oportunidade (CORROCHANO, 2014). Da mesma forma, os adultos com baixa escolaridade 

possuem muitas dificuldades de encontrar ocupações com rendas salariais mais altas, e o 

trabalho informal e as ocupações mais precárias fazem parte do contexto de vida das pessoas 

com esse perfil. 

O que se espera é uma educação para formar cidadãos críticos e participativos nos 

processos de decisões de uma sociedade. O papel da escola é preparar os estudantes para uma 

postura crítica diante do mercado de trabalho, entretanto, as transformações desejadas são um 

desafio a ser enfrentado pelas políticas educacionais. Assim, entendemos que a escola tem um 

papel fundamental na vida de crianças e jovens em fase de escolarização, especialmente para 

alunos pertencentes às famílias com baixa renda.  

A modalidade EJA tem um papel muito importante nesse processo, porque acolhe 

exatamente aqueles excluídos do sistema escolar “regular”, porque a escola para essas pessoas 

é a única chance de ter um emprego melhor, mas infelizmente percebemos é que a escola não 

tem acolhido esses estudantes. Assim, a importância da EJA voltar-se para uma prática 

pedagógica que contribua com desenvolvimento de aprendizagem voltado para o mundo do 

trabalho. 

As transformações nas políticas públicas em diversas esferas são necessárias e 

sabemos que a Educação é o que transforma uma sociedade. Entretanto, é importante 

analisarmos, com mais profundidade, as trajetórias escolares alcançadas durante a vida pelos 

estudantes da EJA em Conselheiro Lafaiete-MG e, de uma forma mais sólida, afirmar que as 

relações entre escola, família e políticas públicas devem estar alinhadas entre si. Nesse sentido, 

analisar o perfil dos estudantes da EJA foi um ponto importante para identificar como os jovens 

e adultos são representados na modalidade em Conselheiro Lafaiete-MG. 
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4 TRAJETÓRIAS ESCOLARES DOS ESTUDANTES DA EJA EM CONSELHEIRO 

LAFAIETE-MG 

 

 

 

Segundo Nogueira e Fortes (2004), a noção de trajetória supõe um ponto percorrido, 

a distância de um lugar a outro e a velocidade em que acontece a trajetória. Quando falamos 

em trajetórias escolares, o foco principal é o aluno e, consequentemente, a escola, que também 

interessa no processo de análise. Nas pesquisas que estudam trajetórias escolares, “tratam-se 

em primeiro lugar, de se caracterizar a direção tomada, a distância percorrida e o tempo gasto 

por diferentes estudantes ou indivíduos para realização dos seus percursos escolares dentro dos 

sistemas de ensino” (NOGUEIRA; FORTES, 2004, p. 58). Segundo esses autores, as trajetórias 

escolares se diferem segundo os percursos que os estudantes fazem durante a vida escolar e são 

caracterizadas por percursos de sucessos e insucessos escolares, a depender do tempo 

percorrido pelo estudante para alcançar os níveis de ensino. Segundo Nogueira e Fortes (2004), 

muitas pesquisas consideram percursos escolares de sucesso para pessoas que conseguem 

atingir aos mais altos patamares de escolarização com idade adequada a cada fase, ou em menos 

tempo. As pessoas que demoram passar pelo processo de escolarização, e que muitas vezes não 

conseguem passar da Educação Básica, são consideradas em muitos casos, como em percursos 

de insucesso. 

A caracterização colocada por Nogueira e Fortes (2004) pode ser analisada dentro 

da perspectiva das trajetórias escolares de sucesso e insucesso, conforme a categoria social a 

qual o estudante pertence, entretanto, analisar os percursos escolares e classificá-los como bem-

sucedidos conforme as classes sociais tornam o tema complexo. “A noção de estudos sobre as 

trajetórias escolares não é nova, e sempre esteve presente em todos os estudos que buscam 

analisar, numa perspectiva diacrônica, a relação entre a origem social e a participação no 

sistema de ensino” (NOGUEIRA; FORTES, 2004, p. 61). As análises são complexas e, no 

decorrer da história, foram e são analisadas em diferentes ramificações.  

Nogueira e Fortes (2004, p. 61), na perspectiva de Queiroz (1993), afirmam que, na 

década de 1970, esse tema era tratado em pesquisas mais longitudinais, de grande escala e que 

tinham, como objetivo principal, evidenciar as desigualdades de oportunidades na escola. Já na 

década de 1980, as pesquisas eram voltadas para espaços geográficos delimitados com sujeitos 
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trabalhadores específicos de um lugar para relacionar o trabalho desses sujeitos com as 

trajetórias escolares. A partir de 1990, o terceiro período foi demarcado por pesquisas 

macrossociológicas voltadas para a compreensão de biografias escolares, dessa forma, surgiu 

uma complexidade maior e o “desafio é construir um modelo analítico que vá além da 

reprodução da estrutura social pelo sistema de ensino e explique simultaneamente os casos em 

que o sucesso ou fracasso ocorrem” (NOGUEIRA; FORTES, 2004, p. 61). 

Segundo Nogueira e Fortes (2004), estudos sobre as trajetórias escolares são 

importantes para investigações de processos escolares, como os casos improváveis que não são 

comprovados estatisticamente, as estratégias utilizadas em diferentes classes e grupos sociais, 

e as diferentes desigualdades escolares. Em resumo, os fatores que apontam para o sucesso ou 

o fracasso escolar não podem ser analisados isoladamente, pois o capital social e econômico, 

as trajetórias escolares das famílias e a escola devem ser considerados, uma vez que tudo isso 

influencia uma trajetória bem-sucedida ou fragilizada.  

Pensando em estender o assunto sobre diferentes tipos de pesquisas a respeito das 

trajetórias escolares, trouxemos para o estudo algumas sínteses de pesquisas nacionais que 

estudaram as trajetórias escolares fragilizadas de estudantes de camadas populares como 

contribuição ao entendimento da importância do engajamento da escola e da família para o 

sucesso escolar do aluno. 

Assim, na tese de doutorado de Mônica Peregrino (2006), a autora preocupou-se 

em estudar os processos de escolarização pública de jovens pobres, ao analisar as relações entre 

jovens alunos e uma escola localizada no Rio de Janeiro. A autora relata que a boa escola 

pública, que está na memória do coletivo, foi realmente boa, mas era para poucos. Nesse caso, 

a elite era privilegiada e o direito à educação não era evidenciado na prática, tratava-se de uma 

escola seletiva. Com a expansão da educação pública, o direito à educação mencionado pelas 

políticas públicas proporcionou acesso para todos, porém, justamente por ser composta por 

todos, passou a ser chamada de escolas para alunos pobres e afastou pessoas com poder 

econômico mais alto para escolas privadas. Dessa forma, a autora mostra que a escola 

efetivamente não acolheu esses alunos pobres e que aconteceu um processo de exclusão nesse 

sistema.  

 Peregrino (2006) traça as trajetórias de escolarização ao fazer uma reflexão sobre 

a escola na sociedade brasileira com seus atores, os educadores e alunos. Nesse contexto, sua 

tese mostra os processos de escolarização com foco nas desigualdades escolares e em como a 

escolarização desses jovens pobres acontece. A autora buscou “perceber os impasses e 
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possibilidades inscritos na escolarização dos jovens pobres a partir da recriação das trajetórias 

percorridas por eles na escola” (PEREGRINO, 2011, p. 246), e, assim, foi possível identificar, 

na escola investigada, a dinâmica da exclusão em cada uma das décadas analisadas e as leis de 

julgamento e desigualdades escolares que demarcam a escola. 

Ressalta-se, porém, o sucesso escolar, não depende somente do aluno. Notamos, 

pelos dados estatísticos apresentados no capítulo 1, que o Ensino Fundamental/Anos Finais está 

em um estado mais crítico, em que o abandono é considerado muito mais alto. A preocupação 

maior da nossa pesquisa é analisar as implicações no processo de escolarização no Ensino 

Fundamental/Anos Finais, relacionadas aos casos de abandono desse ensino “regular” que faz 

que com que esse estudante vá para a EJA como um caminho para a continuação dos estudos.  

O artigo de Fernandes et al. (2018) mostra que os percursos escolares estão mais 

irregulares e que essas trajetórias estão realmente em estado crítico. “Tarefas repetitivas, 

ausência de relação entre os conteúdos escolares e vivências dos alunos, condições de trabalho 

docentes precárias, avaliações maçantes e rígidas, têm saturado o ambiente escolar, 

prejudicando o processo ensino-aprendizagem” (FERNANDES et al., 2018, p. 216). Esses 

fatores causam o fenômeno do fracasso escolar nos percursos escolares, que são manifestados 

por meio de “problemas na aprendizagem, problemas de comportamentos, baixo desempenho 

escolar, reprovações, evasões e abandonos” (FERNANDES et al., 2018, p. 216).  

Nesse artigo, foi identificado que alunos que já reprovaram apresentam baixa 

autoestima, se sentem menos motivados e com menor perspectiva quanto à continuidade dos 

estudos. As dificuldades escolares e as reprovações favorecem o surgimento de problemas 

comportamentais e emocionais, e podem gerar desmotivação de professores e alunos. Esse 

baixo desempenho escolar acontece com alunos que já vivenciaram um ou mais episódios de 

reprovação escolar e podem repetir a situação de fracasso escolar nas próximas séries, o que 

influencia na permanência na escola e diminui a perspectiva de ir para o nível superior, a 

universidade. Portanto, os autores revelam que a reprovação é um fator de risco psicossocial, 

que interfere na interação entre aluno e escola, na convivência de bem-estar e na saúde mental 

e física, dessa forma, e faz com que, muitas vezes, o aluno não adquira habilidades sociais e 

controle das suas próprias emoções. 

Nesse sentido, o estudo de Fernandes et al. (2018) defende que são necessárias que 

as habilidades sociais sejam amparadas pela família e pela escola, porque mostram que os 

alunos que estão na condição de fracasso escolar não possuem habilidades sociais e controle 

emocional, o que dificulta as relações entre colegas e professores. Dessa forma, muitos acabam 
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abandonando a escola. De acordo com os autores, é necessário o apoio social de amigos, escola 

e família, porque, no contexto da escola, os amigos podem ajudar positivamente no percurso 

acadêmico, por sua vez, a escola pode oferecer um ambiente com regras claras, que 

proporcionem segurança para o aluno. O apoio social dos professores é um fator importante 

para desenvolver motivação e autoestima. Nesse contexto, quanto mais suporte social, dos 

professores, da escola, da família do aluno com poucas habilidades sociais dentro do contexto 

de baixo desempenho, melhor será a sua trajetória escolar. 

 O estudo sobre as reprovações no Ensino Fundamental na rede estadual de Minas 

Gerais, desenvolvido por Couto (2017), revela que o cenário educacional brasileiro ainda 

continua realçando as desigualdades escolares e que alunos com perfil socioeconômico melhor 

conseguem trajetórias escolares melhores. Se comparados com a maioria dos alunos que 

frequentam a escola pública, o resultado seria a baixa qualidade do ensino praticada pelo 

sistema público educacional brasileiro, que influenciado as trajetórias escolares irregulares. 

Couto (2017) assinala que as consequências das reprovações causam problemas no fluxo 

escolar, a distorção idade-série, já que, para a legislação educacional brasileira, a trajetória 

escolar na Educação Básica inicia aos quatro anos e termina aos 17 anos e, para evidenciar a 

distorção idade-série, é necessário mais de uma reprovação.  

Os resultados alcançados por Couto (2017) identificaram que meninos, negros e 

pobres, que trabalham, que entraram na escola com idade maior e que possuem uma família 

que acompanha pouco o seu desempenho na escola, são os mais suscetíveis as reprovações. Os 

resultados evidenciaram que em escolas que possuem mais alunos, com melhores condições 

socioeconômicas, também há mais reprovações, isso se deve à segregação de alunos, pois os 

alunos pobres que estudam nessas escolas tendem a ser mais reprovados. Nas escolas maiores, 

que possuem um número de alunos mais elevado, também acontecem reprovações, por fatores, 

como a rotatividade de professores e por atenderem a todas as etapas de ensino, o que influencia 

na qualidade do ensino e resulta em reprovações e abandonos.  

Essas reprovações deixam marcas no aluno, especialmente porque sofrem o 

preconceito dentro da escola, por professores e colegas. As desigualdades nas trajetórias 

escolares acontecem na vida daqueles que mais necessitam de apoio social. Os resultados da 

nossa pesquisa evidenciaram que as trajetórias dos alunos de Conselheiro Lafaiete-MG que 

estão na EJA se comparam aos resultados encontrados nos estudos apresentados nos parágrafos 

anteriores. Evidenciamos que esses alunos possuem trajetórias escolares fragilizadas, 

caracterizadas pelo abandono, por reprovações, pela falta de perspectiva de futuro, por terem 
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de trabalhar e assumir responsabilidades com filhos etc. Também encontramos alunos que 

declaram que abandonaram ou que foram reprovados por serem indisciplinados e por não 

gostarem da escola. Entendemos que são muitos os desafios para identificar a raiz desse grande 

problema na educação brasileira, dessa forma, a análise das trajetórias escolares considerando 

as questões abertas do questionário aplicado e as entrevistas narrativas trazem pontos 

importantes a serem considerados. 

 

 

4.1 Trajetórias escolares dos Jovens adultos e idosos da EJA: Análise do 

questionário 

 

 

Para identificar essa problemática, umas das perguntas importantes elaboradas no 

questionário foi se haviam parado de estudar em algum momento da vida. No Gráfico 25, a 

seguir, percebemos que 87 (29,5%) estudantes que participaram da pesquisa nunca pararam de 

estudar, ou seja, foram direto do ensino “regular” para a EJA. Isso confirma que as trajetórias 

escolares estão fragilizadas não porque o aluno abandona a escola, mas por serem reprovados, 

por repetirem de série, o que gera a exclusão ou a expulsão desse aluno do ensino “regular”, 

pois, a idade já não é recomendada para essas turmas. Ainda constatamos que 202 (69%) deles 

interromperam o percurso escolar em algum momento da vida e, para tentar concluir a 

Educação Básica, precisam ir para EJA.  

 

Gráfico 25: Distribuição numérica da interrupção da Educação Básica “regular” dos alunos da 

EJA em Conselheiro Lafaiete (2018-2019) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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Os motivos que fizeram esses jovens e os adultos procurarem a EJA são um só: 

concluir a escolaridade. Os dados revelam que 46% deles procuram a EJA para concluir de 

forma mais rápida os estudos, 21% para ter um emprego, 28% porque reprovaram muitas vezes, 

e 5% para fazer um curso técnico ou superior, conforme Gráfico 26. 

 

Gráfico 26: Distribuição por porcentagem dos motivos declarados pelos alunos para 

retornarem a EJA em Conselheiro Lafaiete (2018-2019)

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Ainda acerca das concepções do porquê procuram a EJA, os alunos responderam 

de forma variada ao questionário. Por isso, compilamos essas informações e as apresentamos 

no Quadro 4, a seguir. 

 

Quadro 4: Concepções do porquê os estudantes pesquisados em Conselheiro Lafaiete-

MG procurarem a EJA (2018-2019) 

1. Acabar os estudos. 

2. Acredito que, na EJA, o ensino é mais eficaz e toma menos tempo. 

3. Cumprir os estudos. 

4. Estava atrasado nos estudos. 

5. Falta de opção. 

6. Forma para ter um emprego bom. 

7. Indústria que exige escolaridade. 

8. INSS pediu. 

9. Melhor tempo para aprendizagem. 

10. Melhorar. 

11. Meu sonho formar o 3º ano. 

12. Para terminar o Ensino Fundamental e o Médio. 
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14. Porque, nele, eu conseguiria completar o Ensino Fundamental mais rápido. 

15. Porque onde trabalho hoje é exigido que a pessoa tenha estudo. 

16. Porque queria adiantar meus estudos. 

17. Porque tenho vontade de trabalhar e sem o Ensino Médio não tem jeito. 

18. Porque a empresa que trabalho exigiu. 

19. Porque fui reprovada duas vezes. 

20. Porque preciso trabalhar, sem estudo não consigo. 

21. Porque quero ser alguém na vida. 

22. Porque repeti de série. 

23. Porque vai me ajudar bastante. 

24. Para adianta os anos que perdi. 

25. Para estudar. 

26. Para ter um ensino melhor. 

27. Para tirar diploma. 

28. Quero concluir meus estudos, buscar oportunidade e emprego. 

29. Tomei muitas bombas por falta. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

 

É evidente que os alunos têm uma visão de que a EJA irá proporcionar a 

escolarização básica de forma mais rápida e que, assim, terão mais oportunidades no mercado 

de trabalho por meio do certificado de conclusão. Porém, apesar de ser uma modalidade que 

proporciona essa aceleração, ainda é importante fazer com que esse aluno perceba que um 

certificado de conclusão não é o bastante para ter e manter um emprego, ou para conseguir 

prosseguir nos estudos em graus mais altos. Ainda assim, são poucos os alunos que pensam em 

ir para a universidade ou se qualificar para o trabalho. Assim, fizemos a pergunta no 

questionário, se achavam importante a escolarização básica, e identificamos que 284 (95,7%) 

estudantes acham importante continuar estudando, apenas sete (2,3%) não acham, e menos de 

2% não responderam, conforme Gráfico 27. 

 

Gráfico 27: Distribuição numérica dos estudantes que consideram necessário continuarem 

estudando em Conselheiro Lafaiete-MG (2018-2019)

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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Ao identificar por que achavam necessário continuar estudando, o resultado mostra 

que 158 (53,3%) estudantes compreendem que é importante os estudos para ter um trabalho; 

outros 80 (26,9%) estudantes desejam concluir a Educação Básica para fazer faculdade; e 22 

(7,4%) assinalam que é importante para as duas coisas, conforme Gráfico 28. 

 

Gráfico 28: Distribuição numérica do porquê os estudantes da EJA em Conselheiro Lafaiete 

consideram necessário continuar estudando (2018-2019) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

 

Percebemos a importância de perguntar aos estudantes participantes da pesquisa 

porque gostam da escola para compreender que sentimentos esses alunos têm em relação à EJA. 

Questão semelhante foi utilizada no questionário, “se gostam da EJA”, ou seja, se gostam da 

escola onde estudam hoje. Os dados trouxeram que 283 (95,8%) alunos gostam da escola; 

apenas seis (2,2%) disseram não gostar; e oito (2,4%) não responderam a questão, conforme 

demonstrado no Gráfico 29. 
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Gráfico 29: Estudantes da EJA em Conselheiro Lafaiete que gostam da escola (2018-2019) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Para os que disseram que gostam da escola que frequentam, perguntamos os 

motivos. O Gráfico 30 mostra que 127 (42,7%) estudantes gostam da escola devido à atenção 

dos educadores e professores; 94 (31,7%) estudantes gostam porque a escola é boa e 

proporciona um ensino de qualidade; 70 (23,6%) não responderam; e seis (2%) estudantes 

disseram que gostam porque é próxima de casa.  

 

Gráfico 30: Porque os alunos de Conselheiro Lafaiete-MG gostam da EJA (2018-2019) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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(2014, p. 46), o público da EJA “procura um professor mais acessível ao diálogo e atento às 

suas incapacidades na aprendizagem”. 

O Gráfico 31 descreve esses resultados em categorias: 95 (32%) gostariam que a escola 

oferecesse Educação Física; 89 (30%) gostariam que a escola oferecesse cursos 

profissionalizantes; 62 (21%) gostariam de aulas de informática; 33 (11%) gostariam que a 

infraestrutura fosse melhor, nesse caso, eles falam sobre papel higiênico no banheiro, ar 

condicionado nas salas de aulas, mesas e cadeiras melhores etc.; e 18 (6%) dos estudantes 

querem uma alimentação melhor. 

 

Gráfico 31: O que os alunos de Conselheiro Lafaiete gostariam que tivesse na escola onde 

estudam na da EJA (2018-2019) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Perguntamos o que acham do ensino na EJA e as respostas variaram: 118 (40%) 

consideram o ensino bom e aprendem, mesmo em tempo reduzido; 57 (19%) gostam do ensino 

porque dá oportunidade para quem trabalha e para quem deixou de estudar; 62 (21%) disseram 

que o ensino é fácil e que a conclusão é rápida; e 24 (8%) gostam da EJA porque dá 

oportunidade para todas as idades, conforme dados representados no Gráfico 32. 
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Gráfico 32: Distribuição por porcentagem de categorias de respostas dos alunos de 

Conselheiro Lafaiete-MG com relação aos motivos de gostarem da EJA (2018-2019) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

   

   Identificamos nos questionários que as trajetórias escolares dos mais velhos possuem 

situações de abandono do percurso escolar, por terem que trabalhar, ou assumirem família e 

filhos. Os adultos sentem que perderam tempo, e estão na EJA para concluir a Educação Básica 

e assim terem empregos melhores e qualidade de vida. Os mais jovens citam que querem 

“terminar mais rápido”, para trabalhar ou corrigir a defasagem idade-série. Compreendemos 

que são muitos desafios que esses estudantes enfrentam para se manterem na escola, e a situação 

das desigualdades sociais e escolares, são fatores que ilustram o cenário da EJA. 

 

 

 

4.2 A Trajetória escolar dos jovens da EJA: Análise das entrevistas 

 

 

A pesquisa priorizou, inicialmente, entrevistar seis estudantes e seis pais/mães ou 
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- Madalena tem 17 anos, mora com a mãe, o pai foi embora de casa quando era ainda 

criança. Possui sete irmãos, não tem filhos, trabalha como ajudante em um salão de 

beleza e ajuda a mãe a cuidar dos irmãos mais novos. É natural de Conselheiro Lafaiete-

MG e estuda na Escola Pacífico há um ano, no período da noite. No ensino regular, foi 

reprovada três vezes, uma no 1º ano do Ensino Fundamental e duas vezes no 8º ano do 

Ensino Fundamental; 

- Ester tem 16 anos, foi reprovada no 5º e no 7º ano no Ensino Fundamental “regular”, 

estuda no CESEC há um ano, no período da tarde, mora com a mãe e com três irmãs, o 

pai já é falecido. A estudante não trabalha, apenas leva os filhos da irmã para a escola e 

ajuda a mãe em casa. É natural de Conselheiro Lafaiete-MG; 

- Isaac tem 16 anos, foi reprovado duas vezes, no 6º e no 7º ano, está matriculado no 

CESEC há menos de um ano. É natural de Conselheiro Lafaiete-MG, possui três irmãos 

e mora com a mãe. Não tem filhos e está trabalhando como menor aprendiz em um 

supermercado. Seus pais são separados; 

- Pedro tem 15 anos, foi reprovado no 6º ano do Ensino Fundamental “regular” por três 

vezes. Estuda no CESEC há quase um ano, no período da tarde, mora com a mãe e não 

conhece o pai. Não tem filhos, possui dois irmãos, é natural de Conselheiro Lafaiete-

MG e não trabalha. Sua mãe participou da pesquisa e o acompanha na escola e aguarda 

a sua saída; 

- Moisés tem 18 anos e, recentemente, conseguiu um emprego de porteiro. Está 

matriculado no CESEC há um ano, no Ensino Médio, no período da noite. Foi reprovado 

duas vezes no 2º ano do Ensino Médio e, na segunda vez, abandonou o ano letivo para 

se matricular na EJA. É natural de Carandaí-MG, mora com a tia e tem uma irmã. O pai 

esteve preso por alguns anos e, hoje, não mantém contato com ele, somente com a mãe. 

Não tem filhos. Sua tia participou da pesquisa.  

 

Na breve contextualização do perfil dos entrevistados, é possível observar algumas 

marcas de fragilidade na vida desses jovens. Filhos criados sem a presença do pai em casa, 

famílias mais numerosas, com as mães como o arrimo da casa. Com relação aos trabalhos 

laborais exercidos por esses jovens, são de proventos mais baixos. Foi observado que os mais 

jovens estudam no período do dia e nenhum tem filhos.  
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Brunel (2014) assinala que os jovens que chegam à EJA, em geral, possuem um 

histórico de repetências de dois ou mais anos, e esse também é o perfil dos jovens entrevistados 

e da grande maioria dos jovens que participaram do questionário. De acordo com Brunel (2014), 

o perfil encontrado é de alunos recém-egressos do ensino “regular”, muitos nunca pararam de 

estudar, mas, devido ao histórico de repetência e ao preconceito dos colegas e da escola, e 

considerando a defasagem idade-série, acabam preferindo (ou sendo aconselhados a) ir para 

EJA para acelerar a escolarização. 

Há muitos fatores que fazem o aluno abandonar os estudos ou serem reprovados 

nas séries no ensino “regular”, como a falta de interesse pela escola, a desmotivação diante do 

número de repetências, a indisciplina, a falta de assistência dos pais, a falta de transporte 

escolar, as dificuldades de aprendizado, doenças, deficiências cognitivas, além dos “fatores 

pedagógicos, políticos, legais e estruturais” (BRUNEL, 2014, p. 25). Segundo Brunel (2014), 

muitos dos alunos mais jovens na EJA apresentam problemas de indisciplina e a escola acaba 

convencendo os pais de que o melhor é que sejam transferidos para a EJA, conforme declaração 

de um pai, mencionada em seu livro: “ele não gosta de estudar, professora, eu não sabia o que 

fazer, resolvi colocá-lo na EJA” (BRUNEL, 2014, p. 13).  

A indisciplina é algo comum na escola e, na entrevista de Madalena, percebemos 

que a própria aluna se sente indisciplinada, mas tem um sentido nesse relato:  

 

Pesquisadora: e a sua mãe, já chegou a ir na escola pra conversar com a pedagoga ou 

diretora? 

 

Madalena: já. Muitas vezes. Os professor chamava direto. 

 

Pesquisadora: mas por que eles chamavam?  

 

Madalena: porque eu num fazia dever, aí eu pegava e ficava respondeno, porque eles 

num explicava direito, aí eu pegava e falava que num ia faze deve. Eles começava a 

discuti comigo, e eu perdia a paciência, aí eu brigava com os professor, aí eles 

chamava a minha mãe13. 

 

A falta de diálogo aberto e claro entre professor e aluna é visível nesse relato, e 

mostra que o professor não tem a clareza do que a aluna precisa, como ela mesma diz, que não 

entendeu como fazer as atividades, por isso, não fazia. Percebemos, ainda, que a escola vê o 

aluno como desobediente e indisciplinado, falta entendimento da importância de escutá-lo, pois 

 
13 Em todas as entrevistas decidimos manter a fala dos participantes de como se expressaram. 
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os aspectos emocionais, as dificuldades cognitivas e a não compreensão do sentido de 

determinados conteúdos ensinados são motivos que contribuem para não participarem de 

atividades.  

Para Teixeira (2014, p. 33), não é fácil motivar os alunos na sala de aula para que 

se interessem pelo conhecimento e respeitem as regras da escola “feitas para eles, mas não por 

eles”, o que torna o trabalho pedagógico mais complexo. Teixeira (2014, p. 33) aponta para os 

conflitos na sala de aula, relacionados ao ato docente e cita que, quando os professores são 

questionados com perguntas do tipo “por que estudar isso? Para que isso serve?”, respondem 

de forma reduzida e nem sempre conseguem convencer os alunos. Nesse contexto, 

 

torna-se muito mais acentuado, o que os professores denominam usualmente como 

indisciplina! Ah, esse é um outro ponto nodal em nossas relações com eles, segundo 

dizem muitos docentes. [...] É necessário que pensemos o próprio conceito de 

indisciplina pois ele varia muito dependendo do ponto de vista, dependendo do ponto 

do qual se avista (TEIXEIRA, 2014, p. 33). 

 

Esses aspectos comentados por Teixeira (2014) são evidentes no relato de Moisés, 

que retrata a falta de interesse pela escola, não porque não gostava dela, mas porque ela não 

fazia sentido para ele. 

 

Moisés: eu gostava da escola, eu segui direitinho, só me sentia preso na escola, aí eu 

comecei a faltar muito, comecei, a não gostar de ir pra escola [...]. Minha mãe foi 

muitas vezes na escola, pra ver se tinha acontecido alguma coisa, porque eu faltava 

muito. Às vezes, ela saía pra trabalhar, ela trabalhava muito, dê de manhã até a noite, 

aí, às vezes, eu saía pra escola, ela achava que eu saía pra escola, aí eu ia, quando ela 

saía pro serviço, eu voltava pra casa.  

 

Pesquisadora: por que que, quando sua mãe saía para o trabalho, você fingia que ia 

pra escola, e depois retornava pra casa? Mas pra fazer o quê em casa? 

 

Moisés: eu gostava de brincar com os coleguinhas na rua, assisti televisão, videogame, 

essas coisas, eu voltava e ficava dentro de casa [...] eu não gostava de ter um horário, 

ficava doido pra acaba logo, pra ir embora. 

 

Consideramos que um dos desafios enfrentados pela escola é de como manter um 

diálogo com os jovens diante da diversidade de culturas que estão inseridas na escola. Repensar 

o currículo e as metodologias aplicadas pode ser um caminho. Segundo Arroyo (2014), a escola 

é um lugar de experiências divergentes que se encontram. Nesse sentido, os alunos exigem ser 
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reconhecidos como sujeitos produtores de conhecimento de si e do mundo. Para tanto, Arroyo 

(2014, p. 161) afirma que 

 

não se trata de secundarizar os conhecimentos das disciplinas [...]. Trata-se de 

enriquecer, contextualizar esses conhecimentos e colocá-los em diálogo horizontal, 

enriquecedor com as vivências sociais coletivas desses jovens, com as indagações 

teóricas, à procura das explicações que levam de sua história, de nossa história, para 

as escolas. 

 

É perceptível que a metodologia aplicada e o currículo não estão atendendo as 

particularidades desses alunos. Brunel (2014) afirma que a escola precisa refletir sobre as 

práticas pedagógicas da sala de aula, a fim de repensar o espaço pedagógico para estabelecer 

relações entre sujeitos que ocupam esse espaço, por meio do diálogo e da comunicação, para 

que o autoritarismo não tome lugar no processo de aprendizagem. Da mesma forma, não deve 

deixar que os professores fiquem silenciados pela figura de gestores imediatistas. Isso porque 

“escutar é mais que ouvir, é tentar, pela fala do outro, entendê-lo na sua inteireza, é prestar 

atenção nos seus gestos [...] nas emoções que as palavras suscitam [...] é construir juntos um 

diálogo prazeroso” (BRUNEL, 2014, p. 33). 

Para analisar essas questões, é importante trazer dados que mostram como esses 

estudantes veem a escola, a vida, como interpretam as suas trajetórias escolares, como as 

dificuldades de aprendizagens são detectadas e as relações no espaço escolar são constituídas. 

A escola precisa fazer sentido para o aluno, fazer com que tenha prazer de estar aprendendo e 

saber por que é necessário estar ali. Entretanto, compreendemos que os jovens não estão tendo 

a escola como prioridade, não só pela desigualdade social, mas por fatores motivacionais, 

culturais, de afeto, atenção, tanto da família como da própria escola. O sentimento de exclusão 

e de falta de compreensão também são atores que Madalena traz em trechos da sua entrevista. 

Pelas palavras narradas, identificamos que ela não estava satisfeita com a metodologia da 

escola, que não aprendia da forma como eles ensinavam, além de alimentar o sentimento de 

que era uma aluna ruim. 

 

Pesquisadora: você se considerava boa aluna?  

 

Madalena: não. 

 

Pesquisadora: por quê?  

 

Madalena: ah, eu num fazia os devê direito. Não entendia, aí passava deve, eu num 

fazia não. 
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Pesquisadora: quando você estudava lá no 6º e 7º ano, você achava a escola boa?  

   

Madalena: ah, mais ou menos. Lá os professô não explica direito, se cê pedi prá 

explicá, eles num dá a explicação pro cê entender. 

 

Pesquisadora: o que você gostaria que mudasse dentro da escola, pra você se sentir 

melhor dentro da escola? 

 

Madalena: professor pará de falar ditando, e passar deve no quadro, prá entende 

melhor, tem uns que fala ditano e não dá pra entender direito, aí ocê pede pra ficar 

repetino aí cê custa a entender. 

 

Pesquisadora: aqui na escola, você faz é mais trabalho, assim, no caderno? Como são 

as aulas aqui? 

 

Madalena: eu faço deve e os trabalho, tudo que passa. 

 

Pesquisadora: aí eles passam no quadro, você faz e eles explicam?  

 

Madalena: tem uns que passa no quadro, e tem uns que cê fica sem entender. 

 

 

No trecho da entrevista de Isaac, percebemos que a escola onde estudava antes de 

estar na EJA era considerada, por ele, difícil e chata, e apresentava dificuldades em aprender:  

 

Isaac: eu tinha dificuldade, alguns professor era ruim outros era bom. [...] eu gostava 

da escola que eu tava mais lá era mais difícil, aqui é mais fácil. Tomei bomba, aí decidi 

saí.  

 

Pesquisadora: os professores preocupavam com seu aprendizado? 

 

Isaac: sei lá, acho que muito não, eles era meio chato, e eu também num entendia 

muito não, eu deixava de faze as coisa e tal, os exercício, as provas. 

 

Pesquisadora: você faltava muito de aula? 

 

Isaac: faltava.  

 

Pesquisadora: por quê? 

 

Isaac: sei não. Eu achava chato, te que fica o tempo todo na escola, aqui eu fico menos 

tempo, é melhor. 

 

Pesquisadora: você tinha dificuldade em quê? 

 

Isaac: em Matemática. Acho muito difícil essa matéria. Tomei bomba duas vezes. 

 

Pesquisadora: só em Matemática? 

 

Isaac: não, em outras também. Ficava de recuperação, umas eu passava, outras não, 

mas também, às vezes, eu nem ia lá fazer a recuperação, por isso que eu tomei bomba. 
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Percebemos a falta de motivação de Isaac em querer estudar. Ele destaca que os 

motivos foram as dificuldades em aprender, então, se tornou infrequente por achar a escola 

chata e difícil, o que resultou em recuperações que não eram satisfatórias para o aluno ter o 

interesse na aprovação. Nesse sentido, o que podemos inferir é que a escola e a família têm um 

papel fundamental na vida escolar do aluno, no que se refere ao acompanhamento do 

desenvolvimento da aprendizagem.  

Para que o aluno não caia em uma defasagem idade-série ou abandone os estudos, 

é importante que a escola passe a corrigir os déficits de aprendizagem dos jovens no decorrer 

do ano letivo e, ao mesmo tempo, que tenha a família como apoio no desenvolvimento da 

aprendizagem, pois, sem corrigi-los, a defasagem só tende a aumentar à medida que o aluno 

frequenta a escola, entretanto muitas vezes, a família não sabe e não tem como ajudar. 

Compreendemos que esse aluno não consegue participar das atividades que a escola está 

oferecendo, assim, surgem a desmotivação e o desejo de não estar na escola.  

Entendemos também que o jovem Moisés não valoriza o seu tempo para estudos, 

quando relatou que preferia jogar videogame e brincar do que ir para a escola. Vários são os 

motivos para Moisés não querer estar na escola, dentre eles, a própria escola, que, muitas vezes, 

não proporciona práticas pedagógicas que façam sentido ao mundo dos estudantes. Sendo 

assim, o estudante pode desistir, repetir de ano e, mais tarde, procurar a EJA, devido à 

necessidade de um certificado de escolarização como foi o seu caso. 

 Permitir que o jovem desenvolva plenamente os conhecimentos relacionados com 

suas experiências vividas pode ser um caminho que o encante, uma vez que não é só 

Matemática, Português, Física, Química, Geografia etc. que devem ser ensinados, mas deve-se 

usar todas as habilidades socioemocionais, a empatia, a capacidade de se comunicar, a 

capacidade de escutar ativamente e inserir o desenvolvimento dessas habilidades no 

planejamento do professor.  

O que identificamos, nas entrevistas, é que o sistema escolar não tem criado espaços 

para pensar quem é esse jovem que chega à escola, há falta de atenção ao que o aluno sente e 

pensa sobre a escola, pois os fatores desmotivadores apresentados no percurso escolar na escola 

“regular” influenciam na vida escolar dos alunos e trazem consequências, como o abandono, a 

demora em concluir a Educação Básica e, consequentemente, uma vida adulta 

socioeconomicamente mais difícil. 
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Para os alunos que nunca abandonaram ou evadiram das escolas, constatamos que 

a EJA é uma modalidade de ensino bastante procurada para corrigir o fluxo escolar. As 

reprovações e a repetência geraram a necessidade de concluir mais rápido a Educação Básica, 

conforme trecho das entrevistas de Ester, Isaac e Madalena: 

 

Eu estudava na [escola municipal], aí lá eu tinha muita dificuldade, aí repeti também 

e, depois, meu pai faleceu também, aí fiquei sem saber se eu ficava na escola, aí eu 

achei melhor ir pro CESEC, muita gente falava que lá era melhor que ia me adiantar 

bastante e, como eu já ia fazer 16 anos, na outra escola, eu tava na 8ª, aí o CESEC ia 

me adiantar bastante (Ester).  

 

Isaac: eu tinha dificuldade, alguns professor era ruim, outros era bom. [...] eu gostava 

da escola que eu tava, mas lá era mais difícil, aqui é mais fácil. Tomei bomba, repeti 

no 6º ano e no 7º, aí eu fui pra Telessala junto com outros colega, pra podê ir pro 1º 

ano, mas, chegou já quais no final do ano, aí eu saí, porque os menino fazia muita 

bagunça, a professora num dava nada, aí eu saí, e matriculei no CESEC esse ano [...] 

(Isaac). 

Pesquisadora: por que você resolveu estudar no CESEC?  

Isaac: minha mãe falou que eu num podia para de estudar, que eu tinha que terminar 

os estudos.  

  
Eu pequei recuperação nos ano tudo praticamente. Sempre eu ficava de recuperação 

[...] reprovei no 1º ano e no 7º (Madalena). 

 

 

Entretanto, na entrevista com a mãe de Pedro, ela relatou que os motivos da 

matrícula na EJA foram outros e nos trouxe o percurso escolar do seu filho, o que evidencia os 

motivos que fizeram com que ele fosse para a EJA: 

 

O Pedro, começou a estudar e desde a idade de quatro anos, eu trabalhava e não 

acompanhava ele na escola, não tinha tempo, aí minha irmã que acompanhava. Então 

ele foi normal até a 5ª série. Só que depois, quando começo a 6ª série, ele já começou 

com dificuldade, aí eu levava no psicólogo e tudo, aí ele não conversava com o 

coleguinha, sempre tava sozinho, isolado, aí a diretora chamou eu pra conversar, 

achava que precisava de acompanhamento com psicólogo, e eu levei, só que era um 

período de muita dificuldade [...]. Depois o Pedro teve uma revolta, não queria ir na 

escola mais, num sei o que tava acontecendo com ele, aí, eles procuraram eu travéis:  

“mãe, o Pedro precisa da psicóloga”. Levei na psicóloga, aí ele começou a tomar 

bomba, ficou atrasado na escola, aí elas sempre dando de cima de mim, e eu sempre 

procurando ajuda, correno atrás, aí até que quando foi, ano passado, o diretor me 

chamou, e falou pra mim: “mãe, seu filho não quer estudar mais aqui”. Ele começou 

a responder na escola, uma coisa que ele nunca fazia, num respondia nem pra mim, 

ele começou a responder na escola. Aí o diretor falou pra mim: “oh, mãe, seu filho 

não quer estudar aqui [escola municipal “regular”], ele tá pedino ajuda, ele quer 

estudar em outra escola, ele não tá falano que num quer estudar, ele num quer estudar 

aqui nessa escola, ele que ir pro CESEC”. Aí eu fiquei muito chateada [a mãe começa 

a chorar], porque, eu pensei que não ia dá certo, meu sonho, eu pensava que o CESEC 

era só pra quem trabalhava, só que, depois, chorei muito, aí ele falou: “não precisa 

ficar preocupada, cê leva ele lá no CESEC, se não der certo, cê volta com ele”. Isso 

foi no princípio de 2019, aí eu fui e peguei a transferência dele (Mãe de Pedro). 
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Para Brunel (2014), motivos como as deficiências cognitivas também são fatores 

que contribuem para o jovem ir para EJA cada vez mais cedo. Este é o caso de Pedro, conforme 

relatado por sua mãe, pois um fator psicológico dificultou a aprendizagem do filho. A escola 

detectou o problema e orientou a mãe no sentido de resolver o problema. Nesse aspecto, Brunel 

(2014, p. 30) fala do “significado da escuta do ato pedagógico”. A escola pública brasileira, 

desde o seu princípio, não teve uma grande modificação nas suas práticas pedagógicas e, 

geralmente, as regras são impostas, a composição da sala de aula não se modifica e o professor 

detém todo o saber e nega o protagonismo do aluno. Em muitos espaços escolares, ainda 

prevalecem os discursos de autoritarismo, falta diálogo e, sobretudo, uma relação harmoniosa 

entre professores e alunos, família e escola. No relato da mãe de Pedro, percebemos que faltou 

o diálogo da escola com ele. A exclusão/expulsão desse aluno da escola está visível no relato 

da mãe: 

 

Quando eu cheguei aqui, ele falou: “mãe, eu não quero CESEC mais, é apertado pra 

mim, eu quero ficar mesmo é lá na outra escola”. Voltou eu prá outra escola [escola 

municipal]. Aí chegou lá, eles falou assim: ‘não, tem que ficar lá primeiro um tempo, 

pra depois voltar. E vê no que vai dá” (Mãe de Pedro).  

 

Assim, o que entendemos é que Pedro foi silenciado e expulso da escola. Conforme 

a mãe relata, até o 5º ano, ele apresentava um desenvolvimento de aprendizagem, entretanto, 

quando chegou ao 6º ano, não conseguiu prosseguir e repetiu duas vezes essa mesma série, ao 

ponto de não querer ir mais à escola e de ser indisciplinado com os professores, algo que ele 

nunca havia sido, segundo o relato da mãe. Por sua vez, a escola também não demonstrou 

entender esse aluno e buscou uma alternativa para retirá-lo da escola por meio do diálogo com 

a mãe, ao sugerir que a EJA seria o lugar ideal para ele, um jovem de 15 anos. No depoimento 

dessa mãe percebemos uma situação de muita luta para manter o filho na escola, mas as 

condições concretas de vida dessas pessoas são muito duras.  

De acordo com Brunel (2014, p. 47), a escola tende a justificar a “incapacidade na 

aprendizagem” de determinados alunos classificando-a “como biológicas, naturais, escondendo 

o descaso das políticas públicas no que se refere a questões sociais e educacionais”. Conforme 

destacado por Brunel, na entrevista da mãe de Pedro, observamos essa situação no momento 

em que ela contou que o diretor da escola regular onde o aluno estudava justificou seu baixo 

desenvolvimento por questões externas à escola. É impossível não olhar para o aspecto 
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emocional que o aluno enfrenta e, ao mesmo tempo, percebemos que falta conhecimento e 

suporte para os professores entenderem o que se passa com o aluno. As trajetórias escolares 

fragilizadas dos jovens que estão na EJA vão muito além do campo socioeconômico.  

A declaração mais mencionada nas entrevistas revelam as marcas da exclusão e o 

sentimento de fracasso dos alunos: “porque reprovei muitas vezes”, essa é uma explicação para 

esse aluno estar na EJA. Esse argumento os torna totalmente responsáveis pelo próprio fracasso. 

Segundo relatório da UNICEF (2018, p. 5),  

 

além de enfrentar o círculo vicioso de reprovação, atraso escolar, distorção idade-série 

e abandono, é importante que as redes educacionais e as escolas busquem construir 

uma nova cultura, na própria escola e em diálogo com as famílias, de não mais 

produzir fracasso escolar. Uma cultura de currículo que permita a todos aprenderem 

com significado. Uma cultura em que professores e estudantes sejam coautores das 

atividades e, juntos, aprendam e ensinem, uns com os outros, de forma articulada e 

integrada, a partir da implantação de propostas pedagógicas específicas para crianças 

e adolescentes em situação de atraso escolar. Para tanto, os currículos precisam 

considerar não apenas os saberes escolares, mas também as experiências 

socioculturais e os interesses próprios das adolescências. A superação do fracasso, da 

distorção idade-série e a consequente promoção de trajetórias de sucesso escolar 

dependem do esforço coletivo e criativo de cada sujeito, em cada território. Só o 

engajamento de todos pode garantir que cada criança e cada adolescente permaneça 

na escola e tenha respeitado o direito de aprender e de se desenvolver ao longo de sua 

trajetória, sem interrupções. 

 

Segundo o relatório a distorção idade-série não representa um problema só da 

escola, esses dados estão mostrando a necessidade de garantir a qualidade da educação no 

sistema educacional brasileiro. Esses alunos e essas alunas, no decorrer de suas trajetórias, vão 

sendo deixados para trás, e muitos vão abandonando a escola no decorrer da Educação Básica. 

Entretanto, os jovens que chegam ao Ensino Médio, chegam com defasagem de aprendizagem, 

e muitos concluem a Educação Básica com dificuldades. 

As estatísticas do Censo Escolar nos últimos anos mostram que, nas etapas de 

transição no percurso escolar, o índice de reprovações é mais alto. Esse fato se deve ao término 

do ciclo de alfabetização (3º ano do Ensino Fundamental), à mudança da sala de aula unidocente 

para a multidocente (6º ano do Ensino Fundamental) e à transferência da gestão municipal para 

a estadual (1º ano do Ensino Médio) (UNICEF, 2018). Portanto, os que abandonam e os que 

entendem que necessitam concluir a Educação Básica adotam medidas de aceleração, sejam 

pelos diversos projetos de correção do fluxo escolar oferecidos no sistema educacional, ou para 

continuar a escolarização na EJA. Nas entrevistas, percebemos que não há motivação dos 
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alunos a respeito da continuação da sua formação e que a esperança maior é para conseguirem 

trabalho. A faculdade não é um sonho para Madalena, Isaac e Pedro. 

Madalena não possui interesse pela faculdade, apenas em ter um trabalho, como 

relatado no seguinte diálogo: 

 

Pesquisadora: você pretende fazer faculdade? 

 

Madalena: não.  

 

Pesquisadora: Não? Qual é o seu sonho? 

 

Madalena: arrumar um emprego bom, e depois pegar e abri um negócio pra mim. 

 

Pesquisadora: de que você gostaria? 

 

Madalena: roupa. 

 

Pesquisadora: roupa? Mas você não acha que a faculdade vai ser bom pra você? 

 

Madalena: ah, nunca tive vontade não. 

 

Pesquisadora: e o que sua mãe fala sobre isso? Ela te fala pra você algum curso? 

 

Madalena: ela só fala pra eu fazer um curso bom. 

 

Para Isaac, a faculdade também não é importante. 

 

Pesquisadora: você pretende fazer faculdade? 

 

Isaac: não.  

 

Pesquisadora: por quê? 

 

Isaac: num pensei nisso ainda não. 

 

Já para Pedro, a faculdade e nem o trabalho, considerados importantes pela mãe, 

fazem parte do seu objetivo. 

 

Pesquisadora: você acha importante continuar estudando? 

 

Pedro: Eu, pra mim, não. Eu não gosto não. Eu não quero estudar o ano que vem não, 

quero não.  

 

Pesquisadora: por que, então, que você acha que sua mãe insiste tanto para você 

estudar? 
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Pedro: pra mim trabaiar nessas firma aí, mais eu num quero não, eu quero é cuidar de 

criação, animais. 

 

Já para Moisés, fazer faculdade é importante e ele especifica que está na EJA para 

“conseguir terminar os estudos, ir pra faculdade e fazer alguma coisa, tenho vontade de fazer 

Tecnologia da Informação”.  

Não querer ir para a faculdade e identificar que a Educação Básica será importante 

somente para o trabalho são posições que mostram a necessidade desses jovens de ter melhores 

condições de sobrevivência. Entretanto, compreendemos que faz parte da prática escolar, ainda 

no Ensino Fundamental, a utilização de diferentes estratégias de ensino que conduzam a criança 

e o jovem a se interessarem pelo conhecimento, a identificarem sentido nos novos aprendizados 

e a perceberem que o mundo onde vivem também proporciona experiências de aprendizagem. 

 Infelizmente, a sociedade em que vivemos destaca as pessoas que possuem 

melhores diplomas. Segundo Sposito (2014, p. 334), “cada vez mais, o início da vida 

universitária se antecipa, adolescentes de 17 anos são obrigados a escolher uma profissão e uma 

carreira, em meio a um mundo instável, pleno de incertezas”. Por esse motivo, cabe à escola 

modificar os paradigmas adquiridos no meio onde os estudantes vivem e onde são culturalmente 

criados, que só terão vida melhor se trabalharem, mas, para esse trabalho chegar, é importante 

o percurso de uma aprendizagem com qualidade. “Muitas são as expectativas, mas certamente, 

serão mais reduzidas as possibilidades de atendê-las, sobretudo, se considerarmos as profundas 

desigualdades que atravessam nossa sociedade” (SPOSITO, 2014, p. 334).  

A trajetória da escola pública brasileira é “tardia, desigual e insuficiente”, e as 

palavras de Moll e Garcia (2014, p. 7) retratam a realidade na qual os alunos estão inseridos. A 

insuficiência da escola pública está na dimensão educativa, na formação de qualidade que não 

acontece. E, com isso, a classe média tem procurado as escolas privadas para seus filhos, pois 

já não veem a escola pública como um lugar de conhecimento. Segundo Siqueira e Nogueira 

(2017), a expansão de matrículas nas escolas privadas, nos últimos anos, está relacionada ao 

descrédito que as famílias possuem com relação à escola pública. As famílias veem, nessas 

escolas privadas, melhores resultados, baixos índices de violência, segurança, disciplina e 

qualidade no ensino, além de uma parceria mais forte. Nesse contexto, perguntamos: por que a 

escola pública não consegue atender de forma igualitária e garantir a equidade e o direito à 

educação com qualidade para todos? 
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É uma pergunta que ainda não é fácil responder. Enquanto isso, nossos jovens vão 

trilhando “trajetórias escolares truncadas” (ARROYO, 2007, p. 24) durante os seus percursos 

escolares. Os jovens dessa pesquisa vivem de perto a exclusão da escola. Pelos depoimentos, 

podemos verificar as marcas dos problemas sociais que enfrentam e que são realçados na escola 

e influenciam suas trajetórias escolares. 

 
Tinha dificuldade na família, na época do meu pai que foi preso, minha irmã mesmo 

desistiu da escola, por conta disso. Mais, eu continuei, foi na 7ª série mais ou menos, 

os meninos gostava de zuar, mais até que, da minha parte, eu consegui estudar, mais, 

depois que eu mudei de cidade, vim pra Lafaiete, consegui terminar o 1º ano e, no 2º, 

eu tomei bomba duas vezes [...] mas ficava aquilo na minha cabeça. Durante um ano, 

minha mãe foi trabalhar em Belo Horizonte, e eu fiquei com minha tia, então todo 

mundo veio pra cá por causa de emprego (Moisés). 

 

[...] porque, quando o pai dele foi preso, ele nunca tinha dado trabalho na escola, aí 

foi que deu da escola chamar (Tia de Moisés). 

 

Nesse relato, Moisés conta como ficou triste quando o pai foi preso e como esse 

fato influenciou na sua frequência à escola. Segundo o jovem, isso também afetou sua irmã, 

devido à vergonha e ao preconceito dos colegas, o que a levou a desistir de estudar. A tia relatou 

que esse fato foi uma motivação para suas reprovações, influenciou na infrequência e, mais 

tarde, no abandono.  

Durante a entrevista de Madalena, percebemos a sua timidez. Foi difícil captar seu 

olhar e a linguagem utilizada por ela não favoreceu um diálogo mais consistente. Identificamos, 

em suas palavras, as marcas das fragilidades sociais e, além disso, tivemos uma percepção de 

que a aluna pode ter algum déficit de aprendizagem pela linguagem utilizada e pela dificuldade 

em compreender as metodologias de ensino dos professores. 

 

Pesquisadora: o que sua mãe pensa sobre a escola? Ela acha importante? 

 

Madalena: ela acha, porque a minha família, parte de pai e parte de mãe, num teve 

estudo. 

 

Pesquisadora: até que série sua mãe estudou? 

 

Madalena: acho que foi só até a 3ª? 

 

Pesquisadora: e seu pai? 

 

Madalena: foi até a 7ª? 

 

Pesquisadora: seu pai e sua mãe são separados? 

 

Madalena: sim, desde quando eu era nené. 
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Pesquisadora: você tem quantos irmãos? 

 

Madalena: seis. 

 

Pesquisadora: e moram com vocês? 

 

Madalena: não. O de 14 mora com a vó dele, e o mais velho mora com minha vó. 

 

Pesquisadora: e o restante mora com você? 

 

Madalena: sim? 

 

Pesquisadora: e sua mãe trabalha o dia todo? 

 

Madalena: não. Ela num trabalha não. 

 

Pesquisadora: e você tem irmão menor que você? 

 

Madalena: só dois que é mais velho, o resto é tudo mais novo. 

 

Pesquisadora: você ajuda sua mãe a cuidar deles? 

 

Madalena: é. Porque ela tem uma de seis meses, um de oito e um de 14, tem um 16, 

um de 19 e um de 21. 

 

Pesquisadora: você ajuda sua mãe a cuidar dos seus irmãos? 

 

Madalena: ajudo, tem que ajudar. 

 

Pesquisadora: mas na sua casa é bom? Você gosta de ficar lá? 

 

Madalena: até que é. Mas eu gostava mais de ficar na minha vó. 

Pesquisadora: e seus irmãos todos estão estudando? Estão todos na escola? 

 

Madalena: não. Os dois mais velho num estuda não.  

 

Pesquisadora: eles pararam de estudar? 

 

Madalena: parou. O mais velho parou no 9º e o outro parou na 8ª.  

 

No trecho da entrevista de Madalena, identificamos que a família não concluiu a 

Educação Básica, a mãe estudou até o 3º ano do Ensino Fundamental e o pai até o 7º ano. Na 

sequência, os irmãos mais velhos também abandonaram os estudos, ainda no Ensino 

Fundamental, e não moram mais com a mãe. O pai deixou a família quando Madalena ainda 

era bebê, a mãe, por sua vez, não trabalha e ainda possui crianças bem pequenas. Podemos 

perceber que essa família vive em condições precárias, um retrato que também é o de muitas 

famílias brasileiras, num país muito desigual e que, aos poucos, vai excluindo as pessoas do 

sistema educacional. Outro caso que consideramos como exemplo de exclusão foi observado 

na fala de Isaac: 
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Pesquisadora: quando você terminar o Ensino Fundamental aqui, se terminar no ano 

que vem, você vai ter 17 anos. Você vai fazer o Ensino Médio na escola que você 

estava antes?  

 

Isaac: não, eu vo continua aqui até acaba a escola, eu num vo volta não, porque aqui 

é mais fácil, eu termino rápido.  

 

Pesquisadora: mas você completa 17 anos em abril do ano que vem, se você já 

terminar o Ensino Fundamental nessa data, para continuar no Ensino Médio, não pode 

ser no CESEC, porque, no CESEC, para o Ensino Médio, o aluno tem que ter 18 anos, 

e você vai estar com 17 anos. E, então, o que você vai fazer?  

 

Isaac: como assim?  

 

Pesquisadora: você sabia que, quando você tem menos de 18 anos, você não pode 

matricular no Ensino Médio aqui no CESEC?   

 

Isaac: não?  

 

Pesquisadora: Não. Se você conseguir terminar o Fundamental antes dos 18 anos, 

você terá que matricular lá na outra escola para continuar o Ensino Médio, no 1º ano, 

aí você vai fazer, o 1º, 2º e o 3º ano.  

 

Isaac: eu num vo voltar não. Vô espera eu fica com 18. Se não, eu vo ficar mais três 

ano, e aqui eu consigo, termino mais rápido (Isaac).  

 

Pesquisadora: então você vai ficar sem frequentar uma escola até completar 18 anos?  

 

Isaac: sim. Eu prefiro. 

 

O Parecer CNE/CEB nº. 11/2000, por meio da Resolução nº. 3, de 15 de junho de 

2010, definiu que o ingresso na EJA de pessoas com 15 anos seria para o Ensino 

Fundamental/Anos finais, e de 18 anos para o Ensino Médio. Dessa forma, muitos alunos que 

estão na EJA com a idade de 15 e 16 anos e que conseguem concluir o Ensino Fundamental 

antes dos 18 anos correm o risco de parar os estudos para aguardar a matrícula no Ensino Médio, 

na própria EJA. 

Mais uma vez, percebemos a ausência de um diálogo claro da escola com seus 

alunos e familiares. Quando esse jovem chega a essa modalidade, ele também necessita de apoio 

pedagógico e de orientações quanto ao seu futuro, pois são adolescentes ainda. Adotar a prática 

do diálogo, desenvolver uma escuta atenta e preparar um roteiro de estudos com 

acompanhamento fará diferença nesse novo percurso. A vergonha de retornar à escola “regular” 

e o sentimento de exclusão podem ser fatores para Isaac não querer retornar. O que fazer nessa 

situação? São políticas educacionais que necessitam de organização. Por um lado, muitos estão 

na EJA para fazer a correção do fluxo escolar, mas eles também não querem retornar à escola 
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anterior para estudar no Ensino Médio. Os alunos que retornam possuem déficits expressivos 

de aprendizagem e as trajetórias escolares, mais uma vez, podem se tornar irregulares. Então, o 

ciclo vicioso volta acontecer. No relato da mãe de Pedro, o desejo é que ele retorne para a escola 

“regular”: 

 

Mãe de Pedro: aí eu comecei, todos os dias, trazendo ele, correndo atrais, aí, graças a 

Deus, de março até hoje [17/09/2019], ele já tá terminano o Fundamental, tá 

recuperano o tempo perdido, né? Ele gosta muito de falar em ter criação, sabe? 

 

Pesquisadora: então, quando ele terminar aqui o Ensino Fundamental, a senhora vai 

matricular ele na escola “regular”?  

 

Mãe de Pedro: vou sim, se Deus quiser, vai fazer o Médio. 

  

Pesquisadora: a senhora sempre acompanha ele no CESEC?  

 

Mãe de Pedro: sim, porque eu não quero deixar ele, porque eu quero que ele termine, 

né? 

 

Percebemos o empenho da mãe de Pedro em ajudar o filho em sua formação, 

quando o diretor pediu que o matriculasse na EJA. Ela relata que chorou muito, que não queria 

tirar o filho da escola, pois o conhecimento que tinha da EJA era o de que essa modalidade era 

para adultos trabalhadores, e não para o seu filho. Quando observou o desenvolvimento do seu 

filho, a EJA começou a fazer sentido para ela. O sentimento expressado nas palavras da mãe é 

de felicidade ao ver que o filho terminará o Ensino Fundamental. Se estivesse na escola 

“regular”, ele estaria ainda no 6º ano. Com a EJA, o fluxo escolar está sendo corrigido pouco 

antes dos 16 anos, o que permitirá que ele, com a ajuda da mãe, retorne para escola “regular” 

para estudar no Ensino Médio.  

A mãe queria insistir na escola “regular”, mas, nas palavras de Pedro, percebemos 

um sentimento de inferioridade e também de exclusão ao relatar seu histórico de reprovação: 

 

Pesquisadora: e quando você foi reprovado, que sentimento você teve? 

 

Pedro: nenhum. 

 

Pesquisadora: você não achou ruim? 

 

Pedro: eu não, eu não sabia nada mesmo. 

 

Pesquisadora: quantas vezes você foi reprovado? 

 

Pedro: Nem sei, foi muito. Era pra mim tá passando pro 2º ano. 
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Pedro iniciou essa fala dizendo que não tem preocupação em ser reprovado, mas, 

logo, há uma contradição, quando afirmou que já era para estar estudando no 2º ano do Ensino 

Médio. Então, isso traz uma percepção de um sentimento que lhe causa tristeza e a sensação de 

tempo perdido, como ele mesmo afirma: “perdi muito tempo” (Pedro). Mas, ao perguntar ao 

aluno se ele gostaria de retornar, ele responde que “não” e, então, percebemos que esse é o 

desejo da mãe, por considerar a escolarização importante. Assim, perguntamos para Pedro o 

que está achando da escola na EJA e ele respondeu com poucas palavras: 

 

Pesquisadora: você gosta aqui do CESEC? 

 

Pedro: gosto. 

 

Pesquisadora: por quê? 

 

Pedro: aqui eles explica mais direito. 

 

  

Na entrevista de Madalena, perguntamos o que é ser bom professor. No relato, ela 

fala que o respeito é uma das prioridades para ser um bom professor e traz um pouco do seu 

percurso escolar.  

  

Pesquisadora: o que é um bom professor pra você? Ele tem que ser como para ele ser 

bom? 

 

Madalena: Tem que entender os alunos, tem que saber explicar os deve pros aluno, 

porque a maioria dos professor explica, mais não explica aquilo que cê não entendeu. 

Tem uns que explica, mas pode explicar mil vezes que fica sem entender. 

 

Pesquisadora: tem algo mais que eles poderiam fazer por você? 

 

Madalena: pra mim, é só isso, teno respeito por mim, é o que manda. 

 

Pesquisadora: os professores tinham respeito por você lá na escola que você estudava 

? 

 

Madalena: só no Sylvio Raulin [escola municipal], quando eu estudei lá (Madalena). 

 

Na EJA, Madalena afirma que considera que está sendo uma boa aluna:  

 

Pesquisadora: hoje em dia, você está se considerando uma boa aluna?  
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Madalena: demais, melhorei muito, esse ano eu tô boa, fazeno os deve direito. 

 

 Brunel (2014) reforça que os professores, nessa modalidade, possuem um perfil 

mais flexível e conseguem manter um diálogo mais aberto com os alunos. Com histórico de 

desgaste emocional, os jovens na EJA chegam com a necessidade de carinho e atenção. Nos 

resultados das respostas, percebemos que valorizam o professor atencioso e que consiga ver o 

progresso na aprendizagem de cada aluno, ao declararem que a escola possui um bom ensino. 

Uma das perguntas utilizadas foi se gostariam de algo a mais na escola em que 

estudam e que não tem ainda. Muitos alunos disseram que a EJA, em geral, é uma escola boa. 

Percebemos que os alunos querem realmente um ensino de qualidade, demonstraram 

preocupação com a aprendizagem, apontaram para as suas necessidades, como cursos para 

qualificação no trabalho, de inglês, e elétrica. As aulas de informática despertam o interesse 

devido à tecnologia e aos serviços de computação e internet. Percebemos que há um interesse 

grande por aulas de Educação Física, de dança, de música e esportes, o que demonstra o desejo 

dos estudantes de aprender algo conforme seus sonhos e dons, algo que faltou durante o 

percurso escolar e na EJA, devido ao processo aligeirado para concluir a Educação Básica. 

 Na entrevista da mãe de Pedro, ela relata que achava que a EJA era para pessoas 

adultas e que trabalham: “eu pensava que o CESEC era só pra quem trabalhava”. Agora que 

conhece a EJA, contou que a indica para todas as mães, como no relato a seguir: 

 

hoje eu tô muito feliz mesmo, e eu falo sempre com as mãe: “se seu filho tá atrasado, 

leva ele pro CESEC, muito bom mesmo, graças a Deus”. Os professor muito 

atencioso, a diretora virou minha amiga. [...] Cada dia que ele vem e faz uma prova, 

ele volta mais feliz, e volta mais animado no outro dia. Inclusive, eu fiz o Fundamental 

aqui, e só não fui para o Médio porque tô acompanhano ele. Ele deve terminar agora 

no princípio de novembro, aí eu vou começar a fazer o Médio também (Mãe de Pedro). 

 

Conforme as trajetórias escolares dos alunos foram se desenhando nessa pesquisa, 

percebemos que há a necessidade de um novo olhar para a Educação, especialmente para a 

Educação Básica “regular”. Notamos que a escola está fechada para novos saberes relacionados 

à interpretação do que está por trás do não aprender, da não frequência, da indisciplina e da 

ausência dos pais no acompanhamento da vida escolar de seus filhos. Chegamos em um 

momento da história do nosso país que pede uma Educação à altura desse novo tempo, que não 

se limita somente a conhecimentos científicos, que devem estar alinhados aos conhecimentos 
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humanos e aos fatores emocionais. Segundo Morin (2000, p. 15), nessa “Educação do futuro”, 

é necessário olhar o aluno na sala de aula como um todo, e considerar que “ele é um ser 

biológico, cultural e social”. Não compreender quem são esses alunos que estão no ensino 

“regular” e não dar a eles oportunidades de diálogo é querer ver a EJA cada vez mais sendo 

rejuvenescida. 

Quando falamos em EJA, o que está no senso comum é uma modalidade de 

supletivo, pensada em uma escolarização meramente aligeirada. A escola, tanto da EJA como 

do ensino “regular”, necessita começar a pensar nas vivências dos alunos fora dela e trazer esses 

conhecimentos para dentro dos seus muros, em forma de diálogo, para ser somado aos saberes 

científicos, na busca de construir uma escola que faça sentido para o jovem que não vê mais o 

“sentido” da escola. 

Constatamos que há muito a se fazer na Educação Básica de ensino “regular” para 

tentar minimizar os impactos que ferem a condição de vida social de crianças, adolescentes, 

jovens e adultos. Compreendemos que a educação é o bem maior que uma pessoa pode ter, 

dessa forma, oferecer as oportunidades certas é um dever de toda sociedade. O direito à 

educação deve ser concretizado para todos, assim, cabe ao sistema educacional brasileiro pensar 

formas que contribuam para o crescimento e o desenvolvimento de todos e trabalhar para 

diminuir as desigualdades sociais também se faz muito necessário. Assim, identificamos que 

os estudantes mais pobres é que possuem trajetórias escolares mais irregulares, tanto os adultos 

como os jovens.  

Verificamos que os estudantes participantes dessa pesquisa são de famílias de 

classes populares e não localizamos estudantes com condições sociais de classe média. Essa 

condição social dos estudantes muitas vezes causam rupturas nas trajetórias escolares, 

entretanto, a escola também tem participação nessa causalidade. Quando um aluno reclama de 

um professor e da sua metodologia, quando diz que determinada disciplina é muito difícil, 

quando não compreende o processo de recuperação e é reprovado, quando não percebe a 

educação como algo importante para melhorar a sua condição de vida, esses são fatores 

identificados nos questionários e nas entrevistas, e que dizem respeito à escola. Portanto, 

percebemos que a escola também precisa se refazer e se questionar a respeito dessas 

reprovações, das infrequências, das desmotivações dos alunos com a escola, das dificuldades 

de aprendizagem, e ainda, perceber o aluno que nela estuda e escutá-lo. 

Compreendemos que há muitas tentativas da política governamental de construir 

projetos para colocar o máximo de crianças e jovens na escola, de corrigir o fluxo escolar da 
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defasagem idade-série e de dar oportunidades de continuação de estudos na EJA, entretanto, as 

políticas aplicadas não se consolidam e, a cada mudança de governo, uma é tirada e outras são 

implantadas, assim, constatamos que as políticas sem continuidade também causam impactos 

nas trajetórias escolares. 

Na análise das trajetórias escolares pelos questionários aplicados e pelas entrevistas, 

conseguimos identificar os fatores que levaram os estudantes à EJA. Para os estudantes mais 

jovens, a defasagem idade-série é um dos principais fatores de estarem na EJA, especialmente 

para corrigir o fluxo escolar, já para os adultos, a necessidade de trabalhar e de sustentar a 

família foi um fator determinante para o abandono escolar, pois eles estão na EJA pela 

necessidade de ter um certificado de conclusão da Educação Básica para melhorar suas 

condições de trabalho ou para conseguir emprego. 

Inês Teixeira (2014, p. 16), em carta bastante poética e comovente dirigida aos 

professores, fez a seguinte reflexão: “os professores deveriam ser mais do que profissionais da 

palavra, deveriam ser profissionais da escuta”. Na visão da autora, duas palavras devem ficar 

marcadas na vida dos docentes: “reinvenção e ressignificação, porque é preciso reinventar e 

resignificar à docência” (TEIXEIRA, 2014, p. 38). A reflexão de Inês Teixeira dirigida aos 

professores e educadores é tocante e alerta que os estudantes chegam incompletos na escola, 

carentes de acompanhamento e precisam muito dos professores e dos educadores para melhorar 

a sua condição de vida, como apresentado no trecho a seguir: 

 

Como não acreditar nos meninos se somos nós o seu apoio, seu porto e acolhida no 

mundo, se eles ainda estão chegando e precisam de hospitalidade, cuidado e afago? 

Como não confiar neles, se eles nem mesmo estão completos, acabados, são apenas o 

princípio, devires, horizontes de possíveis? Como tomá-los pela mão, se neles a vida 

apenas começa, por vezes já dura e amarga? Como não ter esperança nesse novo 

começo que temos diante de nós e que, dependendo de como forem nossas 

experiências conjuntas, pode se abrir em belas florações? Nossos jovens são na 

verdade, vida e, ao mesmo tempo, promessas da vida e precisam muito de seus 

professores. Como não nos animarmos se podemos contribuir com esse florescimento, 

numa primavera juvenil? Mesmo que eles nos digam não, mesmo que tenham outras 

companhias, o bom professor nunca foi tão necessário em tempos em que milhares 

deles estão abandonados. Sem afetos, sem projetos, sem um porto feliz para uma 

ancoragem segura (TEIXEIRA, 2014, p. 16). 

 

Compreendemos que a qualidade de ensino nas escolas públicas e a forma como é 

empregada são de fundamental importância para que a aprendizagem e os conhecimentos 

oferecidos façam sentido para o jovem e, assim, nela permaneçam, especialmente aqueles que 

não possuem, em sua base familiar e cultural, a escolarização e a educação como caminho para 
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melhorar a qualidade de vida. Como bem colocado por Inês Teixeira, a escola pode ser uma 

porta de infinitas possiblidades de crescimento individual, intelectual e emocional para muitos 

jovens, que, muitas vezes, só tem os educadores e os professores como amparo emocional e 

motivacional para o futuro. Dessa forma, como não considerar que a escola, além da ação 

educacional, tem também uma importante função social na vida de um aluno?  

Neste capítulo, cumprimos o objetivo de analisar as trajetórias escolares dos  

estudantes mais jovens de Conselheiro Lafaiete-MG e, com o interesse de continuar 

ressignificando a escolarização dos estudantes participantes, exploramos argumentos que 

mostram o significado que mostrem qual é o significado da escola e as perspectivas de futuro 

que eles têm sobre a vida, no próximo capítulo. 
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5 OS SIGNIFICADOS DA ESCOLA PARA OS ESTUDANTES E SUAS FAMÍLIAS 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os significados do processo de 

escolarização para os jovens matriculados na EJA de Conselheiro Lafaiete-MG e para seus pais 

ou responsáveis. Para isso, entendemos ser pertinente, primeiramente, trazer um breve contexto 

sobre os sentidos da escolarização para os jovens na percepção de pesquisadores da área; 

também apresentamos os significados dos processos de escolarização para os jovens da EJA 

participantes da pesquisa e suas famílias; e, por fim, apresentamos os sonhos e os projetos 

desses jovens para o futuro. 

 

 

5.1 Percepções e sentidos da escolarização na visão de pesquisadores 

 

 

As famílias passaram por diferentes transformações ao longo da história e, com 

elas, os sistemas escolares. Com essas mudanças foram traçados novos contornos nas relações 

entre família e escola, e modificações surgiram com as novas configurações familiares. 

Nogueira (2005. p. 570) descreve um rápido balanço das principais transformações, que 

incluem: 

 

(a) o decréscimo do número de casamentos, em benefício de novas formas de 

conjugalidade (em particular, as uniões livres); (b) as elevações constantes da idade 

de casamento (e de procriação) e da taxa de divórcios; (c) a diversificação dos arranjos 

familiares, com a difusão de novos tipos de famílias (monoparentais, recompostas, 

monossexuais); (d) a limitação da prole, associada à generalização do trabalho 

feminino, ao avanço das técnicas de contracepção, às mudanças nas mentalidades.  

 

A mentalidade hoje é bem diferente daquela de séculos passados, pois, segundo 

Nogueira (2005), antes, não havia um controle de número de filhos e eles eram colocados para 

trabalhar muito cedo, além disso, a escolarização não era para todos. Hoje, muitas famílias 

fazem escolhas entre ter ou não filhos, assim, a preocupação de muitos pais já não é mais com 

o sustento da casa para conseguir criar os filhos, mas em escolarizar seus filhos para que tenham 
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um futuro promissor. No decorrer desse século XXI Nogueira (2005), as famílias passaram de 

produtoras a consumidoras, e isso ocorreu em virtude da expansão da escolarização, do 

desenvolvimento do país e, consequentemente, do aumento na renda das famílias. Não que fosse 

inexistente o amor pelos filhos em séculos passados, mas a cultura histórica social era outra, 

não havia um controle maior de nascimento de filhos, a mortalidade infantil era alta e a saúde 

era mais precária. No século anterior, o desenvolvimento econômico dos países exigia muita 

mão de obra trabalhadora, assim, os filhos eram criados para trabalhar e para constituir famílias. 

Com a expansão da escolarização e o desenvolvimento tecnológico, novas leis 

surgiram para melhorar a qualidade de vida das crianças e das famílias. A escolarização se 

tornou obrigatória dos 4 aos 17 anos e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) proibiu o 

trabalho infantil. Esses são alguns fatores que impedem que famílias abusem de seus filhos em 

outras formas de criação que não sejam o crescimento e desenvolvimento individual. Portanto, 

a escola tem um papel muito importante nas famílias, especialmente na vida de crianças e jovens 

vindas de meios menos estruturados economicamente, socialmente e culturalmente. Nogueira 

(2005) assinala que os valores e o respeito não se perderam, o que mudou foi que, aos poucos, 

a família passou de hierárquica para igualitária, em que cada membro tem sua individualidade. 

Em relação à individualização dos membros familiares, fortes mudanças 

educacionais também aconteceram no que se refere à responsabilidade parental pelos filhos. Os 

pais passaram a ser responsáveis pelo sucesso e pelo fracasso dos filhos na escola, assim, são 

mobilizados a elevar a escolarização dos filhos por meio de estratégias de educação, em face 

da competitividade no seio de uma sociedade capitalista. O processo de profissionalização, por 

sua vez, já não tem a profissão dos pais como referência, e cabe à escola indicar caminhos para 

o aluno escolher sua profissão, conforme novas demandas do mercado de trabalho. Por outro 

lado, a Educação Básica, que atende ao maior contingente de famílias de classes populares, não 

está preparada para educar de acordo com essas novas competências e para qualificar para o 

mundo do trabalho. Cabe, então, às famílias o encaminhamento de seus filhos para cursos de 

qualificação técnica, profissional e graduações superiores.  

Há uma mudança também no comportamento da escola em relação à interação com 

as famílias. Para além das práticas pedagógicas e do currículo acadêmico, a escola volta sua 

atenção para a família, ao buscar compreender como ela acompanha e intervém no processo de 

aprendizagem dos seus filhos, em especial no que se refere ao bem estar da criança e do 

adolescente. Segundo Nogueira (2005, p. 573), a escola, 
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sob o argumento da necessidade de se conhecer o aluno para a ele ajustar a ação 

pedagógica, o coletivo de educadores da escola (professores, orientadores e outros) 

busca hoje ativamente e detém efetivamente informações sobre os acontecimentos 

mais íntimos da vida familiar, como crises e separações conjugais, doenças, 

desemprego etc. No mesmo sentido, a escola estende agora sua área de atuação em 

direção a terrenos reservados, no passado, à socialização familiar, como, por exemplo, 

a educação afetivo-sexual. 

 

Nogueira (2005) ainda afirma que, para conseguir fazer essa divisão de tarefas com 

a família, a escola passa a utilizar diferentes recursos para melhorar a vida da criança ou do 

adolescente, ao trazer profissionais, como psicólogos e fonoaudiólogos, para complementar o 

processo de aprendizagem. Segundo a autora, a escola se aproxima, cada vez mais, das famílias, 

e as famílias também têm aumentando a sua interação com a escola. Entretanto, esses processos 

acontecem permeados de várias tensões no cotidiano escolar, e a escola pública é o lugar onde 

essas tensões são mais potencializadas. 

Há uma tendência maior do fracasso escolar de alunos ser relacionado às famílias 

com níveis de desenvolvimento socioeconômicos e culturais mais baixos. Conforme  

Szymanski (1997) afirma, educadores, frequentemente, sugerem que as famílias estão 

desestruturadas e violentas, e se referem àquelas de baixa renda. Para a autora, esse raciocínio 

preconceituoso da escola serve para justificar que ela nada tem a ver com o fracasso escolar do 

estudante, e que as implicações são fatores externos a ela. Entretanto, Szymanski (2000) 

também considera que a dificuldade na educação dos filhos das famílias com condições sociais 

mais baixas remete-se à sua condição de exclusão social e econômica.  

 Essas famílias valorizam muito a escola, mas não tem recursos culturais e 

econômicos para atuar na educação dos filhos. Muitas vezes, por necessidade de sobrevivência, 

colocam os filhos para trabalhar cedo, ou deixam os irmãos menores para os mais velhos 

cuidarem, o que atrapalha o desenvolvimento escolar de ambos, já que a criança, no início da 

escolarização, precisa dos cuidados dos pais, e o adolescente necessita do seu incentivo e de 

sua motivação. No trabalho desenvolvido por Dellazzana e Freitas (2010), em Um dia na vida 

de irmãos que cuidam de irmãos, identificou-se que o cuidado dos irmãos mais novos pelos 

mais velhos faz parte da rotina de famílias com nível socioeconômico baixo e com muitos 

filhos, o que prejudica a assiduidade dos filhos à escola. Nos resultados da pesquisa, ficou 

evidente que os estudantes responsáveis pelos cuidados dos filhos menores são menos assíduos 

à escola, o que resulta em reprovações em séries e em evasões escolares. 
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Por sua vez, o artigo de Asbahr e Lopes (2006) estabelece uma relação entre o 

atendimento de estudantes por psicólogos encaminhados pela escola e os fatores de insucesso 

escolares mencionados. Nessa pesquisa, os autores relatam que, segundo os educadores, o 

fracasso é causado por fatores familiares e relacionados à falta de interesse da família pela 

escola, à falta de incentivo para os estudos, à falta de apoio e à negligência. Além desses fatores, 

foram citados a violência doméstica; a separação dos pais; os filhos mais velhos que precisam 

cuidar dos irmãos mais novos e que, assim, não possuem tempo para estudar em casa; e a falta 

de pulso firme dos pais. 

Isso, na visão dos autores, pode ser definido como falas preconceituosas que os 

educadores adotam, sem uma investigação adequada e que se refletem no diagnóstico 

psicológico quando esses alunos são encaminhados para a análise do desempenho escolar. Os 

autores também ressaltam que há uma visão distorcida de que a pobreza de uma família 

desencadeia fatores de abandono da criança. Dessa forma, a família é responsabilizada pelo 

fracasso escolar, na visão dos educadores. 

Asbahr e Lopes (2006) afirmam que os alunos também acabam por relacionar as 

suas dificuldades aos problemas familiares O fracasso escolar dos alunos, para os educadores, 

é dos alunos: “aluno fraco. Não acompanha a série. Não fixa a atenção. Preguiça. Não interage. 

Não gosta de vir na escola” (ASBAHR; LOPES, 2006, p. 67). Assim, são colocadas várias 

justificativas para o fracasso escolar, ora é o desequilíbrio emocional, que advém de fatos 

ocorridos na família; ora é a família, que não acompanha a aprendizagem; ora são doenças e 

deficiências; ou o desinteresse do aluno que não quer aprender.  

Os autores ressaltam que falta à escola investigar e cuidar mais, e se aprofundar na 

situação que o aluno vive, pois grande parte não se sente capaz de aprender. Asbahr e Lopes 

(2006) argumentam que esses fatores apresentados pelos educadores não podem ser entendidos 

como um problema que está no aluno, mas devem ser entendidos em um contexto maior, que 

envolve as relações escolares, as histórias de vida de todos os envolvidos e as relações 

institucionais. Favorini (2009, p. 80) corroborando com esses autores, ao afirmar que a escola 

não percebe que os problemas podem estar relacionados a fatores intrínsecos a ela, pois “a 

forma como esses problemas de aprendizagem são encaminhados pelas escolas, merece 

atenção, pois, podem e estar relacionados ao seu método de ensino ou a sua própria estrutura” 

(p. 80), e não só a fatores externos, “quando a escola não cumpre os seu papel há uma forte 

tendência da responsabilizar as famílias” (p. 34) pelo fracasso escolar de alunos.  
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Assim, torna-se mais complicado a escola fazer sentido para o aluno, pois as 

acusações, o olhar preconceituoso, a família que não possui uma cultura de processos 

educativos de sucesso e a prática escolar que não acolhe são fatores que contribuem para o 

estudante não compreender quais são os significados da escolarização na sua própria vida. Para 

conseguir identificar como acontecem os fracassos durante as trajetórias escolares dos jovens 

que estão na EJA, é necessário um olhar para a escola e para o lugar onde estão inseridos, onde 

vivem e como vivem. Existem inúmeras pesquisas acerca do abandono escolar e das 

reprovações que mostram como interferem na motivação pela escola, especialmente na 

compreensão dos significados e sentidos da escolarização. Segundo Leão (2006, p. 36), “a 

obrigatoriedade da educação fundamental e as conquistas sociais dos pais das novas gerações 

trouxeram como consequência a visão de que a experiência escolar é uma dimensão importante 

na vida da maioria das crianças nas sociedades contemporâneas”. No entanto, para as famílias 

conseguirem fazer com que o processo escolar aconteça para seus filhos, isso dependerá da vida 

social envolvida, e a desigualdade social é um peso para as famílias que não possuem meios 

para motivar seus filhos na escola. Para Leão (2006 p. 36), tudo dependerá “da forma como 

cada um elabora sua experiência de crescer em meio à desigualdade social e do significado que 

a educação irá adquirir em sua vida”. 

Na pesquisa desenvolvida por Leão (2006), o autor conclui que, na escola, a visão 

dos educadores, na grande maioria, é que os jovens alunos são desinteressados pelas aulas e 

possuem maus comportamentos, que causam situações de conflitos entre escola e os estudantes. 

Também revela que a educação, para esses jovens, tem valor e eles manifestam o sonho de 

concluir a Educação Básica e de prosseguir com os estudos em níveis superiores. 

Para Santos (2010), o maior sentido da escolarização, para os estudantes da EJA, é 

ter um trabalho que ofereça salários, que melhorem a qualidade de vida e, para isso, consideram 

a escola importante, pois, para eles, só com o diploma podem ter melhores chances no mercado 

de trabalho. Santos (2010) afirma que esses jovens consideram evidente a necessidade de 

capacitação por meio de cursos de qualificação profissional, e ressaltam que a escola tem um 

currículo que não proporciona a capacitação para profissões. A autora revela que há uma 

distância entre o que é ensinado na escola e o que os alunos esperam dela. 

Na análise do Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial – 2018, Competências e 

empregos: uma agenda para a juventude, o foco está nas perspectivas dos jovens e no seu 

engajamento para enfrentar os desafios da produtividade no Brasil. Essa falta de perspectiva é 
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relacionada aos significados do processo de escolarização que jovens e famílias não 

compreendem. 

No que tange às competências e aos empregos no Brasil, o relatório mostra que, 

para o país se elevar economicamente, com níveis de rendas maiores e diminuição da 

desigualdade social, os governantes deverão construir políticas públicas que coloquem em foco 

os jovens, com melhorias de competências para o mercado de trabalho, além de desenvolver 

reformas políticas para aumentar a empregabilidade da juventude (BRASIL, 2018).  

O relatório também argumenta que o grande potencial de produtividade do trabalho 

é o capital humano, que se refere à força de trabalho e às suas competências na perspectiva 

laboral da juventude (BRASIL, 2018). Entretanto, como o Brasil é um país capitalista, não deve 

ser considerado, para esse crescimento, somente a quantidade de pessoas escolarizadas, é 

necessário ter novas competências para atender ao mercado de trabalho, cada vez mais 

competitivo.  

Segundo o relatório, o Brasil avançou muito no que se refere à renda dos 

trabalhadores, de 2001 a 2015, devido ao crescimento de pessoas escolarizadas, entretanto, para 

seguir crescendo, é necessário um olhar atencioso para a produtividade de jovens competentes 

para manter sólida a base da economia. Para tanto, além das competências, eles ainda precisam 

ser encaminhados para os melhores empregos, porém, a mão de obra brasileira está estagnada 

desde 1980 e a população do país está envelhecendo rápido. Dessa forma, para elevar a 

produtividade do trabalho e melhorar a renda do país, é necessário um maior engajamento dos 

jovens de 15 a 29 anos e das instituições educacionais, além de políticas públicas que promovam 

o desenvolvimento de competências profissionais e ações no mercado de trabalho que 

direcionem esses jovens para os melhores empregos (BRASIL, 2018).  

Outra urgência ressaltada pelo relatório é a do desenvolvimento de novas 

competências que atendam ao mercado da tecnologia digital, que está em plena expansão e que 

está alterando as ocupações brasileiras. Para atender a esse mercado inovador e acelerado, as 

empresas procuram cada vez mais pessoas que possuem competências compatíveis às 

exigências e demandas que esse novo mercado exige, como capacidade de raciocínio lógico; de 

realizar funções não rotineiras; competências socioemocionais, que se referem à interação, à 

capacidade de se relacionar bem, de se comunicar, de se expressar de forma clara e objetiva, de 

ter atitude empreendedora, crítica e sustentável (BRASIL, 2018). Certamente não enxergamos 

nenhum dos entrevistados nesse perfil. 
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Entretanto, para o Brasil alcançar níveis importantes para atender a esse novo 

processo, são necessárias muitas mudanças. O relatório expressa que o sistema de ensino 

brasileiro precisa estar preparado para essas transformações, ao desenvolver competências para 

a produtividade e o crescimento econômico. A preocupação, agora, é com a qualidade da 

educação que está sendo oferecida para a grande massa da população e quais competências 

estão sendo ensinadas na escola, uma vez que as competências básicas ensinadas não são 

suficientes para atender a demanda do mercado de trabalho que exige mais conhecimento, além 

dessas competências ensinadas na escola (BRASIL, 2018). 

Segundo o relatório, são necessários três tipos de competências para um 

trabalhador: “cognitivas, técnicas e socioemocionais14” (BRASIL, 2018, p. 9). Para o Brasil 

atingir essas competências em todos os Estados e municípios, é um grande desafio devido à sua 

grande extensão territorial e às desigualdades sociais e geográficas existentes, pois 

 

um país que não consegue oferecer oportunidades a seus jovens para que se engajem, 

construam e apliquem seus talentos e competências encontra-se em aguda 

desvantagem para sustentar seu desenvolvimento e atingir alta renda ao passar pela 

última etapa de sua transição demográfica (BRASIL, 2018, p. 12). 

 

O desenvolvimento de competências para o trabalho para passar pela onda crítica 

da transformação demográfica do país é assinalado como um dos objetivos do relatório. Tendo 

vem vista que 1,9 milhões de jovens de 15 a 29 anos não estão estudando e nem trabalhando e 

que 40% da população de mais de 25 anos não terminaram a Educação Básica, conforme dados 

da PNAD (IBGE, 2019), o problema a ser enfrentado torna-se crítico.  

Além dessas estatísticas, existe outra preocupação: o ritmo dos estudantes em idade 

escolar. Os dados indicam que vários estudantes possuem trajetórias escolares irregulares e com 

deficiências no processo de aprendizagem, que geram distorções idade-série, aumentam os 

níveis de repetência e conduzem muitos aos estudos noturnos para que possam conciliar 

trabalho e estudo. Esses tendem a sofrer ainda mais para adquiri as competências que o mercado 

 
14 Foco nas competências cognitivas, socioemocionais e técnicas: a diferença entre saber como fazer algo e realizar 

uma tarefa pode ser bem acentuada. Essa lacuna ilustra a diferença entre conhecimento e competência – ou seja, 

a diferença entre o aprendizado em sala de aula e a capacitação no emprego. Até o conceito de “competências” 

pode apresentar grande diversidade, com categorias tais como competências cognitivas, socioemocionais e 

técnicas, todas bastante únicas. Uma pessoa eficiente e bem capacitada em uma determinada profissão terá, além 

de conhecimentos, competências nos três aspectos. Promover uma série de competências significa “educar para 

o domínio de uma ampla gama de competências que ajudarão a mitigar os desafios lançados por nosso mutável 

contexto mundial” (Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial, 2018 apud BRASIL, 2018, p. 9). 
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espera, além das competências básicas que não estão sendo concretizadas em seu percurso 

escolar. 

Segundo o relatório, mais de 50% dos jovens podem ser considerados desengajados, 

conforme mostra a Figura 3. 

 

Figura 3: Retratos do desengajamento de jovens em uma perspectiva de competências 

e empregos 

 

Fonte: Relatório Competências e empregos: uma agenda para a juventude (2018) 

 

Os chamados nem-nem, expostos na Figura 3, são os jovens que não trabalham e 

também não estudam. Apesar dos esforços do Brasil em investimentos com educação e de já 

conseguir 98% de matrículas da população em idade escolar (4 a 17 anos), “os jovens não estão 

adquirindo competências que os tornarão trabalhadores competitivos” (BRASIL, 2018, p. 17). 

O relatório ainda assinala que essa crise não é só do Brasil, mas mundial, só que em graus 

diferentes. Entretanto, o desenvolvimento de aprendizagem, no país, ainda é lento e está em 

níveis bem mais baixos em comparação com muitas nações. 

Nesse contexto, fazemos da pergunta mencionada no relatório, a nossa pergunta: 

“será que o Brasil pode inserir seus jovens na escola e no trabalho de forma mais eficaz e plena 

e assim elevar sua produtividade?” (BRASIL, 2018, p. 12). Como vimos no capítulo 3, o nível 

socioeconômico das famílias dos jovens e adultos da nossa pesquisa é relativamente baixo e 

mais da metade dos alunos não trabalham. Com relação à renda per capita dos alunos 

entrevistados, destacamos a família da aluna Madalena que sobrevive com apenas R$ 100,00 

per capita, que se refere ao benefício Bolsa Família e à pensão alimentícia da irmã menor. 
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Segundo Madalena, para completar as despesas da casa, a avó contribui com alimentos. Assim, 

elaboramos o Quadro 5 para facilitar o entendimento sobre a renda familiar dos entrevistados. 

 

Quadro 5: Renda familiar dos jovens entrevistados 

Famílias Quantidade de 

pessoas na mesma 

casa 

Escolaridade da mãe Renda bruta 

familiar 

Renda per capita 

Família de Madalena 6 pessoas Alfabetização 600,00 100,00 

Família de Pedro 4 pessoas E. F. completo 1.250,00 312,00 

Família de Ester 6 pessoas E. F. incompleto 2.500,00 416,66 

Família de Samuel 5 pessoas E. Médio completo 2.995,00 599,00 

Família de Moisés 3 pessoas Alfabetização (tia)  

Mãe (E. F. 

incompleto) 

2.995,00 998,33 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

 

Com base no relatório Competências e empregos: uma agenda para a juventude 

(2018), o quadro de renda familiar dos jovens da pesquisa mostra que eles possuem rendas 

baixas, e que a baixa escolaridade das famílias influencia no emprego e no rendimento mensal. 

Inferimos, a partir das pesquisas apresentadas anteriormente, que é importante o 

envolvimento dos jovens e de suas famílias na compreensão de que um melhor emprego 

depende da escolarização e, ainda, que a progressão em níveis superiores de escolarização, 

como cursos de qualificação, cursos técnicos e graduações, contribui para melhores posições 

no mercado de trabalho. Por outro lado, consideramos que a falta de ações por parte do sistema 

público educacional, no Brasil, para melhorar as competências básicas, técnicas e 

socioemocionais no currículo compromete esse envolvimento (BRASIL, 2018). O relatório 

sugere que a criação de um currículo por competências é um passo importante, contudo, deve 

ser muito bem implementado e monitorado na busca de uma melhor qualidade da educação 

(BRASIL, 2018). 

 Ao inserir novos valores relacionados à escolarização e ao ambiente escolar, e ao 

promover um currículo mais contextualizado e adequado às necessidades dos alunos, a 

escolarização pode fazer sentido para eles. Com o objetivo de identificar o significado e os 

sentidos da escolarização para os estudantes da EJA e seus familiares em Conselheiro Lafaiete-

MG, na próxima seção, analisaremos os dados dos questionários e das entrevistas. 
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5.2 Significados dos processos de escolarização para os Jovens e adultos da EJA e 

suas famílias 

 

 

O relatório Políticas públicas para a redução do abandono e evasão escolar de 

jovens (BARROS, 2017) mostra os impactos na vida de jovens que abandonam a escola no que 

se refere à qualidade de vida, à saúde e ao número de filhos. Evidenciam, ainda, que pais sem 

escolaridade tendem a ter filhos com escolarização deficiente, e que a baixa escolaridade 

interfere na renda familiar: aqueles que concluíram o “Ensino Médio têm até 77% de chance de 

ter uma ocupação formal aos 35 anos de idade, enquanto que entre os que abandonaram os 

estudos antes de concluir essa etapa da Educação Básica a taxa é de 50%” (p. 2). 

Além das causas externas da evasão, que trata de toda problemática das 

desigualdades sociais que envolvem as famílias, a qualidade de ensino é um dos fatores que 

afetam a evasão. Nesse sentido, Barros (2017, p. 2) elenca os fatores: “dificuldades de 

aprendizagem, falta de significado e de flexibilidade no currículo, baixa qualidade da educação 

e um clima escolar ruim”. Um dos maiores causadores da baixa frequência e, na sequência, de 

evasão, reprovações e defasagens idade-série, é o déficit de aprendizagem que vai se 

acumulando ao longo dos percursos escolares fragilizados.  

Nesse contexto, o jovem não consegue ver significado na sua escolarização, e uma 

das reclamações dos jovens, na nossa pesquisa, é que não sabem conciliar o que está sendo 

ensinado na escola com as competências que precisam fora da escola, para conseguir um 

emprego ou para empreender. Na atualidade, o que está sendo percebido por todos é o declínio 

da remuneração por escolaridade, em favor das competências que compõem um indivíduo para 

atuar no mercado de trabalho. Essas competências vêm sendo relacionadas com a escolarização 

em graus maiores e com diversas qualificações profissionais para conseguir bons salários. 

O que percebemos é que os jovens pesquisados têm a noção do significado da 

escolarização e percebem a sua importância, mas há muitos paradigmas a serem modificados 

na escola e no meio onde vivem. Em Conselheiro Lafaiete-MG, as estatísticas do Censo Escolar 

de 2018 mostram que a defasagem idade-série é alta, assim como em muitos lugares no país, e 

que os níveis de reprovação e abandono também são altos, como demonstrado nas Figuras 4, 5, 

6 e 7, a seguir. 
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Figura 4: Rendimento escolar das escolas estaduais de Conselheiro Lafaiete (Ensino 

Fundamental/Anos Iniciais, 2018) 

 
Fonte: QEdu, Censo escolar (2018) 

 

Figura 5: Rendimento escolar das escolas estaduais de Conselheiro Lafaiete (Ensino 

Fundamental/Anos Finais, 2018) 

 

Fonte: QEdu, Censo escolar (2018) 
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Figura 6: Rendimento escolar das escolas estaduais de Conselheiro Lafaiete (Ensino Médio, 

2018) 

 

Fonte: QEdu, Censo escolar (2018) 

 

Figura 7: Número de matrículas nas escolas estaduais em Conselheiro Lafaiete (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: QEdu, Censo escolar (2018) 

 

 Comparamos as matrículas em 2018 com o número de reprovações e abandono e 

obtemos o seguinte. Em 2018, para 2.338 alunos matriculados no Ensino Fundamental/Anos 

Iniciais, 257 foram reprovados e 31 abandonaram a escola. Para 3.780 matrículas no Ensino 

Fundamental/Anos Finais, 1.096 alunos foram reprovados e 157 abandonaram a escola. Para 

3.300 matrículas no Ensino Médio, 391 alunos foram reprovados e 269 abandonaram os 

estudos. 
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Tal cenário é alarmante. Temos o compromisso de fazer com que todas as crianças 

e jovens em idade escolar estejam estudando, para garantir o direito constitucional à educação, 

porém, no meio do caminho, nossas crianças e adolescentes vão sendo deixados para trás. Não 

há como negar que o sistema escolar, as políticas educacionais e sociais não estão alcançando 

seus objetivos.  

O que está faltando nesse cenário? São mais escolas, mais professores? É a 

infraestrutura das escolas que não está acolhendo, de forma confortável, o nosso aluno? A culpa 

é da família? A culpa é da criança que não tem interesse? Ou a qualidade da educação que não 

está sendo adequada? Se esse cenário está acontecendo em uma cidade relativamente pequena, 

o que acontece nas grandes cidades, onde muitos alunos necessitam de transporte escolar? E os 

professores e educadores, estão sendo acompanhados adequadamente? O suporte e o apoio 

estão sendo oferecidos a eles, para que possam estudar, planejar e sentir-se bem? Será que esses 

educadores têm a possiblidade também de arcar com seu transporte para ir trabalhar? Será que 

sua remuneração tem permitido serem exclusivos de uma escola? E, então, perguntamos mais 

uma vez: qual o sentido da escola para as nossas crianças e jovens? 

Nesse contexto, identificamos que, pelo alto índice de jovens com trajetórias 

irregulares, é de se esperar que procurem a EJA mais tarde, após o abandono escolar, ou que 

vão direto da escola “regular” para a EJA, devido a problemas como a defasagem idade-série, 

para fazer a correção do fluxo escolar. 

Nas entrevistas e nos questionários, identificamos que os jovens esperam que, ao 

concluírem os estudos, eles tenham mais oportunidades de emprego. Para os mais velhos, o 

maior desejo é melhorar a qualidade de vida. Os sentidos de se escolarizar, para os estudantes, 

estão em ter um diploma na mão. Entretanto, com a desvalorização do diploma eles irão ocupar 

cargos que não exijam tais requisitos para conseguir um emprego, como mencionado na seção 

anterior, pois o diploma hoje é importante para comprovar a escolarização, mas não é o 

suficiente, pois, o que importa, são as competências técnicas, cognitivas e socioemocionais. 

Para Ester, o sentido da educação é somente para ter emprego, como ressalta a seguir: 

 

Pesquisadora: qual a importância da escola pra você? Por que você acha que é 

importante? 

 

Ester: ah, pra arrumar um trabalho bom. 

 

Pesquisadora: mas só para trabalho ou para algo mais? 

 

Ester: é. Pra mim, é. 
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Nesse trecho, percebemos que a falta de qualidade de vida leva a aluna a perceber 

a importância da escola, mas na perspectiva de ter um bom emprego, como os demais alunos. 

Para identificar os sentidos da escolarização para os jovens e adultos pesquisados, analisaremos 

as questões do questionário com o olhar para os significados da escolarização. Nas questões 

abertas, as respostas foram bastante variadas, e consideramos pertinente analisar as principais, 

que trazem indícios de como os estudantes percebem a escola e se ela faz sentido para a suas 

vidas. 

 

Questão 12: Caso não tenha feito nenhum curso relacionado ao seu trabalho, gostaria de fazê-

lo?15 

1. Gostaria de fazer curso de informática. 

2. Técnico em Administração. 

3. Quero ser professora. 

4. Porque quero crescer na vida. 

5. Porque eu ainda não trabalho. 

6. Para ter uma renda extra. 

7. Enfermagem. 

8. Queria muito fazer gastronomia. 

9. Para me relaciona melhor e ter mais conhecimento. 

10. Porque me ajudaria muito. 

11. Tudo precisa de um curso infelizmente não podemos mostrar nosso potencial sem curso. 

12. Por que não pretendo continuar trabalhando nessa área. 

13. Eu gosto do que eu fazia maquinas. 

14. Gosto de fazer curso para ficar mais informada. 

15. Para ter mais experiência e aprender mais.  

16. Tenho interesse em mais aprendizado. 

17. Para me capacitar ainda mais e assim ser um profissional melhor. 

18. Quando eu começar a trabalhar. 

19. Para ter mais experiência e capacidade. 

20. Porque acho que aumenta o conhecimento na área que eu executo. 

21. Fazer técnico em mineração. 

22. Curso técnico em Elétrica. 

23. Para aprimorar meus conhecimentos. 

24. Mecânico. 

25. Por que eu gosto de aprender sempre mais. 

26. Por quê eu quero arrumar um serviço melhor. 

27. Por que quero crescer e ser a melhor cabeleireira mundial. 

28. Por que para fazer serviço domestico não precisa curso. 

29. Porque acho necessário para meu futuro. 

30. Pedi curso para exercer a profissão. 

 
15 As respostas variadas nesta questão foram relacionadas sem agrupamento e da forma como foram escritas pelos 

estudantes, porém, fazendo a correção das palavras escritas erradas, por conterem detalhes importantes para 

análise e proporcionar ao leitor uma melhor percepção sobre os motivos por que querem fazer mais cursos e 

melhorar a escolarização. As palavras empregadas foram transcritas da mesma forma que foram escritas no 

questionário, ou seja, sem nenhuma interferência da pesquisadora. 
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31. Porque mi tornaria um funcionário qualificado. 

32. Porque trabalho mais de um ano e 7 meses talvez tem alguma coisa que eu não saiba. 

33. Medicina. 

34. Porque eu quero um trabalho. 

35. Soldadora. 

36. Quero fazer curso técnico segurança do trabalho. 

37. Sempre bom ter cursos técnicos. 

38. Para entender e saber mais sobre vendas. 

39. Para cada vez mais aperfeiçoar na profissão. 

40. Pois nunca é demais se especificar na área trabalhada. 

41. Porque é importante para minha vida e tudo que eu investir no meu profissional irá beneficiar a 

minha família. 

42. Fazer curso técnico em elétrica. 

43. Para ampliar o meu currículo. 

44. Para aperfeiçoar e ter possibilidade de classificação. 

45. Acho necessário para meu desempenho. 

46. Atualizar sempre. 

47. Porque tenho filha pequena e a carga horária de trabalho é grande. 

48. Aprender a aprimorar mais meu cargo. 

49. É importante ter um curso para ter um bom trabalho. 

50. Enfermagem ou mecânica. 

51. Para aprimorar mais na minha vida área de trabalho. 

52. Porque pretendo crescer profissionalmente e fazer o que eu gosto. 

53. Porque quero valorizar mais meus conhecimentos. 

54. Eletromecânico. 

55. Para me qualificar para o mercado que está cada vez mais exigente. 

56. Mecânica. 

57. Porque quero ser alguém e realizar o meu sonho de ser advogada. 

58. Trabalho em casa de família. 

59. Porque não quero ficar nessa área para sempre. 

60. Para ter mais conhecimento. 

61. Porque na empresa que trabalho as pessoas possam subir de cargo. 

62. Pois é sempre bom ter mais conhecimento. 

63. Administração e montar uma empresa de fretes. 

64. Para aperfeiçoar mais o meu trabalho. 

65. Porque eu quero crescer no meu trabalho para e dar uma condição de vida melhor para meus filhos. 

66. Para aperfeiçoar. 

67. Para aprimorar mais e crescer cada dia mais. 

68. Direito. 

69. Porque quero me tornar um profissional na área em que trabalho. 

70. Para aperfeiçoar na área. Ter rendimento maior. 

71. Já fiz de solda, mas não é relacionado com meu trabalho. 

72. Já fiz SENAC assistente administrativo que é o que eu quero seguir, mas quero me aprofundar mais 

com um técnico. 

73. Para ser ajudante de carga e descarga não é preciso ter nenhum curso, é só carregar e descarregar. 

74. Porque penso em evoluir na minha profissão. 

75. Quero fazer um curso técnico. 

 

Ao analisar os motivos de quererem fazer outros cursos, identificamos que os 

estudantes possuem a percepção de que a escola é importante, entretanto, consideram que fazer 

capacitações, cursos técnicos ou faculdade irá possibilitar melhores empregos e renda. 
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Identificamos, nessa questão, que os estudantes percebem que a Educação Básica não é o 

suficiente, e que necessitam de competências técnicas para ter progresso na vida profissional. 

Percebem que não basta um diploma na Educação Básica, é necessário ir a graus maiores de 

escolaridade. 

 Por meio dessa questão, compreendemos que para muitos estudantes da EJA de 

Conselheiro Lafaiete-MG atribuem sentido para a escolarização e que valorizam a qualidade da 

educação, especialmente nas frases: “porque pretendo crescer profissionalmente e fazer o que 

eu gosto”; “acho necessário para meu desempenho”; e “para aprimorar meus conhecimentos”. 

O que constatamos nesses exemplos é que esses alunos não tiveram oportunidades nas suas 

trajetórias escolares e, agora, tentam acelerar o processo de conclusão dessa etapa de ensino. 

Entretanto, a continuação da escolarização para níveis mais altos depende de muitos fatores, 

como melhores oportunidades de renda para sustentar o custeio de cursos técnicos ou 

capacitações e maior apoio da família nesta nova jornada.  

Duas respostas que se destacam na questão 12 são: “para ser ajudante de carga e 

descarga não é preciso ter nenhum curso, é só carregar e descarregar”; e “por que para fazer 

serviço doméstico não precisa curso”. Essas respostas representam a ausência de uma 

perspectiva de melhora no emprego, uma crença de que o importante é garantir o que tem. Eles 

não almejam mais nada além do que já fazem ou do que esperam fazer. Os dois estudantes 

colocaram que não é necessário fazer curso para trabalhar, porque, onde trabalham, não precisa 

fazer curso, qualquer um pode executar. É importante destacar que é papel da escola adicionar, 

ao planejamento, aulas que favoreçam a motivação para viver e se desenvolver, aplicar temas 

que melhorem a autoestima e proporcionar discussões que tratam de perspectivas de futuro. São 

estudantes que chegam à EJA com percursos escolares e de vida muito fragilizados, e a 

modalidade pode ter uma responsabilidade maior ao proporcionar, a esses alunos, acolhimento 

e afetividade. 

A próxima questão aborda o que esses alunos gostariam de estudar na escola e tem 

como objetivo identificar se os estudantes querem um ensino de qualidade. Na análise das 

respostas ao questionário, conseguimos identificar que os estudantes valorizam a boa educação 

e que o currículo da escola não está sendo suficiente e não está fazendo sentido para muitos 

estudantes, como podemos examinar no Quadro 6, a seguir: 
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Quadro 6: Você gostaria que a escola trabalhasse algum tema ou tipo de exercício 

diferente?)16 
Agrupamento Respostas 

Temas de aulas  1. Sexualidade 

2. Psicologia e direitos humanos 

3. Temas sobre racismo e homossexualidade 

4. Conversas sobre o preconceito em geral 

5.  Sobre suicídio 

6. Ciências políticas e econômicas 

Metodologias 1. Internet para os alunos 

2. Aulas diferentes 

3. Biblioteca com livros de literatura 

4. Trabalho em grupo 

5. Teatro e dança, aulas mais dinâmicas 

6. Palestras e atividades diferentes 

7. Excursões 

 

Currículo 1. Educação Física 

2. Educação que tem importância para nossa vida 

3. Matérias que levamos no conhecimento do dia a 

dia. 

4. Mais flexibilidade. Exemplo: pode fazer os 

planos em casa, adiantar os planos de estudo 

5. Redação 

6. Aulas sobre cultura 

7. Matérias mostram a realidade 

 

Cursos  1. Aulas de computação 

2. Aula de musicais 

3. Aulas de Inglês 

4. Aulas de Espanhol 

5. Cursos profissionalizantes 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Na análise, identificamos que a escola não está sendo atrativa para o jovem. Os 

estudantes percebem que é necessário melhorar a metodologia de ensino, o planejamento e 

inserir novos temas de aulas, que não são propostos pelos currículos. Evidenciamos que 

valorizam a arte, o esporte e o lazer, e isso demonstra que a escola não está proporcionando, de 

forma adequada, essas questões. O simbolismo percebido quando citam as aulas de Educação 

Física leva-nos a inferir que querem um ensino que faça sentido para a vida deles, para a 

 
16 As respostas repetidas ou com o mesmo sentido foram descartadas.  
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realização do sonho de como querem ser e como querem trabalhar. A vontade expressa por 

aulas de Educação Física, que a EJA não proporciona, é bastante ressaltada pelos mais jovens 

nas respostas no questionário.  

Quando olhamos o jovem que está na EJA para corrigir o fluxo escolar, por estar 

em defasagem idade-série, lembramos que, na escola anterior, a “regular”, na qual eles 

conviviam com colegas da mesma faixa etária, a Educação Física era um momento de 

encontros, de diversão, de competições e de práticas esportivas, e, agora na EJA, esses 

momentos já não existem. Na resposta de um aluno de 18 anos, que diz “eu quero educação que 

tenha importância na nossa vida”, compreendemos que ele percebe que só as competências 

cognitivas não são suficientes, e os conteúdos não se aplicam ao seu cotidiano, e o que ele 

realmente precisa para ter melhores chances no mercado de trabalho e realizar os sonhos 

desejados é uma educação que faça sentido na sua vida. Outras respostas nos levam a perceber 

que os jovens e adultos querem uma escola que ofereça a eles um ensino com amplo leque de 

temas que estão no cotidiano das suas experiências, desejam aprender mais e sobre assuntos 

que vão além das disciplinas básicas. Nesse sentido, identificamos que a grande maioria sabe 

qual é o significado da escola em suas vidas, porém não estão vendo sentido no que estão 

aprendendo. 

Com o intuito de identificar se a escola está sendo adequada ao que os alunos 

precisam, perguntamos se está faltando algo nela que gostariam que tivesse. Essa questão 

complementa a percepção dos sentidos e significados da escola para os estudantes e pode ser 

visualizada no Quadro 7, a seguir17. 

 

Quadro 7: Percepção dos sentidos e significados da escola para os estudantes da EJA em 

Conselheiro Lafaiete 
Agrupamento Respostas 

Grupo 1: Arte, lazer e esporte 1. Educação Física para EJA 

2. Uma hora de recreio 

3. Aula de música, porque amo 

4. Atividades físicas 

5. Jogos de intercalasse 

6. Aulas de dança 

7. Entretenimento 

 

 
17 As respostas iguais ou com o mesmo sentido não foram repetidas neste trecho.  
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 Grupo 2: Cursos e práticas 

pedagógicas/metodologia/currículo  

1. Sim, gostaria que nós, os mais adultos, 

tivéssemos mais estudos na escola, como o  

magistério 

2. Mais comprometimento por parte dos alunos e 

professores 

3. Estudos com o uso da internet 

4. Ensino para o Enem 

5. Melhores recursos para os alunos 

6. Aula de computação para o turno da noite  

7. Laboratório de Química  

8. Aula de culinária 

9. Mais desempenho 

10. Mais aulas de Português e Matemática 

11. Uma Feira de Faculdade de mostra profissões 

para estudantes da EJA 

12. Mais atividades em grupo 

13. Acho que seria legal ter gincanas para não ficar 

uma coisa cansativa para todos e sim um 

divertimento 

14. Wi-Fi e um ensino diversificado 

15. Aula de informática, por exemplo, ou algo que 

auxilie na qualificação para o mercado de 

trabalho 

16. Mais prioridade para as pessoas do meu bairro, 

que não houvesse sorteios para fazer curso 

técnico 

17. Duas aulas de Artes na semana 

18. Mais empenho dos alunos nas atividades 

escolares 

19. Mais comprometimento por parte dos alunos e 

professores 

20. Aulas de Espanhol 

21. Palestras 

 

 Grupo 3: Infraestrutura 

 

1. Uma cobertura, pois, quando vamos para o 

recreio, nos molhamos todos 

2. Entrada especial para cadeirante 

3. Gostaria que tivesse mais segurança e rampas 

de acesso para deficiente 

4. Uma rampa para quem tem mobilidade 

reduzida na frente da escola, a que tem é de 

difícil acesso 

5. Prédio próprio para EJA 

6. Alimentação melhor 

7. Transporte 

 

Grupo 5: Respeito 1. No momento, é necessário revisar as relações 

entre os alunos da escola 

2. Respeito ao colega de sala 
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 Grupo 4: Nada a acrescentar 1. Aqui já tem tudo que eu quero, pois, só de estar 

aqui aprendendo, já é uma dádiva 

2. A escola tem tudo o que é necessário 

3. Minha escola tem tudo que eu preciso 

4. Não precisa de nada, está ótima a escola 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

As respostas apresentadas confirmam que os estudantes querem mais qualidade na 

Educação, e que fazer cursos técnicos vai proporcionar melhores condições de trabalho. 

Percebemos que os estudantes valorizam a arte, o lazer, a cultura e os esportes, e são essas as 

atividades que estão faltando no cotidiano na escola e na cultura social do Brasil. O esporte, 

sem dúvida, pode trazer benefícios para a vida do jovem, além de trazer oportunidades e 

transformar vidas. Uma minoria afirma que está tudo ótimo na escola, mas grande parte dos 

entrevistados reconhece que a escola precisa de cursos novos e de recursos pedagógicos com 

mais qualidade para melhorar a aprendizagem. Falam também da infraestrutura da escola e 

descrevem a falta de acessibilidade. Identificamos que a Matemática é disciplina preocupante, 

e muitos responderam que querem mais aulas. 

Na entrevista de Madalena, constatamos sua dificuldade de interagir com os colegas 

e os professores. Ela relatou que os professores não a atendiam de forma que ela pudesse 

compreender como fazer as atividades e demonstrou revolta com a atitude da escola em muitos 

momentos da entrevista. Quando perguntamos se havia interesse em atividades que envolvem 

a cultura e a arte, se mostrou resistente, mas revelou que gostava das gincanas da escola, 

conforme trecho a seguir: 

 

Pesquisadora: e lá tinha algum tipo de excursão, passeio pela escola, algum projeto 

que você gostava? 

 

Madalena: lá tinha, mais eu num ia não. Lá, de vez em quando, eles ia pá esses lugar 

aí, mais eu num ia não. 

 

Pesquisadora: e tinha algum projeto dentro da escola? Por exemplo, um projeto de 

dança? 

 

Madalena: Tinha gincana. 
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Pesquisadora: Você participava? 

 

Madalena: Sim. 

 

Pesquisadora: E você gostava? 

 

Madalena: Até que sim. Eu participava de todas. 

 

 

Para conseguir maior envolvimento dos alunos nas atividades escolares é necessário 

que a escola tenha qualidade nos serviços oferecidos. Segundo Barros (2017, p. 63): 

 

Mesmo em uma escola dotada de trilhas curriculares extremamente atraentes, é 

essencial que os serviços sejam de alta qualidade. Por isso, outro grupo de ações deve 

buscar promover a qualidade dos serviços oferecidos, envolvendo certamente ações 

voltadas à melhoria da infraestrutura e equipamentos das escolas, mas, acima de tudo, 

ações dirigidas à melhoria da qualidade das atividades que ocorrem dentro da sala de 

aula. Nesse caso, o principal alvo deve ser a qualidade do próprio professor e a 

promoção de um melhor clima na sala de aula, em particular, de melhores interações 

entre alunos, e entre alunos e professores. 

 

 

Nas respostas dos alunos também conseguimos identificar que a infraestrutura e o 

planejamento de aula, assim a metodologia, são essenciais para os estudantes e eles conseguem 

perceber que essas questões falham no seu aprendizado. Muitos declararam que sentem falta da 

tecnologia e de aulas inovadoras na escola, quando descrevem que querem o Wi-Fi funcionando 

e aulas com uso de internet, trabalhos em grupo e aulas no laboratório de Química. Observamos 

que os estudantes não querem mais um ensino tradicional, querem metodologias novas, ativas 

e que façam sentido em suas vidas. É constatado que os jovens que acham que a escola não é 

dinâmica se envolvem menos no processo educativo, dessa forma, não há motivação para 

permanecer na escola, o que resulta em altas taxas de infrequência (BARROS, 2017). 

Nas entrevistas com os responsáveis pelos jovens participantes, o contexto não foi 

diferente. Os entrevistados consideraram importante a escolarização. A tia de Moisés destaca: 

 

Ah, porque, pra sê alguém na vida né, porque sem estudo a gente num é nada, eu 

mesmo, trabalho na casa dos outro, num tive oportunidade de estudar, então tive que 

pegar no pesado a vida toda. Trabalhava na roça, depois, quando fui pra cidade, fui 

trabalhar em casa de família, eu e a mãe dele, nem eu nem ela tem estudo, só até o 4º 

ano mesmo, nós tudo lá de casa. A minha fia fez faculdade, graças a Deus, é advogada, 

mais os outros dois num quiseram saber de escola, o mais velho, é serralheiro, mexe 

com ferro, essas coisa, fazendo janela, porta, portão de casa, essas coisas assim. O 
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mais novo, é pedreiro, mais, dos bom, ele é bom demais, todo mundo gosta do serviço 

dele, num estudou, mais também num fica sem trabalhar (Tia de Moisés). 

 

No relato da tia de Moisés é destacada a visão a respeito da importância da escola 

na vida das pessoas. A tia declara que não teve oportunidades melhores de trabalho, porque não 

estudou e ressalta que é por isso que trabalha de empregada doméstica. O fato de morar na zona 

rural e ser de família pobre fez com que ela e os irmãos precisassem trabalhar muito cedo, por 

isso, estudaram apenas até o 4º ano na época. A tia informou ainda que tem três filhos, e que a 

filha conseguiu fazer curso superior e os dois filhos homens não quiseram estudar, e seguiram 

as profissões braçais, um é serralheiro e o outro é pedreiro, apesar de que essas profissões 

exigem qualificação. É possível identificar que a tia de Moisés percebe que a escolarização fez 

falta para os filhos homens, ao destacar a importância de a filha ter feito o curso superior, 

entretanto, ela justifica que um dos filhos trabalha muito bem e não fica sem emprego. A 

percepção que tivemos, na fala da tia de Moisés, foi de tristeza pelos filhos não terem estudado 

e não terem conseguido concluir o Ensino Fundamental.  

Com relação à visão do percurso escolar de Moisés, percebemos que a preocupação 

com o estudo do sobrinho existia, e a tia demonstrou cuidado para ajudar na sua escolarização. 

Nessa configuração, entendemos que a escola, para a tia de Moisés, faz sentido para ter 

melhores oportunidades na vida, conforme descrito na narrativa a seguir: 

 

Mais, nós era no pé dele pra ir pra escola, ele não quis, também num tinha como eu 

ficar indo atrás dele, num dava conta mais [...] aí ele foi faz o supletivo pra ver se 

andava rápido no ano passado, mais até agora num terminou. Fez umas prova pra vê 

se passava, agora tá esperando pra vê se passa, acho que vai passa. Agora a mãe dele 

também tá fazendo prova lá supletivo pra tirar a 8ª série. Mais ele tá indo, vai terminar 

se Deus quiser, com fé em Deus esse ano (Tia de Moisés). 

 

 

A preocupação com o percurso escolar de Pedro era grande para sua mãe e, no seu 

relato, percebemos que a escola é muito importante na sua visão, que não irá deixar o filho sem 

estudar, e que não mede esforços para isso, pois acompanha o filho na escola até o fim da aula. 

A mãe ressalta que já concluiu o Ensino Fundamental e que tem o desejo de concluir o Ensino 

Médio. Percebemos que a escola tem significado para essa mãe, conforme trecho da sua 

entrevista: 
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Mãe de Pedro: aí eu comecei todos os dias trazendo ele, correndo atrais, aí, graças a 

Deus, de março até hoje, ele já tá terminando o Fundamental, tá recuperando o tempo 

perdido, né. [...] Hoje eu tô muito feliz mesmo [...]. Inclusive eu fiz o Fundamental 

aqui, e só não fui para o Médio porque tô acompanhando ele. Ele deve terminar agora 

no princípio de novembro, aí eu vou começar a fazer o Médio também. 

 

Pesquisadora: então, quando ele terminar aqui o Ensino Fundamental, a senhora vai 

matricular ele na escola “regular”?  

 

Mãe de Pedro: vou sim, se Deus quiser, vai fazer o Médio. 

 

 

A escola é tão importante para a mãe, que a emoção de o perceber se recuperando 

é muito grande e a perspectiva de continuar a escolarização é um desejo forte. 

Constatamos, nessa análise, que muitos jovens estão na EJA não por falta de 

comprometimento com a escolarização, mas, por falhas externas ou internas à escola, não 

conseguiram permanecer no ensino “regular”. O relatório Políticas públicas para a redução do 

abandono e evasão escolar de jovens (2017) traz reflexões importantes sobre o envolvimento 

no processo escolar do jovem brasileiro. No relatório, é apresentada uma investigação a partir 

dos resultados do PISA de 2012, sobre o engajamento em atividades escolares. Na análise de 

variáveis como frequência escolar, estudos em casa, participação na sala de aula, foi 

identificado que, com relação à frequência escolar, os jovens brasileiros estão entre os países 

que mais faltam ou chegam atrasados à escola. Com relação à preocupação em se preparar para 

os estudos em Matemática, os jovens brasileiros se destacam entre os países investigados, 

demonstraram mais preocupação, prestam mais atenção nas aulas nessa disciplina, ajudam os 

colegas, fazem os deveres de casa e estudam para as provas, porém possuem baixa motivação 

para permanecerem estudando e não se sentem preparados para a prova. O engajamento dos 

jovens brasileiros no processo de aprendizagem é superior entre os países avaliados pela OCDE, 

mais que os alunos canadenses e australianos, porém os resultados nas avaliações são um dos 

mais baixos entre os países avaliados. 

O relatório indica que é necessário um melhor envolvimento escolar com relação 

ao aproveitamento maior na sala de aula. Em alguns Estados brasileiros, nas avaliações 

externas, são colocadas questões referentes à prática pedagógica da escola, o que pode 

proporcionar soluções por meio da análise de resultados. Em algumas avaliações, é ressaltado 

que as práticas pedagógicas, na sala de aula, possuem certa desorganização, que há um 

desperdício de tempo ao corrigir bagunças dos alunos, com professores que demoram a entrar 

na sala de aula porque, muitas vezes, não conseguem controlar os alunos indisciplinados. 
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Assim, a aula é conduzida para quem deseja aprender e os alunos que se interessam mais ficam 

prejudicados diante do tempo dispendido para chamar a atenção, além do alto nível de barulho 

e bagunça na sala de aula. Infelizmente, em muitas escolas públicas, especialmente as maiores, 

os educadores não conseguem controlar a permanência dos alunos em sala de aula, e dispendem 

muito tempo chamando atenção durante as aulas. Nesse sentido, Barros (2017, p. 28), afirma-

se que: 

 

se uma escola de qualidade é capaz de garantir o engajamento do jovem, então, o 

pleno desenvolvimento individual é determinado unicamente pela qualidade dos 

serviços oferecidos pela escola; o engajamento é uma simples consequência da 

qualidade desses serviços. Nesse caso, a garantia de serviços de qualidade garante o 

engajamento e, assim, o desenvolvimento pleno e o direito à educação. Já o 

engajamento sem serviços de qualidade não irá acarretar o desenvolvimento pleno e, 

portanto, não será capaz, por si só, de assegurar o direito à educação. Assim, quando 

a qualidade dos serviços determina o engajamento, o direito à educação é função 

apenas da qualidade dos serviços. Nesse caso, diante da disponibilidade de serviços 

de qualidade, o direito à educação é garantido. 

 

 

Assim, em consonância com Barros (2017), constatamos que a escola só irá fazer 

sentido para o jovem, se estiver envolvida na qualidade dos serviços oferecidos. Na análise nos 

dados das entrevistas e dos questionários, identificamos que os estudantes sabem que a 

educação é importante para melhorar a vida, seja para alcançar empregos com melhores 

salários, e/ou irem a níveis superiores de escolarização, entretanto, a escola necessita planejar 

ações pedagógicas que promovam conhecimentos e competências para que os sonhos desses 

estudantes possam ser realizados. Nesse sentido, consideramos importante apresentar os 

projetos e os sonhos para o futuro desses jovens na próxima seção desse capítulo. 

 

 

 

5.3 Sonhos e perspectivas para o futuro dos Estudantes da EJA 

 

 

Ter perspectivas de futuro é querer realizar sonhos e metas, é ter esperança de uma 

vida melhor. Entretanto, para que esse futuro sonhado chegue, é necessário que ele seja 

pensado, planejado e revisto periodicamente, para que as ações definidas sejam concretizadas 
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ao longo do caminho traçado. A ideia de pensar o futuro se refere ao que se pretende alcançar 

e, para que isso aconteça, é necessário construir planos de ações para que os sonhos se 

transformem em realidade. Pensar em projetos é pensar em lançar perspectivas para o futuro 

com relação à sua vida, pois o futuro só pode ser construído se forem estabelecidas ações no 

presente, especialmente para os adultos, pois eles têm mais maturidade e mais experiências de 

vida, o que auxilia ao planejar o futuro. Entretanto, para o jovem, muitas vezes, o futuro parece 

estar muito distante e ele não consegue ter uma visão prospectiva e nem um projeto futuro que 

proporcione um lugar melhor na sociedade. Apesar disso, essa perspectiva de futuro deveria ser 

prioridade de vida para os jovens, para que, assim, pudessem imaginar quem desejam ser no 

futuro. Desse modo, é importante reconhecer que o futuro dos jovens deve ser visto não por 

eles sozinhos, mas como parte da responsabilidade das pessoas que se envolvem em suas vidas, 

como a escola e a família. 

Na EJA, os alunos estão em busca de reconstruir a própria vida e de realizar seus 

projetos de vida. Assim, diante da sociedade que exclui aqueles que não possuem formação 

escolar, esses estudantes tentam reconstruir a sua identidade. O retorno à escola, na EJA, ou a 

inserção nessa modalidade de ensino após estudar em uma escola “regular”, para os mais 

jovens, significa retomar os sentidos da escola e continuar o percurso escolar para alcançar os 

projetos e sonhos possíveis. Para os estudantes que estão mais tempo fora da escola, o fato de 

terem passado por diferentes experiências fora do contexto escolar possibilita reconhecer que a 

escolarização faz parte do projeto para a realização dos seus sonhos. 

Quanto às perspectivas desses jovens diante do futuro, os dados da nossa pesquisa 

mostram que eles possuem projetos para ampliação da escolaridade. Na última questão do 

questionário, perguntamos aos estudantes o que desejam na vida e o que já conquistaram. 

Destaca-se a busca pela continuidade da Educação Básica e a continuação da escolaridade para 

graus maiores, como a universidade e os cursos técnicos profissionais. 

Nos dados do questionário e nas entrevistas, os estudantes mostraram saber que 

existe um futuro e que, para atingir suas metas, são necessárias ações. Esse futuro almejado é 

repleto de sonhos profissionais, de esperança para uma vida melhor para eles e para as suas 

famílias. Conseguir um emprego bom significa mudança de vida e eles entendem que estudar é 

projetar um futuro melhor. Assim, compreendemos que os jovens e adultos têm boas 

perspectivas de futuro com a expectativa de satisfazerem as necessidades que faltam na vida 

hoje.   
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Os significados que os estudantes participantes da pesquisa atribuem à vida não 

estão atreladas somente ao presente, elas apresentam expectativas lógicas em relação ao futuro 

pessoal e profissional. Nas respostas ao questionário aplicado, constatamos um amplo leque de 

projetos futuros que trouxe o entendimento de que os jovens e os adultos possuem muitos 

sonhos, como o de crescer profissionalmente, fazer faculdade, de ter um trabalho digno, ter um 

negócio próprio, possuir bens materiais e proporcionar à família uma melhor qualidade de vida. 

Os estudantes compreendem que ter uma perspectiva de futuro, metas de escolarização e fazer 

cursos são adquirir competências para terem melhores empregos, conforme as respostas a 

seguir18. 

 

Quadro 8: Perspectivas de futuro com a escolarização para os estudantes da EJA em 

Conselheiro Lafaiete 
Agrupamento Respostas 

Resposta de estudantes jovens, 15 a 19 anos Felicidade. 

Hoje meu sonho é ser uma pessoa melhor. 

Meche com criação como boi, cavalo, vaca. 

Ter uma casa e um carro. 

Uma loja de peças de moto. 

Ser médico. 

Estudar no IFMG. Visitar o mundo/ uns 30 países. 

Desejo fazer faculdade de Direito. 

Ser engenheiro. 

Forma fazer curso e ter uma vida melhor conquista 

os meus sonhos. 

Chegar ao sucesso. 

Desejo fazer uma faculdade termina o estudo e ser 

alguém Bem de vida ingressar em um bom serviço 

conhecimento. 

Eu quero ser piscóloga. 

Desejo fazer minha faculdade de Medicina. 

Ser rica e poder ajudar a minha mãe. 

 

Respostas de estudantes acima de 25 anos. Ter um carro melhor muito dinheiro sair do aluguel. 

Casa propria, não conquistei nada. 

Ter uma boa família, boa vida financeira, saúde. 

Trabalhar. 

Eu desejo recuperar tudo que eu deixei de 

conquistar correr atrás dos sonhos e dos meus 

objetivos e realizadas mas já tive outras conquistas 

além disso e estou feliz com isso 

Desejo ser professora, ainda não conquistei o que 

eu quero. 

Em matéria de estudo ainda não conquistei meus 

objetivos. 

Desejo ser um engenheiro civil. Já conquistei bens 

materiais. 

 
18 As respostas repetidas não foram consideradas neste trecho. 
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Desejo ter um futuro melhor, pra mim e pra minha 

mãe, já conquistei muitas coisas. 

Estou conquistando minha casa, comprei meu carro 

e agora a meta e tirar carteira e ver meu filho crescer 

saudavel. 

Eu desejo estudar muito e ter um emprego fixo e 

melhor do anterior 

 

Nas respostas apresentadas, percebemos que os estudantes possuem grandes sonhos 

e muita esperança por um futuro melhor. A maioria deseja ter um emprego melhor e fazer cursos 

para ter mais conhecimento. Destacamos que pensam em bens materiais, como ter carro, casa 

e moto. Outra questão muito mencionada é o cuidado com entes queridos, querem proporcionar 

melhor qualidade de vida para si e para família. Entendemos que são questões que faltam em 

suas vidas, portanto, a perspectiva de futuro e as metas são para suprir as necessidades daquilo 

que falta ou que gostaria de agregar. Alguns possuem sonhos como ser um astrofísico, um 

cozinheiro profissional, ter um uma loja de peças de moto, ter um haras e, como destacou um 

aluno, “chegar ao sucesso”. Os sonhos e os desejos apresentados demonstram que a escola faz 

sentido para vida desses estudantes. Percebemos a tendência da geração mais jovem de querer 

trabalhar como prestadores de serviços, com negócios próprios, muitas vezes sonhos que 

parecem não ser possível, como ter um haras por exemplo. 

Nas entrevistas, confirmamos que os projetos para o futuro existem, entretanto, a 

continuação da escolarização não está nos planos de Madalena, de Isaac e de Pedro. Apenas 

Moisés e Ester pensam em continuar os estudos em uma faculdade. 

 

Pesquisadora: você pretende fazer faculdade? 

Madalena: não.  

Pesquisadora: qual é o seu sonho? 

Madalena: arrumar um emprego bom, e depois pegar e abri um negócio pra mim. 

Pesquisadora: de que você gostaria? 

Madalena: roupa. 

Pesquisadora: roupa? Mas você não acha que a faculdade vai ser bom pra você? 

Madalena: ah, nunca tive vontade não.  

 

Pesquisadora: você acha importante a educação na sua vida? 

Moisés: muito. 

Pesquisadora: por quê? 

Moisés: pra estrutura melhor pra família, emprego melhor. 

Pesquisadora: você tem sonhos, com relação à escola, ao futuro? 

Moisés: no momento, é conseguir terminar os estudos, ir pra faculdade fazer alguma 

coisa, tenho vontade de fazer Tecnologia da Informação. 

 

Pesquisadora: você tem algum sonho? 
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Ester: tenho. Fazer faculdade. 

 

Pesquisadora: você pretende fazer faculdade? 

Isaac: não.  

Pesquisadora: por quê? 

Isaac: num pensei nisso ainda não. Por enquanto, quero ser barbeiro. 

  

Para Pedro, a escola não é importante e o desejo de conclusão dos estudos é da mãe. 

O que ele deseja é cuidar de animais, como bois, cavalos e vacas. Por sua vez, sua mãe deseja 

é que ele trabalhe em indústrias da região de Conselheiro Lafaiete-MG. Para a tia de Moisés, 

os diplomas são importantes para ter um trabalho e ela considera que a faculdade vai auxiliá-lo 

nessa conquista, que também é o desejo dele. 

Ao correlacionar as perspectivas de futuro com os entraves nas trajetórias escolares, 

pelos depoimentos e pelas respostas ao questionário, percebemos que a reinserção como retorno 

ou como continuação da Educação Básica está relacionada com os sentidos que os jovens 

atribuem ao seu processo educativo, que incluem também os projetos futuros. A EJA é um lugar 

para certificar a Educação Básica de forma mais acelerada. No entanto, não podemos negar que 

é uma escola que oportuniza um recomeço para jovens em defasagem idade-série e que nunca 

pararam de estudar. Para os adultos, a EJA representa o retorno aos estudos, o que muitos fazem 

pela segunda, terceira ou mais vezes.   

Os jovens entrevistados estão no perfil daqueles alunos que nunca pararam de 

estudar. Eles foram direto da escola “regular” para a EJA, com o objetivo de corrigir o fluxo 

escolar ou para concluir a Educação Básica. Dentre todos os participantes da pesquisa, boa parte 

possui idas e vindas escolares de curto tempo. 

Miguel Arroyo (2007) faz uma reflexão sobre a EJA e sobre a influência do 

currículo na vida do jovem trabalhador ou não trabalhador que necessita de trabalhar, porque, 

para esses jovens, o trabalho é essencial para sua sobrevivência ou para ajudar as suas famílias. 

O autor ressalta que a EJA deve se interrogar sobre os currículos que estão sendo 

implementados, a organização do tempo determinado para aulas e o cumprimento da carga 

horária, a fim de respeitar o tempo do trabalhador e tornar o cotidiano escolar mais flexível.  

Para o autor, “há formas rígidas de aprender o conhecimento para quem não tem 

outra coisa que fazer na vida e há formas que têm que ser repensadas e reinventadas para quem 

não tem controle do seu tempo” (ARROYO, 2007, p. 7). Nesse contexto, muitos estudantes 

chegam à EJA pelas dificuldades que tiveram em conciliar o trabalho com a educação, assim, 

Arroyo (2007) afirma que isso deve ser lembrado nas práticas pedagógicas da modalidade e que 
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tornar mais flexível o tempo de aprendizagem pode promover melhores oportunidades para os 

trabalhadores que desejam concluir a Educação Básica. 

 Arroyo (2007) ressalta também que os jovens e adultos possuem conhecimentos, 

indagações e percepções, e que a escola precisa valorizar os saberes, as experiências e a leitura 

que eles fazem do mundo antes de vê-los no seu percurso escolar e, assim, formular estratégias 

de aprendizagem voltadas para o trabalho. Uma das características do público da EJA, dentre 

aqueles que são trabalhadores informais, é querer se estabelecer por conta própria, então, 

Arroyo (2007) afirma que as experiências de trabalho entre os alunos podem ser apresentadas 

e repassadas como estratégia de aprendizagem para os alunos que precisam aprender algo para 

conseguir ter uma renda, como o compartilhamento dos conhecimentos de uma manicure e de 

um marceneiro no próprio ambiente escolar. Isso são ações e estratégias que a escola da EJA 

pode desenvolver para ampliar o conhecimento aplicado além das disciplinas no currículo, pois 

muitos estudantes são de baixa renda e não dificilmente conseguirão pagar por cursos 

profissionalizantes ou as faculdades. 

Como constatado, os estudantes sabem o que precisam para ter um futuro melhor, 

entretanto, não é fácil para boa parte desses alunos da EJA, como observado entre os 

participantes dessa pesquisa, conseguir estabelecer metas e cumpri-las para tornar real esse 

sonho. Dessa forma, as políticas públicas podem proporcionar esse percurso de escolarização, 

ao promover gratuitamente cursos técnicos profissionais, cursos de qualificação e mais bolsas 

de estudo para graduações. Nesse contexto, percebemos que os sonhos são possíveis de serem 

realizados, mas a Educação necessita de mudanças, no ensino “regular” e no ensino da EJA, 

assim, as competências necessárias para atender ao mercado de trabalho atual e à vida pessoal 

dos alunos podem ser proporcionadas pelas escolas.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

O presente estudo chega às considerações finais com a constatação de que a EJA 

em Conselheiro Lafaiete-MG, assim como em várias regiões no Brasil, possui em suas salas de 

aulas jovens ainda adolescentes. Ao buscar compreender os fatores que fazem com que jovens 

muito jovens cheguem à EJA, com o fenômeno da juvenilização, estabelecemos, como objetivo 

geral da pesquisa, identificar as implicações nos percursos escolares na Educação Básica que 

fazem com que os estudantes tentem concluir a escolarização na EJA. 

A resposta a esse objetivo transcorria da realização dos objetivos específicos que 

consistiam em: a) traçar o perfil dos alunos matriculados nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio da EJA, e identificar, neste grupo, os jovens que, a partir de 

15 anos, matricularam-se na EJA nas escolas públicas de Conselheiro Lafaiete-MG; b) analisar 

as trajetórias escolares desses jovens e os motivos de chegarem tão cedo à EJA; c) apresentar o 

significado que esses jovens e seus pais atribuem à escola e ao processo de escolarização. Como 

apresentado ao longo da pesquisa e disposto nos objetivos acima, os alunos e as alunas da EJA 

das escolas da cidade de Conselheiro Lafaiete-MG foram os nossos sujeitos na investigação. 

Por meio de questionários aplicados com questões fechadas e abertas e de entrevistas 

semiestruturadas coletamos as informações e analisamos os dados. 

O estudo exploratório foi pautado em um referencial teórico robusto com dados de 

diferentes abordagens a respeito das trajetórias escolares de jovens que estão na EJA. 

Compreendemos que outras pesquisas, com outros métodos de estudos, poderão complementar 

e trazer um aprofundamento maior na temática, especialmente, no que se refere a um estudo 

específico sobre as implicações nos processos de aprendizagem de alunos com retenção em 

séries e a interação da escola com a família e com as políticas sociais das escolas de Educação 

Básica, para, assim, compreender a motivação de jovens que não conseguem prosseguir na 

Educação Básica na idade considerada certa para as legislações e que têm a EJA como “porta 

de entrada” para a conclusão do seu processo de escolarização.  

 Desse modo, as entrevistas trouxeram importantes pontos que responderam às 

perguntas iniciais do problema da pesquisa. Quanto aos questionários, esse instrumento foi de 

fundamental importância nos estudos, desse modo, o tamanho da amostra proporcionou 

detalhes que conseguiram responder aos objetivos específicos da pesquisa. Com isso, o 
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detalhamento dos resultados nos mostrou fatores importantes que motivaram os jovens ainda 

adolescentes a irem para a EJA para concluir o processo de escolarização. Assim, a pesquisa 

chega ao final ao apontar para elementos fundamentais no contexto da Educação Básica de 

ensino “regular”, que abrem caminhos para outros processos de investigação.  

Todas as reflexões desse estudo foram discutidas e amparadas em pesquisas que 

estudam o fenômeno da juvenilização da EJA; pelas legislações educacionais do Brasil; pelos 

censos educacionais e pelas estatísticas educacionais de diversas fontes; e por pesquisadores 

que discutem as problematizações da EJA, como Maria Clara Di Pierro, Jane Paiva, Juarez 

Dayrell, Miguel G. Arroyo, Paulo Carrano, Carmem Brunel, dentre outros que lutam pelo 

direito de todos a uma educação com qualidade. 

Ao longo da pesquisa, constatamos a existência da juvenilização na EJA, e esse 

quadro vem sendo acelerado em todo o Brasil, com jovens de 15 a 17 anos que compõem suas 

salas de aula. Esse processo está associado às implicações ocorridas durante as trajetórias 

escolares na Educação Básica de ensino “regular”, que acarretam reprovações, evasões, 

abandonos e defasagens de idade-série, e que tem transferido esses jovens para a EJA, por meio 

de um mecanismo de exclusão. 

As políticas públicas educacionais, que passaram a ser melhor implementadas e 

organizadas a partir da década de 1990, trouxeram avanços significativos para a expansão do 

acesso à Educação Básica. Conforme as estatísticas educacionais apresentadas no capítulo 1, 

observamos que a permanência e o sucesso escolar dos alunos continuam a se apresentar como 

um dos principais problemas na educação do Brasil. Peregrino (2011) reconhece que, apesar da 

expansão da escolarização para todos, a escola ainda não conseguiu incorporar o aluno pobre, 

que compõe a maioria das salas de aulas, porque não perdeu seu caráter seletivo, e se refere à 

evasão, à repetência e ao fracasso escolar. Ao mesmo tempo que a escola insere as classes 

populares, ela exclui, e essa seletividade, conforme Peregrino (2011, p. 242), foi atenuada, mas 

não eliminada: “não se eliminou o fracasso, o que se fez foi incorporá-lo à escola, permitindo, 

dentro da instituição, a criação de modos desiguais de estar nela”. Ainda identificamos a 

descontinuidade das políticas públicas, e que foram criados, dentro das instituições públicas de 

ensino, padrões, modos e processos não só diversos como principalmente desiguais de 

escolarização (PEREGRINO, 2011), como os processos de correção de fluxo escolar 

desenhados em projetos. 

Com isso, a escola mantém, no seu interior, estudantes que vivem à margem do 

fracasso escolar e que chegam a EJA para tentar concluir a Educação Básica ou para corrigir o 
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fluxo escolar, para, assim, retornar às escolas regulares para a continuação no Ensino Médio, 

no caso dos alunos ainda menores de idade. Outro fator encontrado nessa investigação é o 

caráter descontínuo da EJA, por ser considerada um programa ou um projeto. Essas 

descontinuidades acarretam sérios problemas nos percursos escolares de jovens, o que torna o 

processo mais demorado, já que nunca se sabe até quando esses projetos se mantêm abertos. 

Percebemos a necessidade de um melhor entendimento sobre juventudes, dada a 

amplitude de categorias que definem o tema. Nesse sentido, a literatura mostra que existem 

diferentes juventudes e que são construídas num processo histórico e social. Dessa forma, a 

diversidade de contextos sociais em que os jovens estão inseridos evidencia que há distintas 

formas de ser jovem (DAYRELL; CARRANO, 2014). Já as legislações organizacionais 

categorizam a juventude como biológica, ao classificá-la por idades e ao contrapor as diferentes 

juventudes que a atualidade tem construído socialmente. Já para a escola, a juventude, muitas 

vezes, é incompreendida e o jeito de ser do jovem, relacionado ao modo como se divertem, 

como se relacionam e como se comportam, na maioria das vezes, é visto com preconceito, e 

eles são taxados de desinteressados, desobedientes e violentos. Essa incompreensão da escola 

só reforça a exclusão escolar, pois a falta de atenção ao jeito de ser desse jovem, sem tentar 

incluí-lo, provoca abandonos e repetências escolares. 

É nesse contexto que o fenômeno da juvenilização da EJA torna-se cada vez mais 

visível no cenário educacional brasileiro. Essa nova condição da EJA só está sendo possível 

pela redução da idade legal para ingresso nessa modalidade, o que permite alunos de 15 anos 

no Ensino Fundamental e de 18 anos para o Ensino Médio nas turmas de EJA, além de permitir 

a participação em avaliações de massa para a conclusão da Educação Básica promovidas pelo 

governo federal, como o ENCCEJA.  O perfil do jovem que chega à EJA, na grande maioria, é 

de alunos de baixa renda, vindos de famílias com pouca escolarização e com trajetórias 

escolares irregulares, elementos que contribuem para o aumento de matrículas de jovens 

menores de idade na EJA.  

Por meio das entrevistas e dos questionários, identificamos que os estudantes 

procuram a modalidade da EJA para recuperar o tempo perdido em sua escolarização. Concluir 

a Educação Básica, mesmo que tardia, é também buscar melhores condições de 

empregabilidade que transformem a realidade social que vivenciam.  

Substanciados nessa triangulação de dados, o perfil dos jovens possui históricos 

recentes de reprovações, especialmente nos Anos Finais do Ensino Fundamental, boa parte já 

teve experiências de trabalho, que, possivelmente, podem ser mais um fator que impediu que 
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suas trajetórias escolares fossem irregulares. Dos alunos entrevistados, quatro vivem com a mãe 

e irmãos, que possuem baixa escolaridade, com exceção de uma, que possui Ensino Médio 

completo, e um estudante vive com a tia e tio. Com a relação às ocupações de trabalho das 

mães, são mais precárias e a renda familiar per capita é baixa. Da mesma forma, para os alunos 

que trabalham, as ocupações são mais desqualificadas e exercem algum tipo de atividade 

informal que oferece baixos salários. 

Assim, percebemos que, quanto menos escolaridade tem essas famílias, mais pobres 

elas são. Dessa forma, esse modelo de família, que vive em condições mais precárias, acarreta 

dificuldades no processo de escolarização dos jovens por estarem mal acompanhados, por terem 

de ajudar nos cuidados da casa ou ingressar no mercado de trabalho mais cedo e, como 

consequência dessas causalidades, abandonam os estudos e retornam à EJA para concluir a 

certificação. Esses fatores são retratos da desigualdade social, que, pela má distribuição de 

oportunidades escolares, de renda e emprego, torna o caminho desses jovens pobres cada vez 

mais frágil.  

Para discutir sobre o protagonismo do aluno na escola, é impossível não falar da 

família, que possui um papel muito importante para as trajetórias escolares de seus filhos. Desse 

modo, para a escola conseguir desempenhar a sua principal função, primeiramente, a criança 

precisa chegar até ela e, para isso, vai precisar da mãe ou do pai, pois não há a possibilidade da 

escola fazê-lo. Por outro lado, quando essa criança é inserida, a escola desempenha o 

acompanhamento e o monitoramento da frequência e, para controlar a assiduidade, precisa 

contar com políticas sociais, como o Conselho Tutelar e assistência social para tecer uma rede 

de cuidados, isso seria um ponto importante para trajetórias escolares regulares. 

Crianças e jovens, em geral, não são bem acompanhados na escola e, até mesmo, 

em casa, o que dificulta a escolarização. O fator vulnerabilidade social quase sempre deixa 

crianças e jovens com trajetórias escolares irregulares. Além disso, as emoções, como a 

ansiedade, o individualismo e a falta de autoestima, estão mais acentuadas nas famílias e, para 

os jovens, não é fácil resolver problemas emocionais sem a ajuda de um responsável. A 

imposição de uma sociedade capitalista e consumista só reforça essas emoções negativas, o que 

pode ocasionar desmotivação pela escola. 

Compreendemos que a desmotivação do jovem com relação à escola pode acontecer 

por fatores que, muitas vezes, consideramos banais. Às vezes, o simples fato de terminar um 

namoro na escola, de brigar com amigos na sala de aula ou de discutir com professores pode 

resultar em uma evasão ou em reprovação. Segundo Paes (2019), essas situações precisam ser 
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combatidas, e a escola pode estabelecer parcerias com redes de apoio, como assistência social 

e a saúde. A parceria e o envolvimento da escola com essas políticas sociais podem impedir 

que jovens em vulnerabilidade social não percam seu percurso escolar. Nesse sentido, as 

chances futuras de ter um ambiente melhor para viver e um emprego que dê condições de 

qualidade de vida serão maiores e, assim, o ciclo geracional familiar, que não tem como pilar a 

escolarização, não se repete.  

Identificamos, neste estudo, que o jovem sabe da importância dos estudos e 

compreende que o ensino precisa ter qualidade, porém, se algo não está interessante, ele não 

demonstrará motivação para estar na escola. Para tanto, além de a escola ter de se preocupar 

com os fatores sociais e psicossociais, é importante estabelecer, no projeto político pedagógico, 

o alcance de metodologias que despertem a motivação da criança ou do jovem, além do apoio 

das políticas públicas e educacionais. 

Em entrevista com Ricardo Paes de Barros, no Canal Futura, publicada em junho 

de 2019, sobre as causas da evasão e das defasagens no Ensino Fundamental, foi citado um 

exemplo interessante a respeito da qualidade no ensino: “se colocarmos jovens pobres e jovens 

ricos em uma mesma sala de aula e debater sobre qualquer tema que os interesse, em 15 

minutos, todos vão discutir com a mesma intensidade o conteúdo, apresentando um debate de 

opiniões e interesses mútuos, e não haverá separação de quem sabe mais e de quem sabe 

menos”. Nesse contexto, compreendemos que o modelo de escola que está sendo apresentado 

para crianças e jovens não faz sentido, especialmente para classes menos favorecidas 

culturalmente e biologicamente, porque são excluídos. O modelo de escola do sistema escolar 

brasileiro, que ainda é tradicional, técnico e científico, com currículos programados, só favorece 

o estudante que tem uma família que o acompanha de perto, que estabelece tempo em casa para 

estudar, que tem alimentação adequada, que tem dinheiro para pagar o transporte escolar, que 

dorme melhor, porque tem uma cama e uma casa que proporciona isso a ele, que é ouvido por 

suas famílias, que o estudo é importante para ser bem-sucedido na vida. Entretanto, se a escola 

conseguir aplicar um ensino de qualidade, com equidade e de continuidade, com parcerias com 

as políticas sociais, durante todo o percurso escolar de um sujeito, pode ser que as metas futuras 

do PNE sejam cumpridas.  

Enquanto isso não acontece, os jovens continuam em lugares de destaque em altos 

índices de reprovação, defasagens idade-série e evasões, o que torna a EJA um lugar de soluções 

de problemas. Apesar de a EJA receber esse conceito, além de ser um modelo que atende a 

quem não conseguiu concluir a Educação Básica em algum momento da vida, as matrículas 
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estão diminuindo nos últimos anos, como foi demonstrado no capítulo 1, assim como a evasão 

na EJA ainda tem índices muito altos. O que pode estar acontecendo, conforme Di Pierro 

(2005), é que o modelo ainda é muito rígido e pouco apropriado, o jovem e o adulto demandam 

uma escola diferenciada que atenda às suas necessidades.  

Os estudantes participantes da pesquisa se interessam em concluir a escolaridade e, 

de acordo com suas respostas ao questionário e às entrevistas, a certificação escolar é 

fundamental para terem trabalho. Eles demonstraram estar na EJA para recuperar o tempo 

perdido e, segundo vários depoimentos, as frases mais citadas como motivação para estarem ali 

é o fato de “terminar mais rápido” e de o “ensino ser mais fácil”. Nessa perspectiva, 

compreendemos que, nos pressupostos dos alunos, a EJA é um lugar que facilita a certificação 

de forma rápida e sem dificuldades. Assim, a EJA, no que se refere à sua organização curricular 

e metodológica, deve ser melhor compreendida e revista, diante desse fenômeno de jovens 

menores que está transformando o dia a dia da modalidade. Ainda que esses jovens tenham 

esses conceitos sobre a EJA, a escola tem importância em suas vidas, pois eles sentem a 

necessidade de estarem com os amigos e de se divertirem, algo que foi privado a eles quando 

foram excluídos da escola “regular”. Além da socialização, eles sabem que sem a escolarização, 

as condições precárias de vida ficam mais difíceis de serem superadas e transformadas. 

A análise dos dados evidencia que a maioria dos estudantes deseja um “futuro 

melhor”, e que eles percebem os significados da escolarização para suas vidas ao relatarem seus 

projetos e as perspectivas de sonhos possíveis por meio da continuação dos estudos: “quero 

fazer faculdade”. Outra motivação bastante evidenciada é a de conseguir terminar a Educação 

Básica para trabalhar ou ser dono do seu próprio negócio. 

Dessa forma, a pergunta que deve ser feita é como esse aluno deseja aprender e 

quais são os seus projetos de vida e, assim, pensar uma organização curricular que faça sentido 

e que coloque este aluno em lugares de empregabilidade e dê a ele possibilidades de 

crescimento. Peregrino (2011) assinala que a certificação da Educação Básica é muito 

importante, pois, sem ela, o caminho para melhores condições de trabalho fica mais difícil, 

porém, somente o certificado não vai provar que esse jovem, especialmente de classes 

populares, possui competências sólidas para se manter empregado, por outro lado, a ausência 

da escolarização torna seu futuro cada vez mais precário. 

Diante dos resultados na pesquisa ficou constatado que os estudantes sabem que o 

conhecimento na vida de alguém traz possbilidade de transformarem a sua realidade para 

melhor, e a qualidade da educação oferecida deve ser melhor estuturada nas salas de aula. Ao 
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mesmo tempo demonstraram gostar da EJA, da sua organização e dos professores, declararam 

que são mais educados, respeitosos e atenciosos.  

O fator da gravidez precoce e a necessidade de trabalhar entre os adolescentes, não 

foram constatados nessa pesquisa como motivo para estarem na EJA, ou para abandonar os 

estudos, como foi em várias outras pesquisas em diversas regiões no país com relação a esse 

tema. Evidenciamos que os fatores que levam os estudantes ainda adolescentes de Conselheiro 

Lafaiete-MG a estarem na EJA, é a defasagem idade-série ocasionada por sucessivas 

reprovações, dificuldades de aprendizagem que também levam as essas retenções, o 

acompanhamento pedagógico dentro da Educação Básica que está sendo pouco efetivo, 

vulnerabilidade social e as condições socioeconômicas das famílias. 

Acreditamos que transformar a EJA em um espaço que consiga receber essa 

diversidade de jovens adolescentes é importante, e que estratégias pedagógicas de atendimento 

a esses alunos precisam ser repensadas. Primeiramente, é importante observar as formas como 

essa modalidade pode ser ofertada, para atender às diferentes particularidades dos alunos. Um 

exemplo é oferecer turmas de EJA no diurno, especialmente para os mais jovens e para alunas 

mães, que aproveitam o horário escolar de seus filhos para continuar seu próprio estudo. Além 

de articular a EJA com o mundo do trabalho, já que esses estudantes chegam com experiências 

de trabalho mal-sucedidas, promover um currículo para o desenvolvimetno de competências 

que o mercado de trabalho reinvindica é oferecer oportunidade de uma vida melhor para os 

estudantes da EJA. 

Assim, o que esperamos, com este estudo, é uma maior visibilidade para o que está 

acontecendo com as trajetórias escolares de jovens na Educação Básica que fazem com que se 

tornem irregulares e, a partir de novos estudos, tentar apontar para caminhos para uma educação 

brasileira com qualidade social.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termos de Consentimentos Livre e esclarecido 
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APÊNDICE B: Questionário 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Olá,  

 Meu nome é Lília Pereira Soares, sou pesquisadora, Mestranda em Educação, da 

Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP. Estou aqui, para pedir a sua colaboração em 

participar da nossa pesquisa respondendo o questionário. 

 Este questionário faz parte da primeira fase dessa pesquisa. Através dele pretendemos 

conhecer o perfil dos alunos que frequentam as escolas públicas de EJA em Conselheiro 

Lafaiete-MG 

Título da Pesquisa:“ A trajetória escolar dos jovens que estudam na modalidade Educação de 

Jovens e Adultos-EJA, no município de Conselheiro Lafaiete-MG”. 

Pesquisadora: Lília Pereira Soares 

Professora Responsável: Profa. Drª. Regina Magna Bonifácio de Araújo/Rua do Seminário, s/n 

- Centro. Mariana. Telefone para contado.    

Instituição: Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP 

 

 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

Seu Nome:  

Nascimento:_____/______/_____ 

Escola:  

(1) Idade:     

A) menos de 18 anos 

B) de 18 a 25 anos 

C) de 26 a 30 anos 

D) de 31 a 40 anos 

E) mais de 40 

(2) Gênero 

A) masculino 

B) feminino 

C) Outro 

(3) Assinale a alternativa que identifica a 

sua cor: 

A) Branca  

B) Preta  

C) Parda  

D) Amarela  

E) Indígena 

(4) Estado Civil:  

A) Solteiro (a)  

B) casado (a) 

C) separado (a) 

D) mora com companheiro (a) 

E) Viúvo 
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(5) Você tem filhos? 

A) Não tenho  

B) 01 filho 

C) 02 filhos  

D) 03 filhos  

E) 04 ou mais filhos 

(6) Com quem você mora? (Assinale 

apenas uma alternativa.) 

A) Com os pais  

B) Com o cônjuge (marido ou esposa) 

C) Com familiares  

D) Com amigos  

E) Sozinho 

(7) Tendo por base que o salário mínimo 

corresponde a R$ 954,00, qual o 

rendimento mensal da sua casa? 

A) menos de 1 salário mínimo  

B) de 1 a 2 salários mínimos 

C) mais de 2 salários mínimos 

(8) Você ou alguém em sua casa, possui 

Bolsa-família? 

A) Sim 

B) Não 

(9) Você trabalha? Se sim qual é o seu 

trabalho e quantas horas você trabalha 

por dia?  

 (10) Qual a escolaridade de Sua mãe? 

A) Ensino Fundamental completo 

B) Ensino Fundamental incompleto 

C) Ensino Médio Completo 

D) Ensino Médio Incompleto 

C) Nunca estudou 

Qual a escolaridade de Seu pai? 

A) Ensino Fundamental completo 

B) Ensino Fundamental incompleto 

C) Ensino Médio Completo 

D) Ensino Médio Incompleto 

C) Nunca estudou 

(11) Fez algum curso relacionado ao seu 

trabalho? 

A) Sim 

B) Não 

C) Se respondeu que sim, qual?  

(12) Caso não tenha feito nenhum curso 

relacionado ao seu trabalho gostaria de 

fazê-lo? 

A) Sim 

B) Não 

C) Por quê? 

 (13) Qual sua principal fonte de 

informação de acontecimentos atuais? 

A) Jornal escrito  

B) Telejornal 

C) Rádio 

D) Revista  

E) Internet 

(14) Com que frequência você busca essas 

informações?  

A) Diariamente  

B) Semanalmente  

C) Ocasionalmente  

D) Nunca 

(15) Assinale, com “X”, ATÉ TRÊS 

atividades mais comuns em seu tempo 

livre: 

A) Assistir à televisão/ouvir música 

B) Ir ao teatro/ shows/ concertos/ 

cinema/Museus 
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C) Sair para dançar/ freqüentar barzinhos/ 

encontrar amigos 

D) Jogos (baralho/ bingo/ vídeo game) 

E) Computação (INTERNET) 

F) Outra. Qual: 

(16) Você frequentou alguma escola antes 

da EJA? 

A) Sim 

B) Não 

(17) Caso você tenha frequentado alguma 

escola quanto tempo você estudou? 

(antes da EJA) 

A) 1 ano 

B) 2 anos 

C) 3 anos 

D) 4 anos ou mais 

E) não estudei em outra escola 

(18) Você parou de estudar em algum 

momento da sua vida?  

A) sim 

B) não  

Se parou qual o motivo? 

 (19) Porque procurou a EJA? 

 (20) Em que ano você começou a 

frequentar a EJA? 

 (21) Você gosta da escola que frequenta 

hoje? 

(22) Existe alguma coisa que não tem na 

escola que você gostaria que tivesse? 

 (23) Você acha interessante o 

aprendizado na EJA? 

A) Sim 

B) Não 

C) Por quê? 

(24) Você gostaria que a escola 

trabalhasse algum tema ou tipo de 

exercício diferente? 

A) Sim  

B) Não  

C) Não sei Qual? 

(25) Você acha necessário continuar 

estudando? 

 A) Sim      

 B) Não 

(26) Se respondeu sim para questão 

anterior, diga por que é necessário 

continuar os estudos: 

A) Para ter trabalho 

B) Para fazer faculdade 

C) Para fazer amigos 

D) Não acho necessário 

E) Outros: 

(27) O que você deseja na vida e o que 

você já conquistou? 

 (28) Você aceitaria continuar 

participando da pesquisa, concedendo 

uma entrevista em outro momento? 

 A) sim 

 B) não  

Telefone para contato: 

Endereço: 
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ANEXO C – Questões iniciais para Entrevista Semiestruturada 

 

1- Para os Jovens: Conte-me como foi a história da sua vida escolar, começando desde 

quando iniciou seus estudos até chegar a EJA. Gostaria também de conhecer alguns 

detalhes: os momentos alegres e difíceis vividos na escola e com a sua família, os 

relacionamentos com os amigos, professores, diretores, pedagogos e seus pais, e o que 

você espera da EJA e do seu futuro. Nesse relato, tudo o que disser será muito 

importante e terei muito prazer em ouvir. 

 

2- Para a mãe: Conte-me como foi a trajetória escolar do seu filho desde quando ingressou 

na escola pela primeira vez até chegar a EJA, se existiram dificuldades para aprender, 

qual era o comportamento dele na escola anterior a EJA, se gostava da escola, se houve 

contatos entre a escola e a família para falar sobre seu filho. E, ainda, gostaria de saber 

como o senhor acompanha seus filhos na vida escolar e o que espera da educação na 

vida deles. 
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