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Oferecemos este livro a todos os educandos jovens e adultos e, 
também, aos nossos colegas - educadores comprometidos 

com os desafios e as lutas que têm acompanhado 
a história da EJA em nosso país.



Sumário
Apresentação       6
1 Concepções e práticas pedagógicas 
na Educação de Jovens e Adultos     10
Denise Maria Comerlato e Dóris Maria Luzzardi Fiss

2 Autoria e Participação: reflexões sobre 
a produção de saberes docentes na EJA   24
Ana Cláudia Ferreira Godinho e Nelton Dresch

3 Professores da EJA: narrativas do cotidiano  32
Adalberto Porto Alegre e Denis Nicolas Froner de Souza

4 Evasão na EJA      42
Maria Darcila Tinoco, Joaber Fraga, Vera Lopes, Luciane Cereça 
Pereira, Cecília Miranda Calvet, Dinara da Rosa, Silene de Carva-
lho Costa e Fabio André Silva da Silva.

5 Retratos das múltiplas juventudes presentes 
na educação de jovens e adultos     58
Pâmela Ziliotto Sant’Anna Flach, Ione Magnus Baronio, 
Ana Lúcia Ilha Vaz, Iranice Bohn, Juliana Menezes, 
Luciane Pacheco Ribeiro, Renata Lencine Chagas 
e Zeli Terezinha Felix da Silva

6 Evasão na EJA: ressignificando 
práticas para a Permanência    72
Gerson Medeiros, Sandra Tessler Rodrigues, 
Marta Elisa de Fraga Bandeira, Márcia Raquel Costa
 do Nascimento, Helenita Cristina Fonsceca Dutra, 
Gisele Pereira Lima, Ana Cristiane da Silva Nunes, 
Isabel Cristina Medina Oliveira e Jéssica Guimarães



7 Narrativas visuais da diversidade 
cultural dos jovens da EJA     86
Paulo Leandro Menezes de Souza, 
Lauren Betina Veronese, Anna Daniela Simioni e 
Edileia Damineli

8 O diálogo como solução de conflitos e aprendizagens 98
Aline Bernardi Capriolli, Daniela Caponi Araújo, Maria Aparecida 
Piardi, Naiara Rosa Silveira, Nolma Teresinha Schuaste

9 Algumas reflexões sobre os sujeitos 
da educação de jovens e adultos    109
Aline Lemos da Cunha

10 Educação de Jovens e Adultos e o Mundo do Trabalho: 
conversando sobre o tema com professores de EJA  116
Maria Clara Bueno Fischer

11 A Política Pública da Educação de Jovens 
e Adultos no Estado do Rio Grande do Sul: 
desafios e atualidade     129
Rita de Cássia Fraga Machado e Juca Gil

12 PBWorks como elemento complementar 
no Curso de Aperfeiçoamento na EJA: 
primeiras aproximações     137
Evandro Alves

13 A EJA em três temas: evasão, tempos 
da vida e prática pedagógica    151
Dóris Maria Luzzardi Fiss, Eduardo Rachelle Boaz, 
Júlia Balzan e Paula Prasdio

14 Cursistas, Cidades, Escolas    164



Entre imagens e palavras: práticas e pesquisas na EJA 6   

Apresentação
 Educadores e educadoras de jovens e adultos que narram 
situações de sala de aula, seus impasses e conquistas, presentes em seu 
cotidiano na escola pública. Um objetivo em comum: problematizar 
as próprias práticas para produzir ou identificar saberes ligados ao 
trabalho docente. Experiências de trabalho que se confrontaram, 
criando vínculos ou distanciamentos entre os integrantes dos grupos. 
De qualquer modo, experiências que permitem comparar realidades, 
identificar desafios comuns, alternativas distintas, construídas 
em escolas públicas situadas em municípios variados: Alvorada, 
Cachoeirinha, Camaquã, Chuvisca, Canoas, Esteio, Gravataí, Muitos 
Capões, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Viamão.  
 Foi nesse contexto que cerca de 40 docentes e gestores, 
matriculados no Curso de Aperfeiçoamento em Educação de 
Jovens e Adultos1, selecionaram temas que os inquietavam em seus 
espaços de trabalho e, a partir daí, discutiram, estudaram, coletaram 
e analisaram dados. Temas que os confrontaram com pesquisas na 
área. Enfim, desafiaram-se a ser autores e autoras de textos (visuais 
ou verbais) que abordassem justamente os desafios da EJA, ou seja, 
os aspectos que desacomodam e, por isso, instigam seu pensar:
- os altos níveis de evasão e as razões da mesma, a partir do ponto de 
vista de docentes da modalidade, ou as alternativas construídas em 
sala de aula para evitar que os estudantes evadam;
- a juvenilização das salas de aula de EJA, com enfoque nas criações 
culturais das juventudes ou nas identidades pessoais e sociais de 
estudantes que marcaram a memória e a formação de seus professores 
e professoras, que ora assumem um lugar de autoria;
- a necessidade de criar estratégias de avaliação que contribuam para 
o diagnóstico das aprendizagens dos estudantes, e não estritamente 
para sua classificação.
 Todo este conjunto de movimentos resulta de dois princípios 
fundamentais que orientaram este Curso desde o seu planejamento: 
1 Curso organizado pelo Núcleo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação de Jovens 
e Adultos – NIEPE/EJA/UFRGS – e aprovado no EDITAL Nº 04 PROGRAMA DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA PROEXT 2011 – MEC/SESu. Em função de a proposta ter sido aprovada, o curso 
foi subsidiado pelo Ministério de Educação. Contamos com este mesmo apoio financeiro para efetivar 
a publicação deste livro.
 



Entre imagens e palavras: práticas e pesquisas na EJA7

a compreensão da docência como um trabalho que envolve, 
necessariamente, investigação constante sobre a prática didático-
pedagógica constituída e o entendimento de pesquisa educacional 
como um processo que desafia o educador a descrever e interpretar 
as ações protagonizadas no espaço escolar e os resultados de suas 
interações e seu entendimento a respeito do que está sendo feito. 
Em outras palavras, os textos traduzem esta articulação entre ensino 
e pesquisa materializada numa Ação de Extensão que endereçou 
provocações aos professores-cursistas a qual implicava melhor 
compreender a cultura do grupo a partir da análise do discurso 
pedagógico em suas variadas formas de manifestação. O que tornou 
bem-vindas as incursões do tipo fotoetnográficas, as entrevistas feitas 
a vários educandos e educadores e os registros de seu cotidiano em 
busca de apreensão de suas lógicas, de sua “humilde razão” (ALVES, 
AZEVEDO e OLIVEIRA, 1998).
 Nesse sentido, é importante salientar que os esforços 
empenhados na organização e desenvolvimento do Curso de 
Aperfeiçoamento em Educação de Jovens e Adultos bem como do 
registro de suas memórias neste livro estão associados, também, a 
um modo etnográfico de pensar a escola e as histórias que nela são 
vividas. Segundo Achutti e Hassen (2004),

A etnografia é um método de pesquisa [...] que implica a imersão do 
pesquisador no cotidiano do outro na busca daquilo que é singular 
do ponto de vista cultural, aquilo que organiza e dá sentido à vida 
de um determinado grupo social. A pedra de toque daqueles que 
são diferentes de nós, mas que são como nós. Já a fotoetnografia 
é uma das formas de etnografia que utiliza a fotografia como meio 
de penetrar, apreender e relatar (no sentido de narrar) a cultura e os 
valores (p. 287).

Neste livro, as histórias da escola são narradas por meio de 
textos verbais e de textos visuais. Nele, as imagens são utilizadas 
de dois modos distintos: como mero meio ilustrativo, desde uma 
perspectiva mais convencional, e como a centralidade da narrativa, 
traduzindo, assim, um esforço de experimentação da fotoetnografia 
como instrumento de registro e de reflexão sobre o mesmo.

De algum modo, este livro representa, também, a variedade 
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(e, em algumas situações, o antagonismo) de práticas e concepções 
de EJA, que fazem parte da história deste campo educacional: as 
funções reparadora e equalizadora apresentadas no Parecer 11 do 
Conselho Nacional de Educação de 2000, e ressaltadas em diferentes 
capítulos deste livro, convivem e confrontam-se com concepções 
tanto emancipatórias quanto assistencialistas e/ou compensatórias. 
Retratos de uma EJA heterogênea não somente na composição do 
corpo discente – turmas heterogêneas, característica recorrentemente 
mencionada em cursos de formação continuada de professores – mas 
também no âmbito político-pedagógico. 
 Nestas produções explicitam-se também os impasses, as 
contradições e as escolhas singulares inerentes a qualquer atividade 
humana, portanto, também ao trabalho docente. Seja na educação 
básica, seja no ensino superior, os saberes enunciados em cada 
capítulo podem ser pensados como sentidos atribuídos à experiência 
de trabalho docente com pessoas jovens e adultas. E, de certa forma, 
falam por si mesmos, utilizando ora imagens, ora palavras, ora 
imagens e palavras para dizer daquilo que fazemos e do modo como, 
naquilo que produzimos, nos fazemos autores. Os professores-
cursistas, com sua ciranda de práticas, se reaproximaram-se delas 
por meio de investigações específicas orientadas por nós, professores 
dos cursistas – cada um inscreve sua própria trajetória de estudos 
nesta história, discutindo temas que se tocam em um ponto: o 
compromisso engajado com a EJA.

Os Organizadores
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1 Concepções e práticas pedagógicas 
na Educação de Jovens e Adultos1

 

Denise Maria Comerlato2 
Dóris Maria Luzzardi Fiss3

1. O início da caminhada: inquietações e desafios
Numa manhã de sábado, nosso primeiro encontro, foram 

produzidas algumas palavras: evasão, permanência, avaliação, au-
toestima (do aluno e do professor), inclusão, juvenilização, diver-
sidade, currículo, transdisciplinaridade, metodologia, tecnologia, 
vínculo afetivo, segregação, resgate, união, relação professor-aluno 
e aluno-aluno, formação do professor. As primeiras de uma história 
que começava a ser narrada: a de um grupo de educadores de jovens 
e adultos, suas inquietações em relação à EJA e suas maneiras de 
enfrentar os desafios. 

Dessa contação, que envolve concepções e práticas pedagó-
gicas, também nós fazemos parte – duas professoras do Curso de 
Aperfeiçoamento em Educação de Jovens e Adultos, atentas àquelas 
palavras:  desafios referentes aos educandos e desafios dos profes-
sores em relação a eles mesmos, sua profissão, carreira e categoria. 
Desde aquele dia, vimos que esses também seriam os nossos desa-
fios em relação ao grupo. Como produzir interesse em um espaço 
de aprendizagem que se torna quase um privilégio frequentar, tendo 

1 Este artigo, de autoria de Denise Maria Comerlato (vinculada ao Grupo do CNPq “Estado e políti-
cas públicas de educação básica”) e de Dóris Maria Luzzardi Fiss (vinculada aos Grupos do CNPq 
“Pesquisas sobre Educação e Análise de Discurso” e “Linguagens, cultura e educação”) traduz o tra-
balho desenvolvido no Eixo Temático “Concepções e Práticas Pedagógicas na EJA” do Curso de Aper-
feiçoamento em Educação de Jovens e Adultos. Ele se articula a outros estudos desenvolvidos desde 
2010 que se traduzem em investigações envolvendo: mapeamento e reflexão sobre princípios da EJA 
presentes nas produções acadêmicas visando à organização de Observatório da EJA na Região Metro-
politana de Porto Alegre/RS (pesquisa iniciada em 2010); reflexão a respeito dos processos de exclusão 
na EJA – pesquisas desenvolvidas no período de julho de 2011 a julho de 2012.
2 Professora Adjunta do Departamento de Estudos Especializados da área de Educação de Jovens e 
Adultos (FACED/UFRGS), Doutora em Educação (UFRGS).
3 Professora Adjunta do Departamento de Ensino e Currículo (FACED/UFRGS) da área de Didática, 
Coordenadora Geral do Curso de Aperfeiçoamento em Educação de Jovens e Adultos – 2012, Doutora 
em Educação (UFRGS).
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em vista as condições de vida de cada um, frente às viagens que 
muitos professores do interior faziam para estar no curso, saindo de 
madrugada de suas cidades4? Como propor outro olhar para as não 
aprendizagens dos educandos? Como reencantá-los com o proces-
so de aprender e ensinar? Como todo o curso, nosso Eixo Temático 
também se apoiou em princípios próprios às metodologias partici-
pativas, de modo que tudo o que fosse proposto para a produção 
de dados sobre a realidade educacional se constituísse a partir da 
compreensão e do interesse dos cursistas sobre o tema. Foram insta-
dos a trilhar um caminho que envolveu discussões teóricas sobre o 
processo de aprendizagem e, desde esse aprofundamento teórico, a 
propor questões para investigação da realidade junto aos educandos.

2. Alguns passos: provocações e pesquisas
O primeiro trabalho se deu a partir da leitura do texto “A 

organização conceitual em adultos pouco escolarizados” de Mayra 
Patrícia Moura (1999), no qual a autora descreve sua trajetória junto 
a um grupo de educandos jovens e adultos em escolarização inicial 
ao tentar investigar o conceito de “ser vivo”. A autora relata que os 
conceitos existem a partir de redes conceituais, pois se descrevem 
por meio de outros. Também que os sujeitos adultos partem da sua 
experiência vivida para tentar explicar o conceito, sendo esses mui-
tas vezes frágeis, pois não conseguem se sustentar diante de novos 
argumentos. Ou seja, os conceitos seguem trajetórias que partem da 
concretude, ampliando-se no debate e na troca entre os participan-
tes, e constituindo-se em novos conceitos cada vez mais abstratos e 
estáveis. 

Desse modo, afirma a autora, não existe um divisor de águas 
entre o pensamento de sujeitos menos letrados e de outros mais letra-
dos, pois se trata apenas de níveis diferentes de reflexão. Interessante 
ainda observar, de acordo com a autora, que, no próprio processo de 
investigação do conceito de ser vivo, ao trazerem as experiências de 
vida e ao elaborarem argumentos, o conceito foi-se modificando jun-
to aos educandos. “Isto é, ao tentar explicitar suas teorias acerca de 
4 Este grupo de professores-cursistas trabalha em instituições distribuídas em doze municípios do Rio 
Grande do Sul: Alvorada, Cachoeirinha, Camaquã, Chuvisca, Canoas, Esteio, Gravataí, Muitos Ca-
pões, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Viamão. A grande maioria também reside nestas 
cidades.
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determinado assunto, o sujeito pensa sobre seu próprio pensamento, 
e essa volta da consciência sobre si mesmo reorganiza os conceitos 
na direção do objetivo estabelecido, modificando-os na busca por 
consolidar uma resposta” (MOURA, 1999, p. 109).

Essa trajetória foi retomada pelos professores-cursistas, ge-
rando compartilhamento de experiências e dúvidas dos quais resul-
tou a apreensão teórica de concepções discutidas no texto. O foco do 
debate foi a questão cognitiva do sujeito adulto, ou seja, como se dá 
o seu processo de aprendizagem. Os professores foram muito par-
ticipativos durante a discussão do texto, trazendo exemplos do seu 
cotidiano escolar em paralelo aos conceitos desenvolvidos na leitura.

Depois da abordagem do artigo, mais em termos conceituais, 
os professores5 foram desafiados a escolher um conceito (preferen-
cialmente de sua área de atuação) que gostariam de problematizar 
junto aos seus alunos. Em um “pensar em voz alta” coletivo, surgi-
ram várias questões para investigação: o conceito de “aula” se desdo-
brou em duas perguntas – “O que é aula para eles (educandos jovens 
e adultos)?” e “Que tipo de aula eles querem?”. Uma colega cursis-
ta, professora de Biologia, sugeriu o conceito de “vida” e “célula”. 
Depois, uma professora de Geografia formulou a questão: “O que é 
um ser dentro de uma comunidade?”, à qual se seguiu outra: “Como 
você vê seu local de nascimento?”. E mais: “O que é espaço?”. Em 
seguida,  mais algumas questões: O que é televisão? O que é a soma 
e para que serve? O que é uma fração? Como você se organiza fi-
nanceiramente? O que é reprodução-sexualidade e saúde? O que é 
quantidade? O que é tempo? O que é ciência? O que é cidadania? O 
que é ser pessoa? O que é fé? O que é ser líder? O que é trabalho? 

Observou-se que nem todas as questões formuladas diziam 
respeito a conceitos, e, especialmente, a conceitos importantes de 
sua área de atuação. Era necessário, então, ter cuidado para elabo-
rar melhor a pergunta. Cada professor cursista comprometeu-se em 
construir uma questão referente a um conceito importante em sua 
área de atuação na EJA, aplicá-la junto a seus educandos e ver que 
concepções eles trazem. Esse trabalho foi realizado por vários de-

5 Os professores-cursistas atuam na Educação Básica (Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Funda-
mental, e Ensino Médio), representando diferentes áreas de conhecimento.
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les e compartilhado em nosso segundo encontro. No que tange à 
produção de conceitos, ficou evidente que os nossos estudantes da 
EJA os constituem também por meio de suas experiências de vida. 
Nesse sentido, é fundamental dar voz aos educadores e aos seus rela-
tos a respeito das respostas produzidas pelos educandos em torno de 
alguns conceitos focados:

A maior parte dos alunos escreveu alguns fragmentos do que parece ter 
ouvido um dia em Geografia, como palavras como estado, cidade, Terra, 
planeta. Outros relacionaram espaço com a própria casa e quarto, como 
sendo um espaço de liberdade. Alguns relacionaram a sala de aula como 
espaço de aprendizagem, ou seja, o espaço relacionado com uma fun-
ção. Na questão da representação do espaço, utilizaram símbolos pe-
los quais, através de um trabalho de reconstrução, se chegaria ao con-
ceito de mapa. (Professora de Geografia sobre o conceito de espaço)

Constatei pelas respostas dadas pelos alunos, que uns não sabem expres-
sar o conceito entendido, enquanto que outros se limitam apenas a ex-
pressá-lo com termos matemáticos, chegando a conceituar a fração como 
uma fórmula matemática ou então como operação matemática. Estas re-
velações me levam a concluir que a maioria não entendeu o conceito prá-
tico de fração. Somente poucos revelaram ter o entendimento de fração.
A maioria dos alunos demonstra ter uma vida bastante simples, principal-
mente no que se refere ao salário, tendo este que ser distribuído quase que 
totalmente com as necessidades básicas, mais no plano da sobrevivên-
cia. Percebe-se aqui uma carência para investimentos materiais e culturais.
(Professora de matemática sobre frações e sobre como se organizam com os 
recursos financeiros de que dispõem).

Foram muito interessantes as respostas, o silêncio e as dificuldades encontra-
das em ver-se como pessoa pertencente à sociedade. Depois de um vago silên-
cio e momento de reflexão, comecei a instigá-los sobre a formação do conceito 
sugerido. Conversamos bastante até a formação dessas informações. Para o 
fechamento do trabalho, alguns dos alunos ficaram surpresos em saber que 
formaram um conceito, ficaram surpresas quanto a uma pergunta feita, a uma 
palavra, a um pensamento seu sendo visto como reflexão e interpretação do 
que se está sendo trabalhado. Foi fantástico!!!!!!! (Trabalho desenvolvido com 
EJA de privados de liberdade em torno da temática “O que é ser pessoa?”)
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O próximo texto discutido retomou e aprofundou essa refle-
xão acerca do processo de aprendizagem de jovens e adultos. Assim, 
em outro encontro, exploramos a leitura do texto “Jovens e Adultos 
como sujeitos de conhecimento e de aprendizagem” da Marta Kohl de 
Oliveira (2001). Novamente foi retomado o debate sobre o modo de 
pensamento desses sujeitos que possuem baixa escolaridade, acres-
cido da caracterização múltipla dos sujeitos da EJA, considerando a 
diversidade de suas experiências e, especialmente, as competências 
necessárias e valorizadas por jovens e adultos. Como adverte Olivei-
ra (2001), essas competências, na maioria das vezes, não dizem res-
peito às aprendizagens escolares, mas sim àquelas indispensáveis à 
vida em centros urbanos, com valorização das necessidades do modo 
de vida moderno. É desse modo que a autora chama a atenção para 
os sujeitos mais admirados e valorizados em uma comunidade da 
periferia de São Paulo onde realizou sua pesquisa:

[...] com relação ao modo de os indivíduos lidarem com as de-
mandas da vida cotidiana, foram identificados diferentes níveis de 
competência distribuídos pelos diversos membros da comunidade. 
Em primeiro lugar haveria um nível básico de competência, al-
tamente condicionado pelas características do ambiente e disse-
minado entre os membros da comunidade: qualquer pessoa sabe 
como ir de casa ao trabalho, como preparar algum tipo de alimento 
ou como lidar com dinheiro, por exemplo. Há um outro nível de 
competência que não é generalizado e que caracteriza alguns 
indivíduos como mais capazes que outros. Esses indivíduos 
são cruciais para a vida da comunidade e podem ter algumas 
vantagens no decorrer de suas vidas por serem capazes de lidar 
melhor com os recursos disponíveis no ambiente. Domínio do 
sistema burocrático, bom conhecimento da cidade, capacidade 
de realizar boas trocas de produtos usados são exemplos 
dessas habilidades. No extremo desse nível mais elevado 
de competência encontram-se alguns indivíduos-chave na 
comunidade, que foram denominados “focos de competência”, 
por concentrarem a maior parte das habilidades necessárias 
à solução dos problemas enfrentados pelos membros da 
comunidade em geral (p. 68).

Depois do debate, a partir do texto foram produzidas co-
letivamente algumas perguntas que seriam, novamente, mote de 
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questionamentos dirigidos aos educandos. As questões iniciais 
foram sintetizadas nas seis abaixo: O que dificulta os estudos na 
EJA? Que pessoa da sua comunidade você admira? Por quê? O 
que leva um aluno a desistir de estudar? Quais são as facilidades 
e vantagens em estudar na EJA? Quais experiências de trabalho 
e de vida contribuem para a aprendizagem na escola? E quais 
experiências e aprendizagens da escola contribuem para a vida e 
para o trabalho? 

Sugerimos que cada cursista utilizasse essas questões em en-
trevista ou questionário a ser realizado junto aos seus alunos da EJA6. 
Poderiam ser escolhidas questões, entre essas, que fossem mais ade-
quadas ao seu contexto de trabalho e dos educandos, também po-
deriam ser desdobradas em outras, conforme necessidade ou inte-
resse. As entrevistas realizadas foram organizadas e publicadas no 
PBWorks da turma. Os professores selecionaram as respostas mais 
interessantes e elaboraram um comentário, explicando por que essas 
respostas chamaram a atenção. A seguir, apresentamos essa rica e 
heterogênea produção bem como as conclusões dos cursistas e suas 
descobertas sobre as relações estabelecidas entre os educandos jo-
vens e adultos, sua realidade e a escola.

3. Momento de compartilhar descobertas

3.1 O que dificulta os estudos na EJA?
Segundo a interpretação produzida pelos educadores a par-

tir das respostas às entrevistas realizadas, “um grande número de 
alunos referiu-se à indisciplina da turma como dificuldade para a 
aprendizagem”7.  Como no exemplo: “muita bagunça, conversas dos 
colegas, muita baderna” (dificultam os estudos).

Outros fatores mencionados dizem respeito a embaraços com 
alguns conteúdos ou áreas do conhecimento: “contas de vezes”, ma-
temática – o que foi indicado por quatro alunos – e português. Tam-
bém foram referidos impasses associados à vida familiar nas seguin-
tes respostas: “Trabalho e família” e “Meus netos pequenos. Preciso 

6 Considerando o material publicado no PBWorks, constatamos que 33 educandos jovens e adultos 
foram entrevistados.
7 Recorte de interpretação produzida pelos professores-cursistas no PBWorks.
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ajudar meus filhos”. E dificuldades pessoais, como a “falta de tem-
po” e “cansaço do trabalho”, ou institucionais, como o “horário das 
aulas” e “aulas e professores chatos”, que foram indicadas por quatro 
entrevistados. Do total de entrevistados, oito alunos disseram não ter 
nenhuma dificuldade.

Chama a atenção, no conjunto de respostas, uma espécie de 
desabafo produzido por cinco educandos. Sob certo aspecto, eles sin-
tetizam vários fatores expressos pelos entrevistados quando dizem 
que:
• Preocupar-se com o tempo perdido, sabendo que eu poderia estar em  uma fa-
culdade, ou já ter terminado os estudos, e sabendo que meus pais poderiam ter me 
auxiliado mais para que isso não tivesse acontecido.

• Durante toda a vida agregamos valores à nossa vida, e estamos sempre abertos 
ao saber, e a dificuldade de voltar à sala de aula está relacionada ao medo de não 
conseguir alcançar o objetivo que nos propomos, estabelecido como meta.

• São vários motivos como o cansaço, desinteresse nas aulas, professores chatos, 
bagunça dos colegas, dificuldades das matérias.

• A necessidade de trabalhar, a falta dos pais, falta de alguém que incenti  
ve, falta de vontade, vergonha, preguiça, pensamento negativo, medo de   
não dar certo.

• Trabalhar muito, começar cedo demais, não dá para trabalhar e estudar, para 
muitos essa é a dificuldade.   

 3.2 Quem você admira na sua comunidade?
“A maior parte dos alunos admira a família. Principalmente 

as mães”8. Dos trinta e três educandos questionados, vinte falaram de 
membros da família. Além da mãe, aparece o pai de forma relevante, 
e são citados  uma vez a irmã, o primo e a tia. E os motivos de admi-
ração são variados e estão, em geral, associados à capacidade de di-
vidir o tempo entre atividades exigentes (“trabalhar”, “estudar”, criar 
os filhos e atendê-los em suas necessidades) e às qualidades dessas 
pessoas citadas pelos entrevistados – bom caráter, pessoa “trabalha-
dora”, “guerreira”, persistente, responsável e generosa. Isto, segundo 
os professores-cursistas, foi identificado em várias respostas produ-
zidas pelos educandos. Em alguns exemplos: 

7 Recorte de interpretação produzida pelos professores-cursistas no PBWorks.
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• Minha mãe, uma pessoa muito guerreira e trabalhadora.
• Meu pai, porque ele lutou no mundo do trabalho e nunca desistiu, e agora, mesmo 
com uma pedra nos rins, ele não parou de trabalhar.
•Minha mãe, porque se as coisas estão difíceis ela sempre segue em frente e nunca 
desiste por qualquer coisa.

No entanto, além da família, os educandos jovens e adultos 
manifestaram apreço por outras pessoas: traficante da vila, donos do 
bar, empresa em que trabalha, professoras, amigas, todos que contri-
buíram e tornaram possível à pessoa estudar, vizinha, “pessoas que 
fazem parte da associação de moradores”, “pessoas que trabalham 
fora, com filhos para criar”, “pessoas que sabem viver a vida com 
amizade e respeito” e “pessoas que conseguem alcançar seus objeti-
vos, sem magoar ou ofender seus semelhantes”. O que está relacio-
nado a questões pessoais – “[...] já me ajudou com o gás e remédio 
quando precisei” e “[...] dão informação pra gente quando precisa”, 
à relação entre essas pessoas e a comunidade em que vive o aluno 
– “[...] eles mantêm times de futebol para as crianças, dando assis-
tência e atenção”, e a valores e crenças compartilhados com o jovem 
ou adulto como, por exemplo,  “[...] amizade e respeito”. E, ainda, 
a qualidades pessoais dessas pessoas, qualidades que indicam uma 
vida difícil, de muito trabalho, de muito esforço e persistência, em 
alguns casos, uma vida atribulada em que foi incluído o desejo de 
estudar – [...] não é fácil, e porque se formar não é para qualquer um, 
mas sim para os que valorizam os estudos”, “[...] ela trabalha o dia 
inteiro e não tem tempo para descansar, só no domingo”.

Dos trinta e três educandos jovens e adultos, dois não 
expressaram um sentimento diferenciado por alguém em especial, 
justificando que direcionam esta emoção para si mesmos em função 
de seus perfis de pessoas batalhadoras, que lutam para atingir seus 
objetivos – “Eu admiro “eu” mesmo, porque eu sempre batalhei 
para ter as coisas”, ou pelo fato de não se identificarem com outras 
pessoas – “[...] tento ser eu mesmo; nunca quis imitar ninguém”. 

3.3 O que leva um aluno a desistir de estudar?

A análise das respostas dos educandos possibilitou perceber 
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que “grande parte dos alunos9 apontou o cansaço do trabalho diário 
e a dificuldade de conciliar os horários”10 como fatores que podem 
provocar a desistência. Nesse sentido, eles alegam ser muito difícil 
“Trabalhar longe e ter que pegar ônibus, às vezes dois ônibus” de-
pois de “Um dia inteiro de trabalho muito pesado” – o que, às vezes, 
resulta em “vontade de desistir” ou, até mesmo, em situações nas 
quais eles de fato desistem de estudar em função do trabalho.

Somando-se a estes dois elementos, “alguns se referiram à 
família, sobretudo aos filhos, ou até mesmo à falta de incentivo dos 
pais”11 como sendo geradores de certo distanciamento em relação 
aos estudos. Ademais, também foram indicadas causas associadas às 
relações entre os alunos e a escola: a compreensão do estudo como 
“perda de tempo” (um aluno), a falta de compreensão dos conteúdos 
e a impaciência do professor diante disso – “Quando não entende as 
coisas da escola e o professor não quer explicar” (um aluno) – ou a 
timidez em face desta mesma incompreensão – um aluno confessou 
que “Sente vergonha de pedir pra professora ajudar quando não en-
tende”. 

Numa proporção bem menor, um outro grupo de respostas 
evidencia uma atitude dos educandos a partir da qual eles se reco-
nhecem como responsáveis, em algum momento da vida, pelo pseu-
doabandono dos estudos, declarando que o fizeram por
• [...]  não ter a cabeça que tenho hoje, não pensar como faz falta o estudo no futu-
ro, para você ser um homem de verdade.

• Não pensar no seu próprio futuro. (Resposta de 2 alunos).

• Falta de vontade.

3.4 Quais as facilidades e vantagens de estudar na EJA?

Os professores-cursistas, ao considerarem as respostas dos 
educandos, constataram que “[...] a maior parte referiu-se ao menor 
tempo de curso como sendo a grande vantagem e, também, ao fato 

8 Treze educandos se manifestaram dessa forma.
9 Recorte de interpretação produzida pelos professores-cursistas no PBWorks.
11 Recorte de interpretação produzida pelos professores-cursistas no PBWorks.
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de poderem trabalhar e estudar”12. Foram onze manifestações sobre 
a formação mais rápida e nove sobre a possibilidade de estudar e 
trabalhar, muitas vezes associando à facilidade do ensino noturno. 
Em exemplos:
• Porque na EJA eu tenho oportunidade de terminar mais rápido os estudos 

• Que eu posso recuperar os anos de reprovação e também trabalhar de dia.

 Para além de fatores de ordem mais prática – turno de oferta 
da EJA e realização rápida do curso, é necessário sublinhar que três 
outros tipos escoaram pelas afirmações dos entrevistados, associan-
do a EJA ora ao conhecimento e à aprendizagem, ora à possibilidade 
de socialização que ela traz, ora à mobilidade social. Tais significa-
dos da EJA remetem às funções que os jovens e adultos conferem à 
escola, podendo ser assim definidas:
1) escola como espaço de produção de conhecimento: sobre esta 

identificação com a EJA, os educandos entrevistados declararam 
que ela é importante porque possibilita: “Aprender mais leitura... 
entender melhor as coisas”, “Lembrar de coisas que esqueci”, 
“Aprender, ter compromisso com os estudos [...]”, ao que se 
somam outras afirmações que destacam algumas especificidades 
do trabalho desenvolvido: “A forma como é trabalhado, com 
trabalhos de pesquisa, auxilia a aprendizagem”, “[...] a diferença 
das aulas, poucos alunos” e “[...] a atenção que recebemos de 
todos os professores”;

2) escola como espaço de socialização: um educando significa a 
EJA como algo que lhe possibilita “[...] sair de casa para conver-
sar com outras pessoas”; 

3) escola como mito e alavanca para a mobilidade social: três 
entrevistados relacionam a EJA a uma melhor perspectiva 
futura quando referem ganhos em termos profissionais: “Vida 
profissional melhor, acho que novos sonhos, novas conquistas”, 
“[...] você tem a facilidade de pegar um bom emprego numa 
empresa” “Nos auxiliará para o futuro”.

12 Recorte de interpretação produzida pelos professores-cursistas no PBWorks.
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3.5 Que experiências de vida e de trabalho contribuem para a 
aprendizagem na escola? 

De acordo com as análises produzidas pelos professores-
-cursistas, os educandos entrevistados “[...] relacionam a escola e 
o trabalho naquilo que ambos exigem, como responsabilidade, co-
municação, compromisso e pontualidade”13. Algumas manifestações 
linguísticas em que estes sentidos se evidenciam são as seguintes: 
• Ter respeito, responsabilidade e ser obediente.

• Meu trabalho está vinculado com o comércio, então fica fácil me comunicar tanto 
com os colegas e com os professores.

• O bom desempenho e o interesse, porque a escola também é um compromisso.

• Responsabilidade e compromisso.

• A atenção, o respeito, a relação com as pessoas, a responsabilidade adquiridos 
com as experiências de vida e de trabalho.

• pontualidade foi uma delas, pois quando estava trabalhando tinha que chegar na 
hora.

Para além destas razões, outros elementos foram citados, por-
que foram considerados relevantes pelos alunos.  Eles dizem respeito 
a necessidades de vida que, em certa medida, tornam relevantes os 
conhecimentos e as experiências escolares, e foram assim referidos: 
“Conseguir pegar um ônibus sem perguntar pra ninguém”, “Saber 
falar com qualquer pessoa e ser entendido”, “[...] ler melhor e enten-
der a Bíblia e as orações” e “Trabalhar com calculadora e conheci-
mentos de materiais”.

 3.6 E que aprendizagens da Escola contribuem para a tua vida 
e para o trabalho?

A análise dos professores-cursistas indica que quase todos os 
educandos entrevistados referem-se à aprendizagem de “valores pas-
sados pela escola, como respeito, responsabilidade, comportamento, 
bom relacionamento com as pessoas. Poucos se referiram às disci-
plinas e aos seus conteúdos”14. Em relação aos aspectos de valores e 
comportamento, os educandos assim se pronunciam:

13 Recorte de interpretação produzida pelos professores-cursistas no PBWorks. 
14 Recorte de interpretação produzida pelos professores-cursistas no PBWorks
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• A aprendizagem na Escola ajuda a gente a gostar da pessoa não pela aparência, 
mas sim pelo bom caráter.
• A convivência.
• Uma apresentação para um emprego bom.
• Respeito, responsabilidade e humildade.
• Ajudar os colegas e ser ajudado, camaradagem de ambos os lados.
• Primeiramente a boa educação e o bom desempenho.
• A aprendizagem, o comportamento e a educação.
• Saber lidar com as pessoas.
• Tratar as pessoas com igualdade e ter responsabilidade.
• A convivência com pessoas, com pensamentos  muitas vezes opostos ao que 
pensamos, e aquilo que aprendemos, também servirá para sermos cidadãos partici-
pativos na vida da comunidade em que vivemos.

Em relação aos conhecimentos, são citadas as disciplinas es-
colares de forma mais generalizada. Identificamos um exemplo em 
que o entrevistado refere aprendizagens escolares que contribuem 
para a vida ou trabalho: 
• ... a matemática a realizar cálculos, português a escrever e falar, a “ciências” (a) 
cuidar do meio ambiente e o relacionamento com as pessoas.

Para não concluir...
Ao chegarmos ao fim de nossa produção, mais como relato 

e memória, realizada a partir das aulas e do recorte das incursões 
investigativas de nossos professores-cursistas, observamos a po-
tencialidade dos dizeres dos educandos jovens e adultos. Esses nos 
permitem conhecer algumas concepções apresentadas pelos sujeitos 
da EJA e que poderiam ser aprofundadas em categorias de análise 
e estudos sobre cada questão levantada pelo grupo, pois é ouvindo 
os educandos e a nós mesmos como educadores que conseguiremos 
reconstruir e/ou ressignificar as concepções e práticas pedagógicas 
vigentes na Educação de Jovens e Adultos no sentido de contemplar 
mais as necessidades e os desejos de todos os envolvidos nesse pro-
cesso. 

Uma coisa é certa, esse material, construído com a ajuda dos 
professores-cursistas, pode ser base para muitas outras reflexões e 
muitas outras incursões de pesquisa, e esse é o nosso convite. 
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2 Autoria e Participação: 
reflexões sobre a produção de 
saberes docentes na EJA1

Ana Cláudia Ferreira Godinho2

Nelton Dresch3

Texto escrito ou visual? Optamos pelos dois para tentar, com 
todo o risco decorrente dessa escolha, mostrar aos leitores e leitoras 
outras possibilidades de interpretação daquilo que talvez não tenha-
mos percebido ou não tenhamos abordado durante todos os encon-
tros realizados com professores e professoras que lecionam em pro-
postas curriculares de Educação/Escolarização de Jovens e Adultos 
em escolas públicas da Região Metropolitana de Porto Alegre e de 
alguns outros municípios do Estado do Rio Grande do Sul.

Além disso, falar sobre o quê, quando nos deparamos com 
cerca de quarenta docentes com diversidade de experiências profis-
sionais que acorrem à Universidade em busca de certo imaginário 
sobre a docência na EJA? Mostramos uma suposta novidade? Des-
construímos a lógica de escolarização infanto-juvenil ainda hegemô-
nica que atropela jovens e adultos, tanto estudantes, quanto docentes 
nas escolas públicas e privadas por aí? Ou fazemos tudo isto de for-
ma multirrefenciada? 

Voltamos ao ponto inicial: falar sobre o quê? Preferimos uma 
estratégia de acolhimento: inventamos um exercício de entrevista 
participante entre os docentes, ora estudantes, ‘fizemos’ muitas fotos 
e as exibimos ao grupo em forma de minidocumentário produzido em 
tempo real. Quase uma brincadeira, para que todos e todas pudessem 
conversar sobre o que vieram fazer aqui, na UFRGS. Enxergarem-

1 As reflexões desenvolvidas neste capítulo têm relação com as pesquisas de doutorado realizadas pelos 
autores, ambas vinculadas à Educação de Jovens e Adultos.
2 Doutora em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Professora tutora da Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos.
3 Doutor em Extensão Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Adjunto da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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-se como pessoas, como educadores percebendo-se autores de algo  
em construção, mesmo pouco visível no horizonte, a partir de uma 
discussão sobre “Metodologias Participativas na EJA”, travestida de 
“Eixo Temático”. 

Foi bem bacana! Prazeroso, lúdico e produtivo ver e parti-
cipar de uma produção coletiva durante oito horas num sábado de 
sol. Mas não paramos nisso. As demais trinta e oito horas de “Meto-
dologias Participativas” foram dedicadas a um objetivo comum aos 
demais eixos temáticos do curso de aperfeiçoamento: criar um livro 
que mostrasse como os docentes-estudantes narravam, problemati-
zavam e visibilizavam suas inquietações, experiências e saberes que 
geraram reflexões coletivas e individuais sobre alguns aspectos da 
EJA presentes em seus cotidianos profissionais.

Chegada a nossa vez de produzir um capítulo deste livro, 
voltamos ao início: falar sobre o quê e como? Seguimos nossa pro-
posição político-pedagógica e criamos um texto visual, quase uma 
narrativa, que fosse capaz de produzir alguma diversidade de inter-
pretações. Trata-se do nosso exercício de produção de sentidos frente 
à experiência de formação de professores e professoras de EJA.

A seleção das fotografias4 não foi aleatória, afinal a criação de 
um texto (seja verbal, seja não verbal) pressupõe uma ação intencio-
nal de seu autor e/ou autora. Neste caso, nossa intenção foi explicitar 
este exercício de autoria, realizado pelos professores e professoras 
de EJA, durante o curso de aperfeiçoamento: a valorização dos sa-
beres docentes; a constituição da universidade como um espaço de 
formação continuada; a corporeificação dos saberes docentes através 
da dialogicidade, presente na interação e no trabalho coletivo, na 
oralidade do discente, no exercício ético-político da reflexividade; 
a visibilização da diversidade cultural e de possibilidades do multi-
culturalismo crítico e de resistência; as aprendizagens mediadas pela 
produção de sentidos.

Entretanto, estes elementos não representam a única leitura 
possível das imagens, bem sabemos. Nenhuma pretensão de restrin-
gir sentidos ou guiar o olhar. Apenas um convite à reflexão e ao di-
álogo. 

4 Fotografias de Adalberto Porto Alegre e Denis Nicola. 
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3 Professores da EJA: 
narrativas do cotidiano

Adalberto Porto Alegre1 
Denis Nicolas Froner de Souza2

1 Adalberto Porto Alegre. É artista plástico, trabalha com Fotografia, Gravura e arte-educação. É Instru-
tor de Serigrafia da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
2 Denis Nicola Froner de Souza. Editor-Diretor da Revista e Editora Panorama Critico. É fotógrafo e 
artista visual, trabalha com fotografia e gravura.
Ambos são integrantes do Grupo de pesquisa em processos históricos de fotografia “Espírito dos Sais” e 
ministrantes de cursos e oficinas de fotografia e serigrafia em escolas de Porto Alegre, bem como outras 
instituições tais como: Universidade Ritter dos Reis, Universidade de Caxias do Sul, UFRGS, Casa de 
Cultura Mário Quintana, Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa e em Atelier particular.
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4 Evasão na EJA
Maria Darcila Tinoco

Joaber Fraga
Vera Lopes

Luciane Cereça Pereira
Cecília Miranda Calvet

Dinara da Rosa
Silene de Carvalho Costa

Fabio André Silva da Silva   
A EJA, no seu início, foi para nós e os alunos, como uma 

estrela numa noite escura. Iluminaria e abriria novos caminhos a jo-
vens e adultos que esperavam ter mais uma oportunidade de recuper-
ar o tempo perdido! Alunos estes, que muitas vezes foram deixados 
à margem de uma sociedade classista, desigual e injusta. Resgataria 
a confiança na sua capacidade de aprender, contribuir e se tornar um 
cidadão independente e autônomo, gerindo o seu futuro.
 Porém, hoje em dia, não! A sociedade apesar de toda a sua 
tecnologia ainda não reconhece essa exclusão, esse preconceito, e 
ainda é conservadora em muitos aspectos. Nossas  escolas ainda têm 
a lógica conservadora. Os alunos precisam permanecer nesse espaço 
mesmo que ele não atenda as suas necessidades.
 Nossos alunos mudaram! Em sua grande maioria, são jovens, 
poucos adultos! E esses jovens querem outra escola. E qual seria essa 
escola?
 Podemos começar a analisar as relações humanas dentro  da 
escola que não são mais as mesmas. Passados os anos, temos profis-
sionais recém saídos dos bancos das faculdades sem experiência, 
temos colegas que estão em fase de aposentadoria e temos aque-
les que estão lecionando pelo salário. De outro lado, os jovens sem 
paciência, cheios de energia, ideias, alguns têm sonhos, a drogadição 
batendo à nossa porta, a violência, a gravidez precoce... E sem falar 
nos mirabolantes planejamentos das secretarias de educação, que de 
quatro em quatro anos acha tudo errado e lá vamos nós, planejar tudo 
de novo! É  dose!!!
 Buscamos novas práticas pedagógicas que respondam aos 
nossos anseios, construir referenciais amplos que contribuam a esses 
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desafios , e nesses desafios temos a evasão. Estudamos, pesquisa-
mos, questionamos e caímos no mesmo abismo: como lidar com este 
problema. Ficamos atônitos, preocupados, tentando achar uma saída, 
muitas vezes até nos sentimos culpados.
 Chega de culpa! Em alguns casos colocamos a culpa no sa-
lário, puxa, seria muito bom ter o Piso Nacional! Mas enquanto ele 
não vem, temos que nos virar e tentar solucionar esse dilema.
 Qual é a escola ideal, sem a exclusão? Impossível, alguns 
diriam, pois temos que dar a liberdade de ir e vir aos alunos. 
 Bom, então, como faremos?
 Sem a intenção de encontrar “A” resposta ou “O” motivo 
da evasão, buscamos recolher depoimentos de professores da EJA, 
nossos colegas, que vivenciam este problema junto conosco. São ol-
hares diversos, percepções de quem trabalha nas escolas, que res-
gatamos para tentar compreender como cada docente lida com as 
desistências dos estudantes e o desafio de tornar a escola um lugar de 
pertencimento para este público e, com isso, de garantia do direito 
à educação para jovens e adultos que não concluíram a educação 
básica.

Declaração dos professores quanto à questão da evasão

Professor Paulo, de Educação Física:

 Na minha opinião, uma das causas da evasão escolar na 
EJA é a idade dos alunos, quando a idade é mais elevada a evasão é 
menor. Outro fator é por nossa clientela trabalhar na atividade rural e 
sazonal (arroz) tanto no plantio, no meio do segundo semestre do ano 
e na colheita no início do ano letivo. Outro motivo seria pela situação 
econômica de nossa região, e nossa escola longe (área rural), exige 
um gasto grande com transporte, uma vez que as famílias têm mais 
de um filho e a renda familiar baixa, tendo poucos recursos para o 
transporte.

Professora Hilda Paula, de Espanhol e Inglês:

  Há inúmeros fatores que desencadeiam a evasão na mo-
dalidade EJA, tais como: geralmente os alunos vêm de uma carga 
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horária de trabalho desgastante, chegam cansados; não conseguem 
relacionar os conteúdos com a vida prática, não fazem a ligação;os 
conteúdos programáticos estão obsoletos, não atraindo os alunos, 
sendo que os mesmos estão expostos a vários estímulos externos, 
como tv, facebook e mídias em geral.

Professora 1, de Geografia: 

 Acredito que a evasão na EJA se dá pelo fato dos alunos tra-
balharem durante o dia e estarem cansados à noite para estudar, tor-
nando uma rotina cansativa.

Professor Daniel Sebastião dos Santos, de História:

 Como o sistema atual da EJA vem servindo como uma es-
pécie de “depósito” daqueles alunos que causam problemas no en-
sino regular, a grande parcela da clientela é de jovens e isso descara-
cteriza a “ideia” inicial da EJA. A princípio, poderíamos  explicar a 
evasão escolar do EJA em virtude dessas pessoas exercerem durante 
o dia suas profissões ou atividades do gênero, e não conseguem con-
ciliar com as aulas, mas isso contradiz o início da minha explicação. 
O que acontece realmente é a existência de uma grande desmoti-
vação relacionada à educação em si. Em grande parte, esses jovens 
já maiores de 18 anos, são responsáveis por suas vidas e decidem 
desistir de estudar por pura desmotivação. Esses jovens não vem 
sentido no ambiente escolar em suas vidas e então saem da escola.  
Uma pequena parcela desse universo está relacionada à questão do 
trabalho, ao fato dessas pessoas estarem cansadas para estudarem.
Professora 2, de Ciências e Matemática:

 Acredito que a evasão na EJA se deve a inúmeros motivos: 
Primeiro: muitos alegam que trabalham e assim acabam ficando 
muito cansados e não conseguem frequentar as aulas assiduamente. 
Segundo: muitos alunos não trabalham e são menores de idade, mas 
mesmo assim há um grande número de evadidos. É preciso mudar 
esta situação, pois muitos não tiveram a oportunidade de estudar du-
rante (ao longo de sua vida), mas agora estão tendo e deverão valori-
za-la frequentando as aulas. Porém, muitos alunos que se encontram 
no ensino regular(diurno) estão se “dispensando” por notas baixas e 
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acabam indo para o EJA. Mas, também encontra motivos para desis-
tir no meio do caminho. É preciso haver mais comprometimento dos 
alunos para com os estudos e levar mais a sério a educação na EJA. 
Eles acham que só devem estar presentes na aula e depois vão emb-
ora. É preciso responsabilidade e atitudes mais adultas para eliminar 
a evasão na EJA.

Professor 3, de Química e Física:

A evasão escolar está vinculada a fatores econômicos (passagens) e, 
na maioria, os alunos são adultos jovens que não possuem interesse 
em frequentar as aulas.  

Na hora da chamada, muitos não estavam presentes

Alguns alunos não trabalham e são menores de idade, 
mas mesmo assim há um grande número de evadidos
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Conteúdos programáticos pecisam de 
atualização para atrair os alunos, pois os 
mesmos estão expostos a vários estímulos 
e fontes de informação externos, como 
televisão, facebook e  mídias em geral
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Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de estudar ao longo de sua vida, mas agora estão 
tendo e deverão valorizá-la frequentando as aulas

É preciso haver 
comprometimento dos 

alunos para com os 
estudos e levar a sério a 

formação na EJA
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Alternativas para evitar a 
evasão: docentes em busca 

de aulas que atraiam os 
alunos e que sejam de seu 

interesse
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Uma pequena parcela desse universo está relacionada à questão do trabalho: 
a dupla jornada gera cansaço para estudar

O que acontece realmente é a existência de uma grande desmotivação relacionada à educação em si.
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Alguns jovens não veem 
sentido no ambiente escolar 
em suas vidas e então saem 

da escola

Porém, muitos alunos que 
se encontram no ensino 
regular(diurno) estão se “dis-
pensando” por notas baixas e 
acabam indo para a EJA. Mas 
também encontram motivos 
para desistir no meio do 
caminho
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É preciso responsabilidade e atitudes adultas para eliminar a evasão na EJA

Uma das causas da evasão escolar na EJA é a idade dos alunos, quando a idade é mais elevada a 
evasão é menor
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Resgatar os estudantes 
e preencher estes 
corredores vazios 

permanece como questão 
em busca de alternativas

Professor Daniel Sebastião dos Santos, de História: 

 Como o sistema atual da EJA vem servindo como uma es-
pécie de “depósito” daqueles alunos que causam problemas no en-
sino regular, a grande parcela do público é de jovens e isso descara-
cteriza a “ideia” inicial da EJA.

Professora 2, de Ciências e Matemática: 

 Acredito que a evasão na EJA se deve a inúmeros motivos e 
muitos alegam que trabalham, assim acabam  ficando muito cansa-
dos e não conseguem frequentar as aulas assiduamente.
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5 Retratos das múltiplas 
juventudes presentes na educação 
de jovens e adultos

Pâmela Ziliotto Sant’Anna Flach
Ione Magnus Baronio

Ana Lúcia Ilha Vaz
Iranice Bohn

Juliana Menezes
Luciane Pacheco Ribeiro
Renata Lencine Chagas

Zeli Terezinha Felix da Silva

 Nossas salas de aula acolhem a diversidade cultural de 
homens, mulheres e adolescentes com histórias de vida cheias 
de momentos que dificultaram a sua permanência ou acesso aos 
bancos escolares durante um período significativo. Como resultado, 
frequentam hoje a escola com diferentes motivações e objetivos.
 Nós, professoras, habituadas a acolher e contemplar essa 
pluralidade típica da Educação de Jovens e Adultos, temos tido a 
oportunidade de acompanhar algumas mudanças referentes à faixa 
etária dos alunos que têm buscado a EJA. Trata-se de um fenômeno 
recente e curioso: o grande número de adolescentes que tem deixado 
para trás a escola regular e buscado na EJA sua escolarização e 
certificação. A juvenilização de nossas salas de aula – , fenômeno 
que vem se acentuando como temos acompanhado tanto em nossas 
salas de aula quanto em estudos da área – traz consigo diferentes 
motivos pelos quais esses jovens têm chegado à EJA.
 Para conhecer estes jovens, as histórias que viveram na 
escola e os motivos que contribuem para a sua chegada na EJA, 
construímos relatos de nossas experiências docentes com estes 
alunos. São, portanto, narrativas escritas por professoras de EJA que 
apresentam as histórias de jovens que passaram por nossas salas de 
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aula e marcaram nosso olhar e nosso modo de compreendê-los.
 Retratar as razões pelas quais a juvenilização da EJA tem 
acontecido é também revelar retratos de múltiplas juventudes que 
descobriram na modalidade um espaço onde podem ser vistos, 
acolhidos e valorizados nas suas potencialidades. E é neste espaço 
que são descobertas histórias e vivências que constituem estes 
sujeitos e nos dizem um pouco sobre o porquê destes jovens terem 
deixado para trás o ensino regular.
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 Conheci Bruna quando ela frequentava 
o Ensino Fundamental da manhã, em uma 
Escola Municipal da Região Metropolitana de 
Canoas, RS. Embora ainda não a conhecesse 
como aluna, já conhecia sua fama e o convívio 
com ela comprovou tudo o que diziam: uma 
menina muito difícil, irrequieta, brigona, sem 
interesse por qualquer trabalho que fosse. Tinha, 
no entanto, muita vivacidade no olhar e exalava 
muito apetite pela vida, mas não pela escola. 
Seu comportamento em sala dificultava todo o 
trabalho da turma, porque Bruna frequentemente 
discutia com um colega ou outro, falando em voz 
alta como se estivesse na rua. A impressão que 
dava era que ela não sabia o que era “respeito”. 
 Lidar com ela tornou-se um constante 
enfrentamento, o que fazia com que todos os 
professores nutrissem os piores sentimentos 
em relação a ela, inclusive eu. Esse sentimento 
me incomodava, porque não achava possível 
conviver com uma pessoa tão jovem que sentia 
tanta aversão pela escola.
 Tentei reverter o quadro. Fui professora 
regente da turma dela e, na época da escolha 
de líder, orientei a turma a elegê-la. E assim foi. 
Apesar dos protestos dos demais professores, 
que não apoiaram a ideia, pedi que a deixassem 
tentar. 
 Conversei muito com ela sobre a 
responsabilidade que teria perante aos colegas, 
que teria que mostrar capacidade de harmonizar a 
turma e melhorar o ambiente de sala de aula. Logo 
de início, a satisfação de se tornar importante fez 
com que ela conseguisse segurar os seus ímpetos 
anarquistas... Mas não por muito tempo, apenas 
por um trimestre. Logo começaram as pressões 
dos colegas e professores, que apontavam todos 
os deslizes que Bruna cometia, culpando-a de 
toda a indisciplina da turma. Diante disso, foi 
preciso fazer uma nova eleição.  
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 A partir do momento que Bruna perdeu 
a liderança o sentimento de fracasso foi visível, 
deixando-a ainda mais revoltada, já que agora 
não tinha nada que a motivasse. Também me senti 
frustrada e no final do ano a sua reprovação de 
certa forma confirmou que eu havia fracassado.
Assim, surgiu a ideia de Bruna iniciar o outro 
ano letivo na EJA, ao que ela prontamente se 
dispôs, justificando que, na EJA, ela não teria 
colegas ‘babacas’ nem precisaria usar o uniforme 
horroroso. A mãe de Bruna concordou com a 
mudança, mas não sem dúvidas e receio. 
 Bruna iniciou o ano radiante. Parecia 
um pássaro liberto da gaiola. Chegou com suas 
roupas justas e provocantes, bem maquiada e 
com a alegria estampada no rosto. Porém, não 
demorou para surgirem problemas: professores 
reclamando de seu comportamento inconveniente 
em aula, de seu envolvimento em brigas com as 
colegas por causa dos pretensos namorados e 
do seu relacionamento com um aluno que estava 
envolvido com tráfico de drogas, pai e,  como ele 
próprio dizia, “já tinha crime nas costas”.  
 Após inúmeras conversas com a mãe, 
coordenação da escola e professores, Bruna foi 
aos poucos se acalmando. Passou a demonstrar 
que tinha mais condições de aprendizagem que 
a maioria, interpretava e escrevia muito bem. 
Suas avaliações começaram a demonstrar um 
crescimento pessoal. E isto a motivou a iniciar, 
paralelamente, dois cursos profissionalizantes. 
 Hoje, Bruna integra a comissão de 
formatura, auxiliando em todos os preparativos: 
convites, camisetas, a decoração da cerimônia 
e a festa de encerramento. Por último, veio à 
secretaria informar-se sobre sua matrícula no 
Ensino Médio, demonstrando muita vontade dar 
continuidade aos seus estudos.

 Simone conta que concluiu o ‘1º grau’ 
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e, em seguida, decidiu abandonar os estudos. 
Gostava de namorar, se divertir e passear, curtir 
a vida. A escola não era interessante para ela. 
Engravidou aos 18 anos. Conta que era feliz com 
a vida que desfrutava. No entanto, sempre se deu 
conta da falta que os estudos lhe fizeram.
 Passados vários anos sem estudar,  
arrependeu-se muito, percebendo os anos que 
havia deixado para trás. Precisava recuperar o 
tempo perdido... Para continuar seus estudos, 
não teve outra opção a não ser optar pela EJA. 
Matriculou-se, então, em uma escola da Rede 
Estadual de Porto Alegre, RS.
 Até o começo das aulas, Simone 
imaginava que o aprendizado na escola só era 
bom se fosse um processo sem descontinuidades, 
sem rupturas, não importando as razões que 
levavam ao insucesso escolar. Referia-se à 
EJA como uma modalidade de aprendizado 
popular, muito ‘fraco’, com a única finalidade de 
ensinar a ler e escrever, sem atrativos, era uma 
educação sem qualidade. Na perspectiva dela, o 
ensino regular era tido como mais “forte”, mais 
produtivo, mas acessível apenas para aqueles 
que não necessitassem trabalhar durante a vida 
escolar.
 Aos poucos, foi percebendo que a EJA 
poderia sim contribuir para sua formação, pois 
tinha um ritmo que permitia que ela aproveitasse 
melhor as aulas e atividades, além de uma grande 
vantagem: a oportunidade de concluir o Ensino 
Médio em pouco tempo. Trabalhadora, poderia 
certificar-se e talvez conseguir um emprego 
melhor, que garantisse à sua família uma melhor 
qualidade de vida e, para ela, talvez significasse 
a possibilidade, ainda que distante, de tentar 
cursar uma faculdade. Apesar da frustração 
por ter interrompido os estudos e abandonado a 
escola regular, existe hoje em Simone uma alegria 
ao frequentar novamente a escola e a expectativa 
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de construir para si um futuro mais digno e feliz.

 Lá se vão oito anos de Magistério... 
Trabalhando na EJA, em uma escola da Rede 
Estadual em Porto Alegre, pude conhecer a 
realidade de diversos alunos e alunas com 
os quais convivi na sala de aula. Muitos deles 
adolescentes que traziam consigo dúvidas e 
inquietações próprias da idade e entre os quais 
estava Pedro. Foi em um período difícil de sua 
vida que nos aproximamos e quando pude ouvir 
a sua história, a qual me recordo com clareza... 
 Pedro estava em um conflito interno.  Seus 
pais o pressionavam para ir à escola e concluir o 
Ensino Médio.“Eu tenho que me formar!”, dizia. 
A pressão era grande porque já havia perdido um 
ano: “Reprovei no primeiro ano não vou poder 
me formar junto com meus colegas da manhã!”. 
Pedro não tinha motivação, não estudava, tirava 
notas baixas frequentemente.  
 Num primeiro momento, Pedro pensou 
em trocar de escola, acreditando que essa seria 
sua salvação. Porém, não havia vaga na escola 
pretendida. E a sua aflição continuava... 
 Em uma das várias conversas com 
a Orientadora do SOE, ela lembrou que ele 
completaria 18 anos em maio e assim poderia 
tentar cursar a EJA, à noite, na mesma escola. 
Era o que o Pedro precisava para resgatar sua 
motivação para estudar.“’Sôra’, o semestre 
iniciou em agosto e lá estava eu, rodeado 
de colegas novos, realidades diferentes e a 
grande maioria deles estudava e trabalhava; 
eu só estudava. Fui me enturmando e hoje me 
sinto motivado, tanto que resolvi fazer a minha 
inscrição para vestibular da UFRGS e tentar 
uma vaga em Física Computacional.” 
 A fala de Pedro me fez questionar as 
várias situações de fracasso na Educação, entre 
elas as sucessivas reprovações, que acabam 
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conduzindo adolescentes como Pedro até as 
escolas com EJA. Por outro lado, para ele, a EJA 
significou uma oportunidade de resgate da sua 
autoestima ao possibilitar o contato com outras 
realidades, outras histórias de vida, sendo o 
ponto de partida para que ele se tornasse mais 
maduro e acreditasse no seu potencial.

 “Quando escutei o toque frenético na 
porta de minha sala de aula, localizada no maior 
bairro de uma cidade-polo da região centro-sul 
do RS, eu não esperava que fosse apresentada ao 
novo aluno, recém-removido do turno da manhã, 
direto da 7ªsérie para a Totalidade 6, da EJA. 
 Abri a porta e a supervisora anunciou a 
chegada dele para a turma. Vestia jeans, camiseta, 
tênis da moda e um boné surrado. Tinha nas 
mãos marcas de trabalho de servente de pedreiro 
e uma cara de adolescente cheio de carências. 
Entrou quieto, de cabeça baixa e, quando 
perguntei de que escola ele vinha, simplesmente 
me respondeu com uma voz nervosa que era da 
turma da manhã. Quando brinquei com ele sobre 
ter certeza de que era um aluno comportado seus 
olhos não conseguiram me mentir. Porém, seu 
sorriso em resposta à minha afirmação de que 
se tornaria meu aluno preferido, selou um laço 
entre nós. E eu sorri também.
 Assim como Luís, outros tantos chegam 
à EJA para livrar os alunos do ensino regular 
de sua presença indesejada, seja pela idade 
avançada, seja pelo aspecto ameaçador, seja 
pela falta de disciplina, seja porque os pais 
cansaram de assinar termos de advertência 
e tentam uma solução. Na maioria das vezes 
é a escola que dá essa orientação, baseada 
no cansaço e nas inúmeras reclamações dos 
professores que atuam no ensino regular em 
encontrar soluções para a convivência destes 
com os demais alunos. As brigas, a coragem de 
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enfrentar colegas, funcionários e professores, a 
revolta e as dificuldades, até mesmo limitações 
de aprendizagem, são motivos que levam alunos 
como Luís até uma sala de aula para jovens e 
adultos. 
 Há situações também em que os pais 
precisam do auxílio financeiro dos filhos e, no 
intuito de inseri-los no mercado de trabalho, 
ou até mesmo evitar que estes adolescentes 
passem um bom tempo da noite pelas ruas em 
más companhias, matriculam os jovens que 
recentemente completaram 15 anos na EJA. 
Existe ainda, o desejo dos pais de que seus filhos 
alcancem a aprovação e até mesmo a ‘salvação’, 
antes que o ano letivo acabe. No momento que 
se veem removidos para a EJA, surge para pais 
e alunos a possibilidade de mudança, que vem 
acompanhada de outros tantos obstáculos que 
serão determinantes para a busca pela ascensão 
escolar. 
 Atualmente a EJA já possui mais o perfil 
de um aluno como o Luís, porque outros jovens já 
fazem parte da estatística da turma. Com certeza 
muitos chegam através de outras causas. O fato 
é que Luís deixou de comparecer às aulas há 
mais de duas semanas. Isso é devido a um atrito 
entre ele, uma colega mais rebelde da qual havia 
se aproximado e os alunos mais experientes da 
sala, com quem a amiga de Luís frequentemente 
implicava, referindo-se a eles como “asilo ali da 
frente” e “futuros cadáveres”. Um triste episódio 
que culminou com a saída da aluna e com as 
ausências de Luís...
 Se Luís evadiu? Não sei. Mas ainda 
lembro-me da nossa última conversa, quando 
descobri o Luís que a mãe deixou com a avó 
ao nascer, que o pai só assumiu a paternidade 
quando já era grande, que foi pedir para o pai de 
uma garota para namorar e caiu na real que nem 
estudo tinha para sustentar os argumentos de que 
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seria um bom namorado. Ainda lembro-me dele 
dizendo que não consegue aprender porque não 
sabe prestar atenção e precisa conversar ou sair 
da sala. E vou sempre me lembrar daquele olhar 
de alívio quando sorri pra ele no primeiro dia de 
aula.”

 “No início do ano letivo a turma de 
alfabetização da EJA, incluía um aluno que 
chamava atenção, era André. Com dezessete 
anos de idade e, de acordo com as avaliações 
diagnósticas - não alfabetizado- mal reconhecia 
as letras do alfabeto. Logo, André foi convidado a 
comparecer ao setor pedagógico para conversar 
e, assim se pudesse compreender melhor como 
um jovem, que nasceu na metade da década de 
noventa, pós Constituição Democrática, pós-
democratização do acesso à educação, pós-ECA 
– Estatuto da Criança e do Adolescente, não 
havia sido alfabetizado. 
 André entra na sala com um olhar 
sobressaltado, como se o fato de ter sido chamado 
à supervisão fosse algo a temer. E, ao escutar o 
seu relato, o olhar assustado se explicava... André 
havia morado nas ruas. Sua mãe se separara do 
seu pai quando ele era ainda criancinha e, algum 
tempo depois, por volta dos seus cinco anos de 
idade, casara-se novamente. Seu padrasto não 
queria saber dele. Então, o que lhe restaram   
foram as ruas. Assim, André passou boa parte 
da sua história dormindo ao relento, acordando 
a cada dia sem ter a certeza se faria uma única 
refeição, contando para isso com a sorte ou com 
a solidariedade de conhecidos. 
 Sua única referência de família era a 
avó, a quem recorria quando a fome apertava. 
Essa mesma avó, entre os seus oito ou nove anos 
matriculou-o em uma escola da rede municipal 
de Camaquã. Mas, André a frequentava vez 
ou outra e quando o fazia era de uma forma 
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tumultuada, sentia a necessidade de agredir os 
colegas e professores. Conforme suas palavras 
“a professora era ‘ruim’, porque não respondia 
quando o ‘cara’ perguntava e só sabia ‘xingar 
o cara’”. Seu material escolar ficava na casa 
da avó. Assim, quando dele necessitava, ela o 
levava para a escola e, por alguns dias, ele se 
fazia presente na sala de aula. 
 Essa rotina repetiu-se, aproximadamente, 
dos seus oito aos quatorze anos. O contato com 
mãe não existia: “Ela não tá nem aí, é mais fácil 
o meu pai me procurar do que ela” – dizia ele. 
O pai, vez ou outra, o procurava. Mas, pouco ou 
nada fazia.
 Há, aproximadamente três anos a avó de 
André faleceu. Foi então que uma tia, irmã de seu 
pai, procurou o conselho tutelar que determinou 
que André fosse morar com ela. O contato com o 
pai continuou esporádico. 
 André mora na zona rural do município, 
trabalha como pedreiro, tem uma esposa, três 
filhos que não conhece, assim como não conhece 
até hoje os quatro irmãos por parte da sua mãe.
 Quanto à escola, sua participação na EJA 
tem sido muito tranquila, é assíduo, participativo, 
e tem um bom relacionamento com os colegas. 
Quando questionado sobre se gosta de estar na 
escola e na turma sua resposta é firme e segura: 
“Aqui é legal, a professora é boa, responde ‘pro 
cara’, conversa com o ‘cara’, é amiga... eu sei 
que não aprendi a ‘lê’ ainda... mas vou aprender... 
já ‘tô’ melhor... ‘os colega’ me ajudam... é bom 
aqui”.
 Recentemente, André começou a trabalhar 
em uma empresa terceirizada da Prefeitura 
Municipal como servente de obras. Em nossa 
última aula, contou para a turma, com um brilho 
no olhar, que iria receber seu salário e pediu a 
ajuda da professora para fazer a conta das horas 
extras que havia cumprido. E, quando concluíram 



Entre imagens e palavras: práticas e pesquisas na EJA 68   

que o montante a embolsar será pouco mais de 
seiscentos e cinquenta reais, André ficou radiante 
e começou a fazer planos. Já havia tido outros 
trabalhos, mas eram “bicos”, nos quais recebia 
por dia. Essa será a maior quantia em dinheiro 
por ele recebida. Ainda, solicitando a ajuda da 
professora, mostrou-lhe sua caderneta, na qual 
costumava pedir que as pessoas anotassem o 
que ele lhes deve. Por curiosidade, a professora 
perguntou sobre uma marca de cosméticos que 
estava anotada, ele respondeu: “Ah ‘profe’! Eu 
tinha uma namorada lá da Santa Auta e ela me 
disse que gostava de cheiro, aí eu comprei ‘uns 
cheiro’ e vou pagar este mês”.
 No passado de André ainda cabem muitas 
perguntas, muitos “por quês”. Mas, de algo não 
há dúvidas: ele espera mais do futuro do que 
a vida lhe reservou até agora. Ele ainda é um 
entre alguns milhões de jovens cidadãos que a 
democratização do nosso país não incluiu no 
acesso à cidadania, à dignidade perante a vida, 
à esperança de dias melhores. E, por isso ele está 
na EJA... Afinal, “somos tão jovens”.

 Era mais um início de ano letivo em uma 
escola rural do interior de Chuvisca, RS, mas que 
não seria como os anos anteriores. Meu primeiro 
dia com aquela turma foi marcante, ao entrar 
na sala, encontrei olhares ofuscantes e alunos 
ansiosos por saber como seriam as aulas.
 A turma era tranquila e interessada, 
aparentemente ‘normal’. O tempo foi passando 
e no decorrer das aulas fui descobrindo a 
bagagem de vida de cada um. Todos passaram 
por dificuldades no decorrer de suas vidas, mas 
a história de Laura chamou minha atenção, pois 
jamais imaginaria que por trás daquele sorriso 
lindo e daqueles olhos azuis cativantes existisse 
uma história tão sofrida.
Laura tem dezoito anos,   é alegre e vaidosa, 
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mas traz marcas de um abandono, o de seus 
pais. Eles se separaram e a mãe não a quis. 
Seu pai, alcóolatra, quase um mendigo, não 
tinha condições de cuidá-la e tampouco criticou 
a atitude de sua ex-companheira, visto que ele 
teria feito o mesmo. 
 Laura foi criada pelos avós que eram 
agricultores e possuíam uma condição financeira 
instável e, por serem idosos, necessitavam da 
ajuda da neta. Aos dez anos a menina abandonou 
a escola para trabalhar na lavoura no cultivo do 
fumo. Durante anos Laura trabalhou arduamente 
para ajudá-los, pois se lembrava do acolhimento 
de seus avós quando não tinha mais ninguém por 
ela. Trabalhando de sol a sol, estando ou não 
cansada, trilhava aquele horrível caminho que 
a levava diretamente para a plantação de fumo, 
e  não tinha perspectivas futuras e muito menos 
vislumbrava a possibilidade de retornar à vida 
escolar. 
 Ora, como as coisas são contraditórias! 
Logo o trabalho que deveria ser algo positivo 
comprometeu os sonhos de Laura, podou a 
ampliação dos seus conhecimentos e a privou da 
vida social, fazendo com que ela permanecesse 
alienada, apenas vivendo para o trabalho por um 
período de sua vida.
 O tempo passou. Sua infância acabou. 
Laura casou-se aos dezessete anos, mas a lavoura 
continuava sendo seu caminho diário. Foi nesse 
período que ela retornou à escola para a qual se 
desloca com muita dificuldade, chegando muitas 
vezes cansada devido ao trabalho na lavoura. 
Mesmo assim, quem olha para ela não diz que 
sua rotina é exaustiva, pois Laura traz no rosto 
um sorriso largo e um brilho no olhar. Se a 
lavoura não a cansar, se a vida não a desanimar, 
chegará a seu objetivo, mas isso, teremos que 
esperar para ver.”
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É bem provável que cada de nós, docentes da EJA, tenhamos 
em nossa lembrança a história de algum aluno ou aluna que 
frequentou nossas aulas. E não é por acaso que essas lembranças 
vêm à nossa memória, mas sim porque, de uma forma ou outra, nos 
tocaram, inspiraram, motivaram ou serviram de exemplo para nossa 
vida pessoal e/ou profissional. À primeira vista, é possível identificar 
em muitos olhares juvenis que chegam à EJA, a desconfiança e o 
desconforto por estarem ali, em mais uma tentativa de retornar à 
escola, na qual   muitas vezes foram taxados de “repetentes”, 
“indisciplinados”, incapazes de “se adequarem”. Porém, por trás 
desses olhares há também experiências e vivências que podem nos 
ajudar a dialogar com esses jovens, enxergando-os dentro de uma 
perspectiva mais ampla.
 As histórias de vida de personagens como Pedro, Bruna, 
Simone, Luís, André e Laura representam a situação de muitos 
adolescentes e jovens que frequentam os espaços escolares da EJA. 
É difícil identificar um único motivo que explique o ingresso deles 
nessa modalidade, visto que aspectos socioeconômicos, afetivos, 
culturais e cognitivos se misturam. Logo, a chegada desses alunos 
em nossas salas de aula deve ser encarada de forma a percebermos 
essa complexa e plural rede de porquês, ajudando-os a encarar a 
escola como um espaço onde eles sintam-se acolhidos, valorizados 
e aceitos independentemente das situações de fracasso escolar que 
os conduziram até ali. Trata-se de alunos que interromperam ou 
adiaram seus estudos por motivos diversos e, não raro, são alunos 
desacreditados, que foram incentivados a buscarem a EJA. Diante 
disso, a EJA passa a ser vista como uma possibilidade de completarem 
seus estudos e adquirirem a certificação mais rapidamente. Nesse 
contexto, a escola é compreendida como um lugar de socialização e 
encontro de histórias que se assemelham àquelas que eles vivenciaram 
e com as quais se identificam.

Cabe a nós, professores e professoras, uma postura reflexiva 
acerca do nosso papel social de educadores e educadoras e de 
como podemos repensar nossa prática de forma a contribuir para a 
construção de uma EJA no qual       haja espaço para formação, 
escolarização, ensino e aprendizagem, mas, sobretudo, um espaço de 
expressão das múltiplas juventudes que chegam até nós a cada novo 
semestre letivo.
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6 Evasão na EJA: 
ressignificando práticas para a 
permanência
 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação de Jovens e Adultos, a EJA tem três funções, quais se-
jam: a reparadora, na medida em que possibilita de forma concreta, 
o acesso de jovens e adultos à escolarização; a equalizadora, consi-
derando que visa restabelecer a trajetória escolar do jovem e adulto; 
e a função qualificadora, cujo propósito é o de atualização de conhe-
cimentos por toda a vida. 
 Nesse contexto, a Educação de Jovens e Adultos é, em tese, 
a alternativa de conclusão da escolaridade básica para estudantes-
-trabalhadores. Porém, a experiência nos coloca diante do alto índice 
de evasão presente nessas escolas, sejam elas de ensino médio e fun-
damental, ou na modalidade EJA, embora exista um senso comum 
de que a escolaridade viabilize melhores posições no mercado de 
trabalho. 
 “O cansativo do serviço junto com o estudo, e também temos 
que ser alguém na vida, sem estudos não somos nada na vida.” 
( F.T5 – E.E. Mário Quintana – Alvorada)
 Na pesquisa do economista Marcelo Nery (Motivos da Eva-
são Escolar 2010), verificamos que os salários universitários são 
544% superiores aos dos analfabetos e as chances de ocupação, 
422% maior. Apesar desta constatação a evasão na EJA tornou-se 
um problema tão grave quanto o analfabetismo.
 Minha atuação como professor da EJA, na EMEF São Pedro, 
Lomba do Pinheiro, possibilita apontar algumas razões que levam ao 
abandono da escola, às vezes de forma temporária, em outras, defi-
nitiva.  A dinâmica escolar tem o seu próprio percurso que, muitas 
vezes, desconsidera os diversos papéis desempenhados pelos nossos 
alunos no seu cotidiano: a vida profissional e a vida familiar, por 
exemplo, somente para falarmos de dois aspectos da diversidade que 
é a vida desse aluno.
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 O caso de Seu Luís Carlos – é assim que chamo meu aluno 
da totalidade 5, que conheço desde o primeiro semestre de 2012. Seu 
Luís não conseguiu avançar.  A causa? O grande número de faltas. 
Injustificadas? Não. Seu Luís trabalha como porteiro e tem uma esca-
la diferenciada de trabalho. Isso leva a uma frequência esparsa, que 
faz acompanhar algumas aulas. Foi retido em T5 e nesse semestre 
continuou a estudar. As faltas continuam. Essa situação que apresen-
to aponta uma das razões da evasão dos alunos da EJA. É um aluno 
que ainda permanece, mesmo com as dificuldades interpostas no seu 
caminho. Quantos mais desistiram ou sequer  se matricularam, tendo 
a percepção de que não conseguiriam concluir seus estudos, mesmo 
com todas as vantagens profissionais e pessoais que isso poderia lhes 
trazer? Como podemos promover a  permanência desses alunos   de 
forma a que eles aprendam, mas que também se sintam respeitados 
nos outros aspectos da sua vida?
 A escuta respeitosa dos sujeitos pode também nos movimen-
tar na busca de soluções para este sério problema da educação brasi-
leira.

EJA – EMEF São Pedro – Porto Alegre
Professor Gerson Medeiros
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 As atividades realizadas dentro e fora do espaço escolar 
como Festa Junina, confraternizações de aniversário, Janta de Natal, 
palestras, atividades dentro do projeto Autor na Escola, as oficinas de 
culinária, as aulas de dança e tantas outras atividades diferenciadas, 
como idas ao teatro, cinema e concertos, contribuem para o enrique-
cimento cultural e social do nosso aluno, o que oportuniza o acesso 
a diferentes espaços culturais da cidade e ampliando e problematiza 
vivências e leituras de mundo.

 Desenvolvo minhas atividades na EMEF São Pedro, muni-
cípio de Porto Alegre. Meus alunos estão da totalidade 2. A turma é 
frequentada por adultos, na faixa entre 35 e 63 anos. Na sua predomi-
nância, são do sexo feminino; a maioria não trabalha fora. Além de 
um espaço de aprendizagem, a escola é, para esses alunos, também 
um espaço de convívio social, onde eles gostam de estar, onde intera-
gem e sentem-se à vontade para relatar e trocar experiências de vida! 
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 Resposta do aluno Geralcino, 
sobre as contribuições da escola para 
a vida e o trabalho:
  “O fato de muitas vezes não 
pegar um trabalho bom por falta de 
estudo, porque pode ter a vista boa, 
mas sem saber ler é como se fosse um 
cego. A oportunidade de estudar só 
veio agora depois de aposentado.” 
(G. T2 – 63 anos) 

EJA – E.M.E.F. São Pedro - 
Porto Alegre

Professora Sandra 
Tessler Rodrigues

 Sou professora das Totalidades Iniciais da E.M.E.F São Pe-
dro, Porto Alegre, e nessa turma de T3 tenho alunos de idades vari-
adas, dos 17 aos 76 anos. O grupo não é numeroso, mas me exige 
bastante, uma vez que tenho que adaptar para cada um dos alunos o 
assunto tratado em aula, de acordo com os níveis de entendimento e 
escrita individuais. Em uma 
noite dessas, questionado so-
bre as aprendizagens trabal-
hadas que auxiliam no seu 
cotidiano, meu aluno de mais 
idade respondeu: 
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 O trabalho na EJA nos leva a incorporar na prática linguagens 
alternativas, como música, teatro, dança, artes plásticas, facilitando 
a aprendizagem, principalmente de estudantes mais velhos, que ger-
almente têm mais proximidade com a cultura popular. Acredito que 
as vivências proporcionadas na EJA, diferentes ou aproveitadas do 
cotidiano dos alunos, oportunizam o enriquecimento e a troca de ex-
periências e saberes entre todos os envolvidos no processo educa-
tivo.     

EJA - E.M.E.F. São Pedro- Porto Alegre
Professora Marta Elisa de Fraga Bandeira

 “Aprender a ler, e a escrever e a fazer contas. A gente ouve 
muita coisa do mundo e botando atenção aprende muita coisa porque 
agora estou aposentado e tenho mais tempo.”(Nabor de Brum -76 
anos)
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 “A EJA significa uma segunda chance de terminar os estu-
dos, pois sou jovem ainda e parei de estudar porque achava o colé-
gio “um saco”. Só depois de um tempo, comecei a sentir falta da 
escola, pois eu não fazia nada e sabia que os estudos iriam me fazer 
falta. Então comecei a fazer a EJA para corrigir os meus erros, re-
cuperando o tempo perdido, ao lado de pessoas da minha idade” 
(Aluno A. M.-16 anos – EJA) 
         Ao analisarmos a fala de A.M. podemos destacar a necessidade 
que a EJA tem de proporcionar um currículo flexível e adaptado aos 
anseios próprios da faixa etária. Para que a escola não se seja “um 
saco”, as aprendizagens não podem ser formais.
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 Trabalhar na EJA nos leva a buscar espaços educativos vari-
ados e significativos, possibilitando a esses sujeitos, que em algum 
momento da vida tiveram insucesso na escola, a conclusão de sua 
escolarização básica e o prosseguimento de seus estudos. 

E. M. Alzira Silveira Araújo - Cachoeirinha
Professora Márcia Raquel Costa do Nascimento
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 Perguntados sobre os motivos que levam à desistência da es-
cola alguns responderam:
 “Quando engravidam, geralmente acabam desistindo.” (T5)
“São vários fatores tipo: doença, cansaço, desemprego, conflitos fa-
miliares.” (A.P.-T5)

E.E Mário Quintana – Alvorada 
Professora Helenita Cristina Fonsceca Dutra
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  “(...) desde pequeno precisei ajudar em casa, senão 
não tinha o que comer. A vida na vila não era fácil. Ainda que eu 
tenha um emprego bom hoje, comecei como lixeiro, e hoje sou op-
erário graças a Deus. Sempre fiz tudo direitinho, só não tive tempo 
para estudar. Sonho em ajudar os meus netos nos deveres e ler mais 
e melhor”. 

 “É sempre bom porque é diferente da escola normal, é menos 
difícil porque a aula é do jeito que a gente entende com exemplos 
das histórias de cada um. Podemos falar sobre a nossa casa e das 
famílias para acrescentar na aula. Das nossas aulas não acho nada 
ruim, gosto de vir e aprender. Aprendo muito. Poderia melhorar se 
as aulas dos meus netos fossem assim, eles não gostam de estudar, 
não querem ir pra escola, mas eu sei que se as aulas fossem como as 
nossas, eles iriam gostar.” (M. L. - EJA) 

 A partir de suas palavras, busquei aprimorar as nossas práti-
cas para continuar evoluindo com o prazer de estar na sala de aula. 
Fiquei muito satisfeita com o relato do aluno, em que o mesmo sente-
se parte do processo pedagógico.

Projeto Compartilhar - PMPA
Professora Gisele Pereira Lima

                                                         

 Para compreender o fenômeno da evasão dos alunos da EJA 
da minha escola, convidei alguns colegas para visitar os alunos fal-
tosos. Abaixo estão transcritas as respostas que obtive:
“Eu estou trabalhando e chego muito cansado. Chego em casa e não 
consigo sair.” (R. T1)

 “Professora, ninguém me ajuda nessa casa! Deixo a comi-
da pronta, mas essa turma não é capaz nem de esquentar a janta. 
Quando chego da escola, tá todo mundo com fome e a casa toda 
bagunçada.”. ( M. T2)
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 “Meus horários combinavam com os horários de aula, ago-
ra ou trabalho ou estudo.” ( R. T2)

 Após a visita, retornei à escola e olhei novamente para as 
fotografias. Enxerguei lá não só alunos, mas trabalhadores adultos, 
desempenhando no cotidiano os mais diversos papéis, com carências 
e histórias diversas. Descobri também que, além das questões de tra-
balho, a afetividade é essencial para mobilizar esse aluno. Embora 
já adultos/adolescentes, nossos alunos precisam saber que são im-
portantes e que sua presença na escola é sentida e valorizada por nós 
professores.
 “A senhora aqui? Que legal!” (E. T1)
 “Pensei que nem lembravam mais de mim na escola!” 
(A. T1)

EJA - E.E. Professor Sylvio Torres
Professora Ana Cristiane da Silva Nunes

 No trabalho na EJA, sinto falta de um maior investimento em 
recursos tecnológicos educacionais, que se tornaram uma ferramen-
ta importante na interação com o educando da contemporaneidade. 
Outros recursos, como jogos, também são importantes, permitindo 
um maior entrosamento do coletivo e uma aprendizagem de forma 
mais descontraída.

EJA - E.E. Professor Sylvio Torres – Porto Alegre
Professora Isabel Cristina Medina Oliveira

  Trabalhar com o público da EJA requer um olhar pedagógico 
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que considere  o que esses sujeitos trazem para a sala de aula, suas 
múltiplas experiências de vida, valores e práticas culturais. Essas 
experiências não podem ser ignoradas, devem ser respeitadas e val-
orizadas. A escola deve construir um currículo que seja significativo 
para o aluno, que encare sua aprendizagem como uma descoberta de 
tempos e espaços diferenciados.

E. E. E. Básico Mário Quintana – Alvorada 
Professora Jéssica Guimarães 
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Noite de integração entre as Totalidades da E.M.E.F. São Pedro – Porto Alegre                             

Considerações  finais
 A evasão escolar na EJA decorre de múltiplas razões sociais e 
econômicas: a vulnerabilidade – pobreza extrema, uso de drogas, ex-
ploração juvenil e violência; trabalho – necessidade de composição 
da renda familiar que leva à dificuldade de conciliar o estudo com o 
trabalho; e gravidez precoce – a chegada do primeiro filho na ado-
lescência afasta as meninas do ensino regular. 
 Diante desses desafios da vida contemporânea, nós, profes-
sores da EJA, consideramos a importância das relações intersubje-
tivas em todo o processo educacional para que nossos alunos sejam 
sujeitos atuantes no seu próprio destino. Para contribuir nesse sen-
tido, buscamos construir práticas de sala de aula que contemplem e 
valorizem as experiências de vida dos alunos e os saberes e aprendi-
zagens que cada um constitui no trabalho, na família e em outros 
espaços educativos não escolares. 

 “Também somos um pouco professores, professores da vida, 
mas somos.”    

                              M.L – Projeto Compartilhar – PMPA
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7 Narrativas visuais da diversidade 
cultural dos jovens da EJA

Paulo Leandro Menezes de Souza1 
Lauren Betina Veronese2 

Anna Daniela Simioni3 
 Edileia Damineli4 

 
“A efervescência dos saberes não cabe unicamente no texto.”

Ana Godinho.

1 Centro Municipal de Educação Básica Oswaldo Aranha – Esteio
2 Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores Paulo Freire–PortoAlegre
3 Escola Estadual de Ensino Fundamental William Richard Schisler–Porto Alegre
4 Escola Estadual Villa Lobos – São Leopoldo 
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acesso – admiração - acolhimento – afetividade
amorosidade – arte 

companheirismo – colaboração - criação
cultura erudita x cultura popular 

dedicação democracia - dialogicidade
diferenças - diversidade

escutas e olhares - estatística
encontro – escola – esperança

experiências vividas
graffiti x pichação

ideais - ideias – imagens - inspiração
jovens x adultos
liberdade – luta  
movimento - música

oportunidade  - permanência – práticas educativas
 politicidade – projeto de vida - profissionalismo

reconhecimento - respeito
saberes – sensibilidade - sonhos

sujeitos sócio-culturais
talento -trabalho coletivo



Entre imagens e palavras: práticas e pesquisas na EJA 88   

Believe – Justin Bieber: I don’t know how i got here, I knew it wouldn’t be 
easy/ but your faith in me was so clear/ it didn’t matter how many times I got 
knocked on the floor/ but you knew one day I would be standing tall, just look 

Smile – Michael Jackson: ‘That’s the time, you must keep 
in trying/ Smile, what’s the use of crying/ You’ll find that 
life is still worthwhile/ If you just smile.’ (Essa é a hora, 

What a Wonderful World – Ray Charles: ‘I see 
friends shaking hands, saying: ‘how do you do?’. 
They’re really saying: ‘I love you!’/ I hear babes cry-
ing, I watch them grow, they’ll learn much more, than 
I’ll ever know/And I think to myself, what a won-
derful world!’ (Eu vejo amigos apertando as mãos, 
dizendo ‘Como vai?’, Eles estão realmente dizendo: 
‘Eu te amo!’/ Eu ouço bebês chorando, eu os vejo 
crescer, eles vão aprender muito mais do que eu vou 
saber/E eu penso comigo, que mundo maravilhoso!)
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at me now. (Eu não sei como cheguei aqui, eu sabia que não seria fácil/mas a 
sua fé em mim era tão clara/ não importava quantas vezes eu tenha batido no 
chão/ mas você sabia que um dia eu estaria em pé, basta olhar pra mim agora.)

que você deve continuar tentando/ Sorria, pra que serve o 
choro?/ Você descobrirá que a vida ainda vale a pena/ Se 
você apenas sorrir.) 
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Losing my Religion – RE.M. : ‘Oh, life, is bigger, is bigger than you/And you are 
not me, the lengths that I will go to, the distance is your eyes/Oh no I say too much, 
I say it up/ I thought that I hear you laughing, I thought that I heard you sing…I 

Some Say – Sum 41: ‘Some say we are better off without knowing what life is all 
about/ I’m sure they never realize the way, it’s too late/Somehow is different every 
day, in some ways it never fades away/Seems like it’s never gonna change, I must 
be dreaming.’ (Alguns dizem que é melhor nós nunca sabermos o que é a vida/Eu 
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think I thought I saw you try.’ (A vida é maior, é maior do que você/E você não sou eu, 
os caminhos por onde irei, a distância em seus olhos/Oh, não, eu falei demais, eu causei 
tudo isso/Acho que ouvi você sorrir, acho que ouvi você cantar; acho que vi você tentar.)

tenho certeza que eles nunca perceberão, é muito tarde/ De certo modo é diferente todos 
os dias, de alguma forma isso nunca desaparece/Parece que isso nunca vai mudar, eu 
devo estar sonhando.)

Imagine – John Lennon: ‘You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one/I hope 
someday you’ll join us/And the world will be as one.’ (Você pode dizer que eu sou um 
sonhador, mas eu não sou o único/Eu espero que um dia você se junte a nós/E o mundo 
será um só). 
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Another Brick In the Wall – Pink Floyd: ‘We don’t need no education, we don’t 
need no thought control/No dark sarcasm in the classroom, teacher leave them 
kids alone/ Hey teacher, leave us kids alone! All in all you’re just another brick 
in the wall.’ (Não precisamos de nenhuma educação, não precisamos de nenhum 

Another Brick In the Wall – Pink Floyd: ‘I don’t need no arms around 
me, and I don’t need no drugs to calm me/ I have seen the writing in 
the wall, don’t think I’ll need anything at all/Goodbye all you people, 
there’s nothing you can say to make me change my mind.’ (Não preciso 
de braços ao meu redor, não preciso de drogas pra me acalmar/Eu vi os 

Upside down – Jack Johnson: ‘Who’s to say, I 
can’t do everything? Well I can try/And as I roll 

along I begin to 
find, things aren’t 
always just what 
they seem/I want to 
turn the whole thing 
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controle mental/Chega de humor negro na sala de aula, professores, deixem as 
crianças em paz/Ei, professores, deixem as crianças em paz! Todos são somente 
tijolos na parede.)

escritos no muro, não pense que preciso 
de algo afinal/Adeus, todos vocês, não há 
nada que possa dizer para me fazer mudar 
minha mente.)

upside down…’ (Quem vai dizer que eu não posso 
fazer tudo? Bem, eu posso tentar/ E enquanto eu 
giro começo a descobrir, as 
coisas nem sempre são como 
parecem/ Eu quero virar a coi-
sa toda de cabeça pra baixo...)
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It’s a Kind of Magic – Queen: ‘One dream, one soul, one prize, one goal/ one 
golden glance of what should be…it’s a kind of magic/One shaft of light that shows 
the way, no mortal man can win this day.’ (Um sonho, uma alma, um prêmio, um 

Wasted Years – Iron Maiden:  ‘So, understand, don’t waste your time, always 
searching for those wasted years/Face it, make your stand/And realize your’re liv-
ing in the golden years.’ (Então, entenda, não perca seu tempo, sempre procurando 

I Sweet Dreams (Are Made of 
This) – Marilyn Manson: ‘Sweet 
dreams are made of this, who am I 
to disagree?/I traveled the world and 



Entre imagens e palavras: práticas e pesquisas na EJA95

the seven seas/ Everybody is looking for something. (Doces sonhos são feitos para 
acreditar, quem sou eu para discordar?/Eu viajei pelo mundo e pelos sete mares/ 
todo mundo está procurando por algo.)

objetivo/Uma boa olhada no que se deve ser… é 
um tipo de magia/Um facho de luz que mostra o 
caminho, nenhum mortal pode ganhar esse dia.)

por esses anos desperdiçados/Erga a cabeça, fique 
de pé/E perceba que você está vivendo nos anos 
dourados.)
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Carry on – Angra: ‘Follow the steps and you will find, the un-
known ways are on your mind/Need nothing else than just your 
pride to get there/So, carry on, there’s a meaning to life/Which 
someday we may find/Carry on, is time to forget remains from 
the past/ Carry on, is time to forget remains from the past to carry 
on…’ (Siga seus passos e você encontrará, os caminhos desconhe-
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cidos estão na sua cabeça/Não precisa de mais nada além do seu 
orgulho para chegar lá/Então siga em frente, há um sentido para 
a vida/Que algum dia nós poderemos descobrir/Siga em frente, é 
hora de esquecer os restos do passado/Siga em frente, é hora de 
esquecer os erros do passado para seguir em frente.)
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8 O diálogo como solução de 
conflitos e aprendizagens

Aline Bernardi Capriolli
Daniela Caponi Araújo

Maria Aparecida Piardi
Naiara Rosa Silveira

Nolma Teresinha Schuaste

 Lúcia entrou na sala dos professores com uma expressão de 
preocupação e angustia, lançou seu material sobre a mesa e em meio 
ao desabafo, num suspiro profundo, disse:

– Colegas. Como está a T4 nas avaliações que vocês estão fazendo? 
Eu acabei de corrigir as provas que apliquei na turma e obtive 
um péssimo resultado. Perguntei a eles o que havia acontecido 
e eles me disseram que deu um branco na hora de resolver as 
questões de interpretação de problemas. Obtiveram notas baixas 
e, consequentemente médias baixas na avaliação semestral. Maria 
Clara ao ver a colega tão chateada e desorientada, chegou perto e, ao 
colocar a mão em seu ombro, falou:

– Lúcia, tente se acalmar. Eles não merecem todo esse estresse. 
Olha o coração, dessa forma não aguenta. Você vai acabar ficando 
doente por causa deles. Eles nem estudam para fazer uma prova. Não 
querem nada com nada e no final de tudo a culpa é do professor que 
não ensinou direito ou que explica mal.
– O que vou fazer colega? Não consigo ensinar de outro jeito. Só que 
assim não está dando certo. Penso que aprenderam e aí, quando no 
final do semestre aplico a prova, eles vão muito mal.
– Calma Lúcia, tudo vai dar certo. O semestre passa rápido e, logo, 
logo você se livra deles, das correções das provas e tudo mais que a 
preocupa. Aí amiga, é hora de descansar para poder aguentar outra 
– Acho que não aguento. Preciso fazer algo para reverter essa situação 
de fracasso que estou sentindo e sei que eles também estão. Preciso 
resolver esse conflito que está me tirando o sono, mas penso, penso 
e não sei o que fazer. Talvez se eu aplicar mais umas provas... Então, 
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faço a soma de todas as notas e quem sabe eles melhoram as médias?
 Ao ouvir o diálogo das duas professoras, e perceber o nível 
da angustia e desconforto em que Lúcia se encontra, Débora se 
aproxima, meio sem graça para intervir na conversa, olhou-a nos 
olhos e disse:
 Lúcia, a T4 não é diferente das outras turmas. Todos nós 
deveríamos estar chateados e angustiados quanto você está. Os 
professores na escola usam a mesma metodologia ao avaliar 
o conhecimento dos alunos. Todos aplicam provas no final do 
semestre, e temos resultados negativos nesse processo. Procure se 
acalmar. Estamos vivendo esse momento de desacomodação, de 
angústia porque não estamos dando conta do recado. Eu, assim como 
você, gostaria de fazer minhas avaliações diferentes, porém, não 
sei como proceder. Não sei como organizar e que tipo de avaliação 
utilizar no processo de aprendizagem deles. Precisamos planejar 
juntas, discutir mais sobre o processo de ensino-aprendizagem, das 
relações pessoais, do currículo e do sistema de avaliação.  Penso que 
estamos todas nós, precisando buscar uma formação que nos oriente 
a realizar avaliações que realmente nos proporcione uma análise do 
resultado obtido pelo aluno, um feedback de nossas metodologias 
de trabalho. Um curso que nos proporcione a reflexão sobre o perfil 
dos jovens no mundo contemporâneo e técnicas pedagógicas que 
nos favoreçam no processo de ensino-aprendizagem. Vamos juntas 
solicitar ao Setor Pedagógico da Escola uma jornada pedagógica que 
contemple esses assuntos. Vamos pedir que os palestrantes enfatizem 
também as diferentes formas de currículo e que abordem a avaliação 
diagnóstica como forma de verificação de aprendizagem dos alunos 
e como avaliar toda a escola.
 Maria Clara,  que continuava ao lado de Lúcia na intenção de 
apoiar a colega desesperada com a turma, comentou:
– Eu não sei do que trata a avaliação diagnóstica. Penso que seria muito 
bom mesmo fazer uma formação. Eu me proponho a conversar junto 
com vocês e com a Coordenadora Pedagógica para realização dessa 
formação. Gostaria que você, Débora, nos falasse um pouco mais desse 
tipo de avaliação para convencermos as colegas do pedagógico.
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– Claro gurias! No que eu puder ajudar... Também não sei muito, pois 
como vocês, conclui minha licenciatura há muitos anos e quase não 
tenho tempo e dinheiro para me qualificar ou comprar livros nessa 
área. Eu sei que serve para identificar as etapas de desenvolvimento 
na aprendizagem dos alunos; perceber o que eles aprendem e o que o 
professor precisa revisar e trabalhar novamente. Serve para escolher 
o tipo de trabalho mais adequado, de forma mais participativa 
e mais crítica. Ela nos ajuda a diagnosticar as dificuldades dos 
alunos para que possamos auxiliá-los nos seus pontos fracos e no 
seu desenvolvimento pessoal e coletivo. Possibilita adequar às 
estratégias de ensino às necessidades de cada aluno. Isso vai garantir 
um resultado mais positivo no final do ano letivo. Teremos alunos 
com melhor desempenho, mais críticos e mais preparados para a vida 
e para o trabalho. Teremos um número maior de alunos chegando ao 
final do curso, pois teremos menos evasão escolar. 
 Lúcia encerra seu turno de trabalho mais confortada com o 
diálogo estabelecido através de seu desabafo, e as três professoras 
seguem ao encontro da Coordenadora Pedagógica do turno da manhã.
– Olá meninas! Em que posso ajudá-las? 
 Lúcia, mais animada sugere a Magda:
– Vamos nos reunir e estudar sobre as novas reformas do ensino 
de EJA, a interdisciplinaridade, o currículo e novas formas de 
avaliação? Quem sabe até, buscar auxilio com Profissionais da Área, 
para formação dos Professores?
 Magda entusiasmada com o pedido da colega,  passa a 
comentar sobre o assunto:
– A reformulação pedagógica na EJA, proposta por Paulo Freire, 
na década de 60, se volta a compreender a realidade dos alunos. 
Com uma transformação do processo Ensino e Aprendizagem da 
EJA, em compreender quem são os alunos que esta modalidade 
atende, procura saber das suas intenções e motivações, relacionando 
suas vivências em sala de aula à aprendizagem. Os alunos da EJA, 
geralmente, são provenientes das classes populares, que deixaram a 
Escola a fim de trabalhar para sustentarem suas famílias, outros tantos 
desempregados, ou empregados temporariamente, sem mencionar os 
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problemas de aprendizagem e repetência, que implicam diretamente 
no processo de aprender. Estudar na EJA e aprender, efetivamente 
representa um desafio a ser superado, o que demanda condições 
propícias, pois esses alunos possuem muita curiosidade e desejo de 
vivenciar experiências novas e já possuem um repertório rico do 
que Freire chama de saberes da experiência feita. São pessoas que 
já possuem experiências de vida oriundas de vários círculos sociais, 
como: família, igreja, etc. O processo educativo não se caracteriza 
pelo recebimento por parte dos alunos, de conhecimentos prontos 
e acabados, como se apenas a escola tivesse saberes legítimos. 
Ao contrário, o desafio é promover a reflexão coletiva – com  a 
participação de educadores e educandos – sobre os conhecimentos 
que circulam e que estão em constante transformação; professores e 
alunos são produtores de cultura, todos aprendem e todos ensinam, 
são sujeitos da educação e estão permanentemente em processo de 
aprendizagem. A maneira como se deve conduzir a educação escolar, 
com a valorização de tais conceitos, é de suma importância.
 As Professoras, ao ouvirem o relato, ficaram admiradas, e 
Maria Clara resolve  falar:
– Nunca havia pensado dessa forma! Parece que há realmente uma 
forma diferenciada de trabalhar, gostaria de experimentar!
 Lúcia entendendo o que Magda coloca, confirma:
– O Paulo Freire entende mesmo de Educação de Jovens e Adultos!
 Magda continua:
– O público que frequenta a EJA tem suas especificidades claras: 
são adolescentes e jovens, que após realizar uma trajetória escolar 
descontínua, marcada por insucessos e desistências, retornam à escola 
em busca de credenciais escolares e de espaços de aprendizagem, 
solidariedade e expressão cultural. A forma de melhorar é respeitar 
as especificidades desse público, desde os documentos oficiais até 
a construção de um projeto político pedagógico que contemple 
a realidade da EJA, com a prática pedagógica desenvolvida em 
sala, que deve encantar e apresentar novo aporte a estes alunos. 
Historicamente, o processo de ensino e aprendizagem representa 
uma série de circunstâncias que devem ser analisadas. Sob a ótica de 
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tratar-se de um público com peculiaridades, fica clara a necessidade 
de guardar as devidas proporções quanto ao tipo de experiências 
vivenciadas. Esta valorização da realidade e do conhecimento 
de senso comum é o que Paulo Freire fala de mola propulsora da 
alfabetização que leva o sujeito político e consciente a criticar e 
transformar sua realidade. 
 Após a fala de Magda, a Coordenadora pedagógica avisa as 
colegas que havia chamado a pedagoga Paula para uma conversa 
sobre flexibilidade do Currículo Escolar.
 Paula  se apresenta.
– Bom dia colegas! Meu nome é Paula Alves ,sou pedagoga e mestre 
em Educação, leciono há vinte anos e hoje estou aqui para podermos 
trocar experiências e conhecimento. Inicio nossa conversa trazendo a 
questão da angústia que vocês estão... A realidade da turma T 4, que 
foi mal nas provas. 
 As professoras ficam atentas ao que Paula tem a dizer, e ela 
continua:
– Gostaria de salientar que é necessário gerar condições para que os 
jovens desta turma tenham sucesso.Isso se dá devido a um Currículo 
Nacional Uniforme, estanque, que, ao não se tomar devida conta às 
desigualdades dos seus públicos e contextos, subverte a intenção 
inicial de democraticidade e conduz à exclusão, ao insucesso e ao 
desentusiasmo dos alunos e professores. 
 Além disso, questiona-se a solução até agora predominante 
que tem consistido, essencialmente em, partindo de um currículo 
nacional de tamanho único e pronto-a-vestir, como lhe chamam 
Formosinho, adaptar currículos alternativos para aqueles alunos que 
veem o seu registro biográfico manchado pelo insucesso. Vejam o 
que eu encontrei neste texto – Paula abre a pasta e puxa um livro, 
abrindo-o na página marcada – “A flexibilização curricular pode 
constituir uma medida preventiva da exclusão e do desentusiasmo 
de alunos e professores e, portanto, pode evitar a necessidade de 
recorrer a currículos especiais, pois especiais são todos os processos 
de organização e desenvolvimento curricular”.(p.20).
 Entretanto, referindo-se ao caso concreto do contexto   
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português, Pacheco (2000) afirma que “na base da orientação 
das políticas educativas mais recentes, sobressai um modelo 
descentralista-centralista que, por um lado perspectiva as escolas 
como locais de (re) construção do currículo e, por outro, reafirma o 
papel predominante da Administração central na sua configuração” 
(p.28)..
 Além disso, Alonso (2000) defende que para dar resposta 
a esta “problematicidade” da educação, a esta complexidade dos 
contextos, do pluralismo cultural e da diversidade de necessidades, 
estilos, ...,  “Não é possível prescrever o que tem de mudar: quanto 
mais complexa é a mudança menos poderá ser forçada; a mudança 
tem de ser apropriada e construída pelas pessoas na complexidade 
dos contextos.” (p. 33). Ou seja, a flexibilização curricular é um passo 
importante na procura da solução do problema das diversidades,  
mas há dois pré-requisitos: a Administração tem de apostar mais 
nos autores educativos locais; e estes têm de aprender a construir a 
mudança sem esperar que ela seja prescrita pela Administração.
 A solução passa pela adoção de processos de diferenciação 
pedagógica em que a dimensão pessoal de cada ator educativo 
envolvido num determinado contexto seja levada em conta. Passa 
por uma outra concepção de currículo, como sugere Leite (2000:22):  
“a concepção de currículo como projeto”. Um currículo desenhado 
em torno das grandes linhas de força definidas pela Administração 
Central, mas gerido pela escola num processo de interação.
 Esta nova visão do currículo sustenta um novo paradigma 
de escola: uma escola reflexiva, que questiona a sua organização e 
a formação que oferece aos seus clientes; uma escola aprendente, 
que procura os melhores meios de proporcionar aprendizagens 
significativas e funcionais; uma escola como uma “unidade 
social”, não meramente administrativa; uma escola autónoma, 
com capacidade de construir as mudanças necessárias aos diversos 
desafios que as diferentes realidades, devidamente contextualizadas, 
implicam.
 Vemos, assim, que a flexibilização do currículo exige a 
criação de novas condições de trabalho na escola: terá de se apostar 
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no trabalho colaborativo de todos os atores educativos; terão de se 
envolver novos atores no processo educativo; o processo educativo 
terá de ser baseado num processo de “construção” permanente de 
novas estratégias que respondam às dificuldades resultantes das 
diversidades; terá de se fomentar o aparecimento de lideranças fortes 
ao nível da administração e gestão da escola; terá de se apostar na 
afirmação da autonomia da escola, reservando-se à Administração 
central um papel, igualmente importante, regulador do sistema.
 A afirmação de uma escola de qualidade, que visa educar e não 
excluir, passa, necessariamente, pelo reforço da sua autonomia, pela 
sua integração nos territórios educativos, pelo desenvolvimento de 
projetos educativos próprios, inovadores e enraizados no respectivo 
meio. Para isso, são necessárias mais e melhores condições para o 
exercício da autonomia.
 Assim haverá a valorização da identidade de cada instituição 
escolar, assumida no seu projeto educativo e na sua organização 
pedagógica flexível, adequada às diversidades dos alunos e do meio 
em que a escola se insere.
 Como refere Alonso (2000), é necessário garantir algumas 
condições para viabilizar a flexibilização curricular: é necessário 
que nas escolas “se reúnam algumas condições políticas, 
organizacionais, de formação, de liderança, de participação e de 
apoio externo, que levem progressivamente a comunidade educativa 
a confrontar e reconsiderar as concepções e práticas curriculares 
ainda predominantes na cultura escolar.” .
 Pacheco (2000) acentua a complexidade desse processo, 
afirmando:
“Sendo o currículo fruto de uma complexa tomada de decisões, 
qualquer proposta de políticas participadas requer uma planificação 
que exige o equilíbrio de influências e a implicação de escolhas, 
compromissos e perdas. Deste modo, o currículo deve ser visto como 
uma construção coletiva que é feita na base de uma planificação 
partilhada que abarca tanto as decisões da Administração quanto as 
decisões dos professores, alunos, pais e outros intervenientes.” (p. 
32).
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 Deste modo, os três pilares que podem sustentar a construção 
de uma escola mais democrática são de harmonia, aliás, com o 
pensamento de Alonso (2000): a “colaboração”, a “investigação” e a 
“reflexão” (p. 40).
 Paula conclui sua fala e a coordenadora pedagógica toma a 
palavra:
– Agora que falamos sobre a teoria ,convido duas professoras para 
falarem sobre sua prática diária. A professora Nary, que falará sobre 
avaliação e a professora Agatha,  sobre habilidades e competências.
 Nary aproxima-se e inicia seu relato:
– Bom dia! Vou relatar a vocês colegas um pouco sobre minha 
experiência. Meu olhar sobre o tema avaliação tem como origem 
a experiência docente na EJA, em que atuo desde o inicio de 2012. 
Constando uma necessidade de ter uma classe de alfabetização 
para os pacientes surgiu o convite e o desafio de fazer um trabalho 
pioneiro deste tipo de classe em um Instituto Psiquiátrico.
 O processo está se dando em relação à busca dos pacientes 
quem tem interesse, à matrícula, o retorno para um contexto vivido 
há muito tempo atrás e em alguns momentos nunca vividos. 
 O primeiro contato foi um pouco assustador, pois tudo 
que é novo sempre assusta. Mas, com  o passar do tempo, foram 
sendo desenvolvidas atividades, diálogos, com isso os pacientes 
foram ganhando seu espaço e foram trazendo as suas vivências 
como um todo. Mas, em todo processo educacional existe a evasão, 
o abandono, a descrença no que se busca e faz e mesmo assim se 
apresenta também o retorno, os anseios e a continuação de tudo para 
que, novas conquistas venham ao encontro do futuro e com o que 
sonham e desejam esses alunos.
 Todos os alunos são inclusivos, portanto um trabalho 
desafiador a cada dia que passa ,com a interdisciplinaridade e turmas 
multiseriadas acontecem diariamente neste processo educacional.
Com isso, todas as áreas contempladas dentro do possível. E a 
avaliação se dá constantemente no dia a dia conforme vamos 
trabalhando. O melhor de toda essa caminhada é observar o brilho e 
a felicidade de cada aluno, podendo observar o que já foi aprendido 
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e compreendido dentro de suas limitações. Dentre essas atividades 
estão :aprender a ler e a escrever seu próprio nome ,assinar um 
documento e se reconhecer como cidadão participante do contexto 
que ele participa.
 Por tratar-se de educação inclusiva ,em um contexto 
Institucional Psiquiátrico, difere-se na participação de quem tem 
sonhos, vontades , o que é o quê ,quer ser mestre de suas próprias 
obras. São personagens de uma avaliação diária ,que se dá de aluno 
para aluno, aluno/ professor, aluno para o mundo.
 Enfim, observa-se que a avaliação não se dá apenas de forma 
formal conteudista. Mas , também de forma social, com a construção 
do sujeito como foco principal para a transformação .Aprendizagem 
contínua sim e com isso ,a evolução do sujeito como caráter avaliativo 
no seu processo diário.

A avaliação diária permite mais que o acompanhamento da 
aprendizagem dos conteúdos escolares porque possibilita observar 
e orientar a construção do sujeito como um todo ,seu processo de 
formação pessoal ,social e cidadão.
 É o sujeito participante ,sonhador, idealizador e com vontade 
de ser construtor de seus próprios objetivos. A avaliação apresenta-se 
de maneira social como contribuição formativa do cidadão.
    Todos aplaudem o relato da colega .E Lúcia pergunta a Nary:
– O que te motivou a trabalhar com esse público de alunos? 
  Nary é direta:
– O desafio!
 Segue a professora Agatha com o momento de prática:
– Hoje, aqui, pretendo  falar um pouco sobre minha experiência 
com meus alunos da EJA e como busco desenvolver com  eles as 
habilidades e competências em nosso trabalho. 

Sempre viso que meu aluno já possui uma bagagem de 
conhecimento do meio  o qual se encontra inserido, pode não possuir 
ainda o conhecimento científico  ,mas o prático ele o tem. Meu 
desafio constante é organizar e dirigir as situações de aprendizagem 
que pretendo atingir com eles, de uma maneira que una o lúdico, 
mesmo que eles já não sejam mais pequenos, com o conhecimento 
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científico(conteúdos básicos de cada etapa). Creio fielmente que 
não podemos deixar de proporcionar aos educandos momentos 
divertidos/lúdicos nas atividades de sala de aula, resgatando assim o 
prazer em aprender e gerar significados, com a real participação do 
mesmo no que se é estudado.

Sabemos que  na EJA temos alunos com várias faixas etárias 
e níveis de conhecimento. O desafio é grande ,mas precisamos 
estimular suas habilidades distintas para que todos possam atingir os 
objetivos que estabelecemos em relação ao que é trabalho , sempre 
tendo em mente que cada aluno é único no tempo de aprendizagem e 
que com os saberes diferentes a turma só tem a aprender.
 Certo dia, um aluno me disse a seguinte frase ,quando estava 
falando sobre um curso que estou participando...– Isso é muito 
distante da nossa realidade. ”E eu o questionei: – Por que muito 
distante?” 
 Aí, ele disse: 
– A senhora sabe tanto, e eu com um pouco menos da sua idade, estou 
apenas no ensino fundamental. Nessa frase,  fica nítido (a meu ver) 
que eles não acreditam no potencial que possuem ,reflexo do porquê  
muitos jovens terminam estudando na EJA. Anos de reprovação no 
ensino regular os fazem acreditar que são incompetentes. Depois da 
fala do mesmo ,lhe disse:
– Não existe saber mais ou saber menos ,existem saberes diferentes-
tão famosa frase de Freire- e como pessoa só temos a ganhar com 
isso. Podemos unir nossos conhecimentos para juntos trocarmos 
aprendizagens.
 Nas atividades procuro estimular o trabalho em grupo, pois 
sempre se aprende com as diferenças, estabelecendo relações  e 
estimulando  o pensar crítico.
 Rubem Alves descreve o “Ensinar” como um ato de alegria. 
Concordo com ele. Não podemos esquecer esse sentimento quando 
estamos em sala de aula e fora dela, devemos estimular  nossos alunos 
a sentirem o  mesmo quando estão na escola. Assim, a aprendizagem 
ocorrerá  mais facilmente e  a evasão – algo tão presente  na EJA 
– possa diminuir. Lembrando que, por estimular meus alunos a 
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aprender, tenho que servir de exemplo, fazendo o mesmo. Não é 
porque já somos professores e estudamos muito durante a graduação, 
que devo parar de estudar. Tenho, sim, o compromisso de continuar 
sempre me aperfeiçoando. É assim que termino nossa fala de hoje.
 Lucia, depois das palavras de Paula e dos relatos das 
colegas, suspira percebendo o quanto tem que se atualizar e 
continuar em constante estudo. Vai para casa com o propósito de 
estudar, estudar e estudar... Historicamente, o processo de ensino e 
aprendizagem configura uma série de circunstâncias que necessitam 
serem analisadas sob a ótica de que trata-se de um público com 
especificidades peculiares e neste sentido, fica clara a necessidade 
de guardar as devidas proporções quanto ao tipo de experiências 
vivenciadas por ele.  Esta valorização da realidade e do conhecimento 
de senso comum é o que Paulo Freire chama de mola propulsora 
da alfabetização que leva o sujeito político e consciente, a criticar 
e transformar sua realidade. Como diz Freire(1996), “Somos seres 
inacabados, portanto em constante aprendizagem”.
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9 Algumas reflexões sobre os sujei-
tos da educação de jovens e adultos1

      Aline Lemos da Cunha2

Parece o óbvio, mas talvez seja necessário recorrer a ele 
quando a temática é a Educação de Jovens e Adultos: os sujeitos da 
EJA não são crianças. Álvaro Vieira Pinto (2010), em uma das “sete 
lições” faz tal consideração, dizendo que esta é uma “visão regressi-
va” do sujeito jovem e adulto estudante. Salienta que estes sujeitos, 
homens e mulheres, não sendo crianças, precisam de um tratamento 
consequente a esta constatação. Ainda que seja constatável, não é 
consenso o reconhecimento deste sujeito como adulto, valorizando a 
etapa da vida em que está, sem que seja preciso recorrer às práticas 
escolares da infância para atender às suas demandas, principalmente 
nos anos iniciais de sua escolarização.

Certa vez, tive notícias sobre um programa de televisão de 
grande audiência que levou a professora de uma turma de alfabetiza-
ção de adultos para o palco, a fim de entrevistar a ela e aos estudan-
tes. Durante a reportagem de mais ou menos 10 minutos, apareciam 
homens e mulheres, alguns idosos, vestindo o uniforme da escola 
e indo estudar. O livro didático aparecia em foco e suas imagens 
remetiam fortemente à mesma “cartilha” utilizada pelas crianças em 
processo de alfabetização. 

Embora, na aula filmada, os estudantes estivessem cantando 
uma música do cancioneiro popular voltada ao público adulto a pro-
fessora, ao falar sobre os estudantes, declarava mais ou menos assim: 
“Eu sou das antigas, eu chamo à minha mesa para leitura”, “Quem 
1 Este artigo, de autoria de Aline Lemos da Cunha, vinculada ao Grupo do CNPq “Trabalho, educação 
e conhecimento”, se articula à pesquisa “Conhecimento que se “tece” e “destece”: diálogos com mulheres 
que ensinam e aprendem artesanato problematizando pressupostos na elaboração de propostas para a 
Educação de Jovens e Adultos”. 
2 Doutora em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Professora Adjunta da Faculdade 
de Educação da UFRGS. 
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não ler, vai ficar aqui depois da hora. Eu vou mandar chamar a mãe, 
vou chamar o pai.” É possível notar que, para além de uma brinca-
deira, a “volta à condição infantil” parece ser necessária a fim de 
configurar o processo de escolarização para jovens e adultos. Confir-
mando esta suposição, o texto lido por uma das educandas idosas, na 
mesa professora, intitulava-se “A Fada”: A Fada Mafalda/ com sua 
varinha mágica/ solta pela janela/ o seu pó plim-plim/ e por ordem 
dela/ pedra vira quindim.

Sala de aula cheia, em exposição na TV, facilmente leva a 
considerar que esta seria uma prática-modelo. Porém, este bre-
ve exemplo nos leva a pensar novamente com Álvaro Vieira Pinto 
(2010). Para ele, tais procedimentos têm relação com um modo de 
conceber o sujeito jovem e adulto na escola. Para este autor, estas 
práticas traduzem um olhar de que o adulto é “atrasado” e que pre-
cisa retomar a infância ou uma postura infantil para poder aprender. 
Por outro lado, isto também pode significar uma compreensão de que 
é só na infância que se aprende ou que a etapa “certa” para se adqui-
rir determinados conhecimentos é a infantil. Portanto, para aprender, 
homens e mulheres, jovens e adultos, precisam “regredir” à infância, 
em um ambiente pensado para crianças, a fim de que sua aprendiza-
gem tenha sucesso. 

Ao buscar elementos para analisar esta questão, o referido 
autor salienta que “esta concepção, além de falsa e ingênua, é inade-
quada porque: deixa de encarar o adulto como um sabedor” (p.91), 
ignorando que os homens e as mulheres se constituem pelo seu tra-
balho e que estas vivências do dia-a-dia geram conhecimentos e isto 
independe do processo de escolarização. Também, tratando-o como 
“criança”, os educadores e educadoras, passam a desconsiderar que 
este sujeito jovem e adulto, que está na escola, é membro atuante e 
pensante de sua comunidade, por sua participação ativa nos espaços 
sociais nos quais convive. 

Outra questão a se considerar é que tais visões sobre a Educa-
ção de Jovens e Adultos cerceiam os estudantes da oportunidade de 
manifestarem seus conhecimentos prévios e suas visões de mundo, 
já que os espaços destinados ao conhecimento na escola restringem-
-se às práticas infantilizadas que, sendo assim, não promovem deba-
tes mais aprofundados sobre temas cotidianos. Porém, talvez fosse 
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ainda necessário problematizar o porquê desta dificuldade em com-
preender que o sujeito jovem e adulto não é criança ou ainda, que 
a modalidade EJA requer modelos pedagógicos próprios de acordo 
com as funções e sentidos que esta assume para homens e mulheres 
em processo de escolarização. 

Mesmo que em outros níveis não seja praxe a infantilização, 
podemos reconhecer que o modelo pensado para crianças e adoles-
centes ainda é bastante repetido nas turmas de jovens e adultos. Mais 
uma vez, o modelo pedagógico próprio é negligenciado. Nas discus-
sões com professores e professoras da EJA, vimos em suas decla-
rações uma preocupação que este modelo novo, do qual ainda não 
possuem clareza, não seja viável ou que através dele, não consigam 
atingir a qualidade esperada. Porém, é fácil constatar que o “encai-
xe” dos conteúdos escolares pensados para crianças e adolescentes 
na EJA seja impossível. A esquizofrenia pedagógica, já que há uma 
perda total da relação com a realidade vivenciada pelos sujeitos, sua 
história e mundos da vida, é facilmente percebida.

Acreditamos que todas estas questões estão vinculadas a uma 
concepção de escola na qual a presença jovem e adulta, no grupo de 
estudantes, ainda é recente. Nossas discussões sobre a democratiza-
ção do espaço escolar e sobre o direito de todos os cidadãos e cidadãs 
brasileiros o frequentarem nos apresenta um quadro de alocação e 
hierarquização de conhecimentos, bem como de violação dos direi-
tos humanos.

A experiência na formação de professores tem apresentado 
inúmeras questões sobre a compreensão que os docentes têm da es-
cola no que diz respeito a ela como um espaço de promoção dos 
direitos humanos e percebemos que esta discussão se faz necessária 
quando pretendemos discutir sobre os “sujeitos da EJA”. Primeira-
mente, temos visto que o tema é recebido como uma novidade ou, 
pelo menos, como uma das temáticas sobre as quais pouco se fala. 
Talvez seja possível identificar que, por sua pulverizada abordagem, 
as questões geracionais, étnico-raciais, de gênero, ambientais, rela-
tivas à diversidade, dentre outras, não sejam compreendidas como 
integrantes de uma política de promoção dos Direitos de homens e 
mulheres, cidadãos e cidadãs brasileiros ou ainda, tendo como foco a 
escola para crianças e adolescentes, tais temas são abordados partin-
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do das “datas comemorativas” o que os reduz, muitas vezes, a nada.
 Para iniciar um diálogo com os docentes, em específico os 
que atuam na Educação de Jovens e Adultos, temos proposto uma 
análise, mesmo que breve, do histórico de lutas de diferentes grupos 
sociais mais equitativas e por justiça social. Temos defendido que a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e documentos a ela re-
lacionados, precisam ser compreendidos para além do senso comum 
e da frase “Isso é coisa pra privilegiar bandido”. Faz-se necessário 
aos educadores e educadoras que atuam em uma modalidade da edu-
cação básica que expressa visivelmente, os séculos de exclusão e 
inobservância dos direitos das pessoas, reconhecê-los e lutar por sua 
efetivação. 
 Proponho, por onde tenho dialogado com professores e pro-
fessoras, que façamos um exercício o qual, talvez, seja novo para 
nós: duvidar de nossas certezas no que diz respeito à escola. Uma 
delas é, sem dúvida, a afirmação: “No meu tempo, a escola era muito 
melhor”. Tenho sugerido que possamos pensar: De que tempo esta-
mos falando? Em que época a escola era “muito melhor”? Melhor 
em quê?
 Sem negar que temos inúmeros desafios na docência na EJA 
e que, muitas vezes, tais desafios nos constrangem, propomos pensar 
radicalmente na afirmação feita. Se estamos citando a escola de 10 
anos atrás, constataremos que ela era bem menos democrática do que 
é hoje.  Se nossa referência é a escola dos anos 90, cabe ressaltar que 
só em 1996 temos a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, na qual o princípio é a democratização dos espaços esco-
lares para todos os brasileiros e brasileiras. Ou ainda, se falamos da 
escola dos anos 70, estamos sugerindo retornar a um período no qual  
a Educação de Jovens e Adultos se restringia à alfabetização.  

Poderíamos salientar ainda que apenas nos anos 2000, a EJA 
é reconhecida como modalidade de Educação Básica, sem restringir-
-se aos processos aligeirados de formação supletiva e abrangendo 
os diferentes níveis de ensino. Verificamos que, quanto mais “an-
tigamente” se encontra nossa referência, menos diversidade tínha-
mos na escola, menos projetos para todos e todas encontramos e, 
se pensarmos profundamente, perceberemos que, sem a abertura da 
escola, talvez muitos dos leitores deste capítulo também não teriam 
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frequentado este espaço de conhecimento. 
Por certo, mesmo excluídos da escola, homens e mulheres ao 

longo da história conceberam outros espaços de conhecimento e nos-
sas análises permitem compreender que o fizeram, pois, como gen-
tes, educaram-se no mundo. Porém, como cidadãos e cidadãs brasi-
leiros, tiveram o direito de acesso aos processos formais de ensino, 
negado. Faz pouco tempo que temos estatutos com vistas à igualdade 
de direitos. Faz pouco tempo que vivemos em um Brasil mais demo-
crático. Talvez por isso, ainda precisemos discutir esta questão, dada 
sua expressa novidade. 

Para Freire 

‘o homem integrado é o homem Sujeito (FREIRE, 1980, p. 42), isto 
é, um homem enraizado não só historicamente, mas acima de tudo 
aquele que expressa sua humanização. Ele exercita sua liberdade, 
assume as tarefas de seu tempo, reflete e analisa-as, posicionando-se 
criticamente e tomando decisões que interferem e alteram a reali-
dade. Faz isso junto com os demais, em comunhão: dialoga e age. 
(apud OSOWSKI, 2010, p. 382, In.: STRECK et all., 2010.)

Nesta linha, sabemos que os processos educativos escolares 
podem “co-laborar” com este engajamento de homens e mulheres 
na conquista do seu direito de ser, porém, não configuram uma so-
lução para única este tema. As lutas cotidianas é que vão desafiando 
homens e mulheres e estes “desafios mobilizadores” podem desper-
tar-lhes o desejo de se emanciparem-se. A escola, como espaço de 
conhecimento para os sujeitos jovens e adultos, portanto, pode con-
tribuir com seus processos emancipatórios, ou seja, com seus pro-
jetos de vida que, neste espaço, podem ser problematizados. Outra 
questão fundamental é que a escola como direito e espaço plural, 
remete à necessidade de políticas intersetoriais no atendimento dos 
sujeitos da EJA. Estas políticas visam de modo integrado, contribuir 
no processo de ampliação de oportunidades para estes homens e mu-
lheres, bem como, na garantia de sua permanência no espaço escolar. 
Tratamos aqui, portanto, de outros direitos: à saúde, à segurança, ao 
emprego, ao lazer dentre outros aspectos necessários à vivência ple-
na dos seres humanos.
 Nesta discussão que apresentamos, emancipação e autono-
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mia são conceitos correlatos e o ambiente escolar aparece como es-
paço de promoção destas conquistas. Não os abordamos como algo 
pronto e acabado e que as práticas escolares darão conta de torná-los 
efetivos. A conquista da autonomia é processual e duradoura, feita 
na luta constante e coletiva, portanto, compreendemos que a escola 
pode ser um destes espaços fundamentais para que isto aconteça. 

Para Freire, a “autonomia do ser do educando” é algo que 
precisa ser respeitado, mas não somente isto, sua reflexão é enca-
minhada para a radicalidade deste conceito. Respeitar a “autonomia 
do ser” significa estar ciente de que todos somos inacabados e que, 
reconhecendo nosso inacabamento, estamos aptos a reconhecer, nos 
outros, seus limites e possibilidades. No âmbito da escola, na plura-
lidade de sujeitos da EJA, precisamos conceber o inacabamento e a 
diversidade como ponto de partida para pensar processos pedagógi-
cos eficazes, condizentes com as expectativas de vida e projeto dos 
estudantes jovens e adultos, bem como para a promoção da qualida-
de do ensino. Compreendemos que a autonomia leva a desacomoda-
ção, já que, com Freire, podemos compreender que é uma saída da 
“sombra”. Para ele

os oprimidos que introjetam a ‘sombra’ dos opressores e seguem 
suas pautas, temem a liberdade, à medida em que esta, implicando 
na expulsão desta sombra, exigiria deles que ‘preenchessem’ o ‘va-
zio’ deixado pela expulsão, com outro ‘conteúdo’ – o de sua autono-
mia. (FREIRE, 1987, p. 18, versão PDF)

Quando este tema se torna central nas obras de Paulo Freire, 
parece realizar um chamamento a algo que ainda não foi compreen-
dido, mas se configura como algo já superado. Todo aquele discurso 
da formação dos “sujeitos críticos e participativos” vai “por água 
abaixo” quando nossas considerações sobre os estudantes da EJA 
são demasiadamente generalizadas ou ingênuas nesta perspectiva.

Isto significa dizer que não basta nomear quem eles são ou 
supor quem são, destacando, apenas, que são homens, mulheres, que 
trabalham, que estão cansados ou que são adolescentes desinteressa-
dos. Torna-se fundamental “admirá-los” a fim de que, reconhecen-
do-os como sujeitos, o diálogo amplie nossas visões a seu respeito 
e aprofunde-as. O objetivo é que, conhecendo nossos educandos a 
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fundo, possamos compreendê-los efetivamente como sujeitos, pro-
tagonistas, com suas concepções sobre a vida e o mundo, com suas 
histórias, dúvidas e conhecimentos, valorizando a diversidade dos 
sujeitos da EJA como prerrogativa importante para a democratização   
da escola pública.                    
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10 Educação de Jovens e Adultos e o 
Mundo do Trabalho: conversando 
sobre o tema com professores de EJA1

Maria Clara Bueno Fischer2

 Um estudante da EJA afirma que a escola pode contribuir 
com o seguinte: “trabalhar com sabedoria”!  Uma resposta aparen-
temente simples para uma questão tão complexa: como se relacio-
nam, ou como deveriam se relacionar-se, trabalho e educação? Um 
sentido possível para sua resposta é pensar a escola como um lugar 
em que podemos nos distanciar do cotidiano do trabalho e, como 
uma coruja, analisá-lo nas suas múltiplas facetas. Parar o relógio da 
jornada exaustiva de trabalho para entender um pouco as lógicas ex-
plícitas e/ou implícitas do trabalho humano. Trabalhar com sabedo-
ria também pode significar uma mistura bem feita da prática  com 
a teoria, dos saberes e valores escolares e com os saberes e valores 
produzidos no trabalho. Um bom começo para nossa conversa sobre 
o tema da EJA e o Mundo do Trabalho: trabalhar com sabedoria. 
 Jovens e adultos são sujeitos de direitos e o seu acesso e perma-
nência na escola dependem, entre outros aspectos, do (re) conhecimento 
e análise, por todos os envolvidos com a EJA,  de sua relação com o 
mundo do trabalho. Isto é, a incorporação crítica e criativa do tema tra-
balho e dos saberes que os e as estudantes constroem nas suas experiên-
cias e trajetórias de trabalho no projeto político-pedagógico, nos planos 
de ensino e na organização das atividades didáticas  da EJA.  

1 Este artigo, de autoria de Maria Clara Bueno Fischer, vinculada ao Grupo do CNPq “Trabalho, 
educação e conhecimento”, ao trabalhar com os dados da pesquisa realizada junto aos professores 
do Curso de Aperfeiçoamento, dialoga com reflexões sobre as relações entre trabalho e educação de 
jovens e adultos que resultam de seu envolvimento em outras pesquisas realizadas no Programa de 
Pós-Graduação em Educação como, por exemplo, o projeto “Experiências de educação profissional e 
tecnológica integrada à educação de jovens e adultos no Estado do Rio Grande do Sul”, finalizado em 
2011, e o projeto em andamento “Pedagogias no e do trabalho associado: usos de si e circulação de 
valores e saberes de adultos trabalhadores”.
2 Doutora em Educação pela University of Nottingham e Pós-Doutorado em Educação pela Universi-
dade de Lisboa. Professora Adjunta da Faculdade de Educação da UFRGS.
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 O trabalho, em suas variadas formas, é uma dimensão central 
na vida das pessoas. A incorporação consciente, generosa e atenta 
das vivências de trabalho dos estudantes na construção do olhar e da 
escuta do professor amplia as condições de acolhimento dos estu-
dantes. As vivências de trabalho estão encharcadas de valores, sabe-
res, afetos, dores, amores, identidades, especialmente profissionais e 
de projetos de um futuro melhor. Acolher tais vivências tem relação 
com sentimentos de pertença à escola; condição necessária, mesmo 
que não suficiente, para alguém continuar estudando. 

Sendo as experiências de trabalho dos estudantes da EJA, as mais 
variadas, tornam-se vasto campo de aprendizagem para os professo-
res. Basta que tais experiências sejam valorizadas, que a sala de aula 
seja um espaço de troca. Os alunos têm muito que ensinar, mas creio 
que a maior aprendizagem resida no fato de o professor estar atento, 
ao ouvir os relatos dos alunos, e valorizá-los. O “saber ouvir” já é 
uma grande lição. (depoimentos de professores de EJA)

 O professor irá perceber, na fala do estudante, indicadores 
das relações entre trabalho e educação que extrapolam uma vivên-
cia singular. Tais relações se produzem nos processos de produção, 
reprodução e transformação da existência humana ao longo da his-
tória. Nas trajetórias e experiências de estudantes da EJA, trabalho e 
educação se entrecruzam-se de forma mais ou menos virtuosa, mais 
ou menos acidentada, em que pesam dimensões singulares e indivi-
duais, sociais e coletivas, econômicas e políticas e culturais. Por tudo 
isso, trabalho e educação interpenetram-se em suas vidas negando, 
mas também afirmando, a potencialidade humana de “ser mais”, na 
feliz expressão de Paulo Freire. Para as classes populares, que vi-
vem do trabalho para (sobre) viver no modo capitalista de produzir a 
existência, combinar trabalho e educação é uma verdadeira odisseia - 
uma viagem longa que apresenta características épicas. Odisseia que 
desvela a dualidade instaurada na sociedade entre tempos e espaços 
do trabalho e da educação: “vim para a EJA para conciliar o trabalho 
e o estudo; trabalho manhã e tarde e à noite estudo; deixa-me can-
sado; o trabalho mexeu muito com o meu estudo, pois eu tive que 
estudar de noite porque eu trabalhava dois turnos”. A longa viagem 
é alimentada por projetos individuais, de um futuro e um emprego 
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melhor. Que projetos são esses, informados, por vezes, de forma tão 
breve? “Sim porque tem que estudar para ter um futuro melhor”.
 Estudantes da EJA que trabalham estão inseridos na escola, 
em processos de ensinar e aprender numa condição de trabalhadores 
estudantes, porque não deixam para trás o fato de serem trabalhado-
res. O trabalho com suas contingências de  necessidade e liberdade, 
de prazer e sofrimento, de alienação e não alienação lhes confere 
uma identidade própria e um patrimônio de experiências e saberes e 
necessidades. A escola, com seus modos tradicionais de organização 
pedagógica, usualmente, cria para ele ou ela dificuldades de acesso 
e permanência quando não os acolhe nesta sua condição, como es-
tamos apontando nesta nossa conversa. Muitas vezes não leva em 
conta que ele(a) necessita combinar horário de trabalho com horário 
de escola e de estudo que, em geral, não se beneficia da forma e 
do conteúdo dos currículos escolares por estes não serem construí-
dos tendo como base suas características sócio-político-culturais.  E, 
para corroborar, embora empregadores e outras instituições sociais 
proclamem que “educação é tudo”,  não criam condições para que o 
trabalhador-estudante possa fazer acontecer o direito do estudante 
de estudar e o do professor de realizar o seu trabalho em plenitude.  
“Os estudantes que trabalham, chegam no segundo período e, com 
o passar dos meses, alguns desistem devido ao cansaço ou às horas 
extras que a empresa necessita. Nosso trabalho fica truncado devido 
a estes fatores e muitas vezes não evolui!” 
 As expectativas dos trabalhadores-estudantes em relação à 
escola estão fortemente impregnadas de sua condição histórica de 
vendedores de força de trabalho e permeadas pela aposta de que es-
tudar (na escola) é condição suficiente para ascender no emprego 
atual, conseguir um emprego melhor ou que este esteja mais próxi-
mo ao que gostam de fazer.“Voltei para aprender mais e poder ter um 
bom emprego; no meu caso o estudo estava me fazendo falta na área 
que trabalho por isso voltei a estudar e porque no futuro pretendo 
arrumar um emprego melhor e pra isso preciso estudar muito; espe-
ro terminar o fundamental e o médio para trabalhar num lugar que 
eu goste e seja bom para mim. A empresa “onde” eu trabalho está 
conquistando o ISO 9001, aí, no ano que vem, eles vão exigir no mí-
nimo 1º grau completo e eu já estava pensando em voltar a estudar e 
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voltei; tudo porque eles estão pedindo o primeiro ano; eles pedem no 
currículo... a escolaridade e não alcança; voltei para aprender outra 
profissão, além de ser dona de casa; buscando uma profissão melhor, 
quero chegar à gastronomia.’ (depoimentos de estudantes de EJA)
 Depoimentos de professores e professoras contribuem para 
continuarmos nossa conversa sobre o assunto:

Os estudantes da EJA são adultos e os que trabalham geralmente 
têm por objetivo aprender um pouco mais para aprimorar suas atu-
ações no trabalho ou adquirir um diploma de conclusão para elevar 
um posto ou conseguir um emprego melhor.
A ansiedade para ingressar ao mercado de trabalho está diretamente 
relacionada com o desejo de independência familiar. Com a autoa-
firmação como sujeito capaz de gerir seu próprio sustento. A grande 
maioria tem, como referência de trabalho, atividades exaustivas com 
jornada superior ao permitido e com remuneração baixa. Eles, em ge-
ral, criticam essa relação de trabalho na qual observam seus familia-
res e, desejam concluir o Ensino Médio na esperança de ingressarem 
numa atividade mais bem remunerada e com melhores condições no 
ambiente de trabalho. Lutam para chegar ao final do curso com apro-
vação para receberem a certificação(passagem para a independência 
financeira),porém não há de forma geral grande empenho no processo 
de aprendizagem. Percebem a escola como caminho para o sucesso, 
porém buscam esse sucesso de forma assistencialista. A escola como 
veiculo de libertação financeira e com a obrigatoriedade de trazer esse 
benefício somente pelo fato dele ser aluno e possuir uma condição 
desfavorável. (depoimentos de professores de EJA)

Um passo enorme é dado quando esta condição social do tra-
balhador estudante é reconhecida pela escola e/ou pelos professores:

Reflete (a experiência de trabalho na escola) em diversos aspectos; 
horário diferenciado, trabalho braçal, a escola precisa adaptar-se aos 
seus alunos, pois as suas realidades são diferentes.
Vários e diferentes aspectos do dia a dia da escola são diretamente 
ligados em torno do envolvimento dos estudantes da EJA com o 
trabalho. Por exemplo: a flexibilidade com horários de entrada e de 
saída; a preocupação em oferecer uma refeição da melhor qualidade 
possível; a organização das atividades extracurriculares; o aconche-
go desses alunos na escola para que se sintam bem neste ambiente, 
dentre outras tantas... (depoimentos de professores de EJA)
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 Mas, uma questão é fundamental para continuarmos nosso 
diálogo. É preciso não naturalizar ou reforçar uma visão naturalizada 
da escola e da educação e, por outro lado, do trabalho e do emprego, 
que parece estar nos projetos de muitos estudantes quando adentram 
às salas de aula de Educação de Jovens e Adultos. Visão que, pro-
vavelmente, não é só dos estudantes; talvez seja a de muitos de nós. 
Refiramo-nos  à redução da relação entre educação e trabalho à rela-
ção entre escola e emprego e, diretamente associada a esta perspec-
tiva, à aposta de que a escola é condição suficiente para o alcance de 
um emprego melhor. E, ainda, de que a educação é o passaporte para 
um futuro melhor.  Esta trama precisa ser desfeita tanto pela escola 
como pelos próprios trabalhadores-estudantes. Claro que educação 
escolar é fundamental e, antes de tudo, é direito de todos, mas não é 
em relação a isso que estamos fazendo ponderações. Sigamos nosso 
diálogo.
 Para desfazer tal trama é preciso considerar, por exemplo, 
o/a trabalhador/a-estudante na sua condição e experiência de classe 
social e, portanto, a partir da compreensão de que trabalhador não 
é só força de trabalho e sua condição não pode ser analisada iso-
ladamente. Neste caso,  o tema trabalho e a experiência dos estu-
dantes são incorporados para entender como funciona a sociedade, 
incluindo uma perspectiva de identidade sócio-política e cultural de 
classe e, não somente, pautando-se pelo reforço à ideia da ascensão 
individual no emprego, via escolarização. Potencialmente é possível 
se construir outra trama, quem sabe virtuosa, entre educação e traba-
lho que gere ampliação de horizontes, tanto para qualificar a inserção 
aqui e agora no mundo do trabalho como para pensar em caminhos 
novos de se trabalhar e de se viver e produzir cultura na sociedade.  
E, por que não, inventar outros jeitos mais humanos de ser e estar 
no mundo, reinventando a escola e o trabalho? Uma formação in-
tegral e omnilateral do ser humano (do latim: omnis, que  conside-
ra todas as dimensões, “lados” do ser) e um currículo integrado se 
fazem necessários para desatar este complicado nó. Uma formação 
integral permite leituras e tomadas de posição (de corpo inteiro... não 
só razão) sobre e com o mundo. Tomemos alguns depoimentos de 
trabalhadores-estudantes para descomplicarmos esta nossa conversa.
 “Se não trabalha, não come. Se não estuda não trabalha”  
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(depoimento de estudante de EJA). Algumas interrogações poderiam 
ser feitas pelos professores, estabelecendo um diálogo com os estu-
dantes e quem sabe entre professores da EJA. Se for verdade que é 
preciso trabalhar para poder comer (ou, mais amplamente, para se 
sustentar), será que todos que comem, trabalham? Todo o trabalho 
(ou ocupação, ou emprego) demanda ou tem como pré-condição o 
estudo realizado na escola? Sim? Não? Como isso acontece? Por 
que as coisas são assim? Construir tais perguntas para uma leitura 
de mundo, na escola, sobre o trabalho, supõe que o professor anali-
se que o trabalho transforma a natureza e produz cultura e, portan-
to, é um elemento determinante na construção da sociedade em que 
vivemos. Caso contrário, se não interrogarmos o que parece dado, 
reforçar-se-á a ideia de que todos que comem, trabalham; que é o 
estudo e a certificação escolar que garantem emprego... 
 “Voltei a estudar para ser alguém na vida” (depoimento de 
estudante de EJA). Esta é uma afirmação recorrente na EJA, vincular 
o estudo ao “ser alguém” é somente a ponta de um iceberg. Abaixo  
desta ponta tem muito gelo. O que é ser alguém? Por que a escola é 
insistentemente associada a “ser alguém”? Um dos aspectos, entre 
outros, que podemos associar o “ser alguém” é, com certeza, a pos-
sibilidade de inserção no mundo do trabalho; outros estão associa-
dos à capacidade de se movimentar na cidade, não ser enganado nas 
compras, poder assinar o nome, e por aí vai.  Se estudo é só escola 
e se escola torna a pessoa um alguém reconhecido (por si e pelos 
outros), então tudo que foi aprendido fora da escola não torna esta 
pessoa um alguém na vida? Uma vida inteira trabalhando em casa, 
na oficina, na rua, no supermercado não torna a pessoa um alguém 
na vida? Por que tanta invisibilidade para si mesmo e pelos outros? 
A ideia do esforço individual e da escola como o lugar que, ao certi-
ficar socialmente um determinado conhecimento, afirma que ele ou 
ela é “alguém” se não for questionada vai, mais uma vez, naturalizar 
a responsabilização individual do estudante pelo seu sucesso pessoal 
e a escola como o lugar de passagem para tal. 
 “Se eu estudar bastante é provável que eu tenha um bom em-
prego” (depoimento de estudante de EJA). Este depoimento abre, 
imediatamente, uma porta para um diálogo entre professor e estu-
dante, um pouquinho diferente. O estudante incorpora na sua fala o 
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adjetivo provável. Se, num diálogo coletivo, o autor deste depoimen-
to e o do anterior estivessem juntos, o professor teria um “gancho” 
para problematizar, não somente a partir de seu entendimento, mas 
a partir do que o próprio aluno está dizendo,  que a escolarização é 
importante, quem sabe, para concorrer a um posto de trabalho alme-
jado, mas que não é só isso que define ser bem sucedido. Se o posto 
almejado fosse, por exemplo, numa indústria de calçados, haveria 
que se pesquisar – professores e alunos - um pouco mais sobre o 
mercado de trabalho neste segmento, as exigências específicas para 
os diferentes postos de trabalho, etc. E, ainda, empenhar-se em en-
tender com os estudantes o que é um “bom emprego”. Afinal, vamos 
reforçar, é muito recorrente a associação da elevação de escolaridade 
com a conquista de um “emprego melhor” ou “bom emprego”. Um 
caminho imenso se abre aqui: como está se dando, na prática, a va-
lorização da certificação escolar na indústria calçadista? Sempre foi 
assim? Por que agora é assim? Será que todos que tem estudo e que-
rem trabalhar neste ramo da economia conseguem um “bom empre-
go”? Quem sabe um convite a instituições de empresários e de tra-
balhadores para explicar como anda a relação entre escolarização e 
emprego? Embora, aparentemente, este tipo de pergunta pareça estar 
“amarrado” à trama que queremos desfazer – a de reduzir trabalho e 
educação a emprego e escola – é justamente o voo mais amplo, aque-
le que enxerga num horizonte mais amplo as relações entre trabalho 
e educação que nos ajuda a fazer perguntas e a pesquisar com mais 
profundidade sobre perguntas recorrentes sobre escola e emprego.
 “(Voltar a estudar) para ter um ótimo aprendizado, uma boa 
educação para conseguir uma chance no mundo do trabalho; a agri-
cultura está cada vez mais difícil para tirar o sustento da família”  
(depoimento de estudante). Neste depoimento o destaque, para avan-
çar na nossa conversa, está neste pedaço: “a agricultura está cada vez 
mais difícil para tirar o sustento da família...”  É a constatação de 
alguém que vive do trabalhar a terra, de plantar e colher, e que des-
ta condição de trabalho deseja sair. Alguém que vê, na elevação de 
escolaridade, uma resposta individual para um problema que, na sua 
origem, é social e político e atinge muitos homens e mulheres que 
trabalham no campo. Possivelmente esta constatação, que aparece 
aqui somente em palavras,  carrega anos de vivências contraditórias 
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com a agricultura e que poderiam ser conhecidas, visibilizadas e ana-
lisadas. Algumas perguntas para um diálogo virtuoso entre trabalho 
e educação poderiam ser: sempre foi difícil tirar o sustento da famí-
lia trabalhando na agricultura? Quando isso tudo começou? Como 
era antes? Quem trabalhava? Quem plantava? Quem colhia? Como 
eram as festas de celebração da colheita? Como era o aprendizado 
de como colher e como plantar? Estão todos, vizinhos e amigos, ten-
tando sair do trabalho na agricultura? Como era a escola no campo? 
Os e as trabalhadoras, de forma coletiva, têm lutado para mudar os 
cenários de vida no campo? O que as mudanças na agricultura têm a 
ver com as transformações que temos observado na vida da cidade? 
A escola pode ocupar um lugar diferenciado para entender o mundo 
e, pelo menos, contribuir para a pessoa analisar e compreender os 
limites e possibilidades da certificação e dos estudos escolares  para 
auxiliar um indivíduo em sua odisseia por melhores condições de 
vida e trabalho. 
 Esta nossa conversa quem sabe pode ir mostrando que, quando 
cavoucamos mais fundo na busca de entendimentos sobre lugares do tra-
balho e da educação na história da humanidade e na história individual 
de nossos alunos. Estamos abrindo mão de visões restritas e pragmáti-
cas a respeito da relação entre trabalho e educação. Vamos penetrando 
na busca de entendimentos de como funcionam as sociedades.3 É um 
campo aberto, rico, que nos convoca à interdisciplinaridade para ler a 
complexidade da vida social e individual e a um entendimento do ser 
humano na sua totalidade. Não dá para mergulhar fundo sobre as dificul-
dades da pequena produção agrícola, com estudantes que estão vivendo 
tal experiência, sem mexer com estruturas de sentimento, medos, dese-
jos etc. 
 Vamos, agora, puxar um fio mais específico, associado às re-
lações entre trabalho e educação. Referimo-nos ao tema dos saberes.

2 O texto de Dermeval Saviani (2007) intitulado Trabalho e Educação: fundamentos ontológicos e 
históricos nos ajuda a adentrarmos na compreensão histórica desta relação e compreendermos que ao 
longo da história, a humanidade já experimentou vínculos de identidade do trabalho com a educação e 
não de separação ou com vínculos difíceis de se entender e de se realizar. Este foi um dos assuntos que 
tratamos num dos encontros presenciais do Curso de Aperfeiçoamento em EJA
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Saberes escolares e saberes aprendidos no trabalho: o que tem a 
ver uns com os outros? Conversam entre si? Ou melhor, pode-
mos fazê-los conversar entre si?
 A condição de trabalhador do e da estudante da EJA ques-
tiona sobremaneira o entendimento de “aluno”. A sua relação com o 
mundo do trabalho o interroga e interroga o professor da EJA sobre 
as relações entre pensar e fazer; entre teoria e prática.  As vivências 
de trabalho lhes proporcionam entendimentos, valores e saberes que 
podem ou não ser (re) conhecidos no espaço escolar e, consequen-
temente, (re) apropriados pelos próprios estudantes através de um 
exercício de distanciamento e reaproximação do estudante, no tempo 
e espaço da escola, com suas vivências. As reflexões feitas anterior-
mente neste texto já foram construídas a partir desses pressupostos.  
Vamos explorar um pouco mais esses pressupostos, a partir de 
depoimentos de alunos e de professores comunicados nas pesquisas 
feitas pelos participantes do Curso de Aperfeiçoamento.
 Ao serem perguntados sobre o que aprenderam no trabalho, 
estudantes de EJA trazem respostas que mesclam saberes e valores 
associados ao trabalho que realizam. Entre os aprendizados para o 
trabalho, selecionei alguns. São eles: realizar rotinas de escritório; 
lavar vários tipos de carros; vender; tudo o que se precisa saber sobre 
o trabalho; mexer em motor de carro de moto e mais ou menos em 
caminhão; fazer comida e limpar; aprender, na prática, mecânica e 
reforço de que sabe melhor, muito, e está quase pronto para fazer um 
curso de mecânico; tudo que é tipo de tintura; manusear ferramentas 
e ligar motor elétrico; limpar a casa e ajeitar as coisas no lugar; fazer 
sofá; atender no açougue e na padaria; como lidar com o público; 
estampar e preparar a máquina; plantar e  colher; cozinhar vários 
tipos de comida; o que fazer no trabalho; virar massa de concreto; 
fazer massa; limpar, e uma profissão; cuidar de uma criança; mexer 
em máquinas CNC; vender para as pessoas o que as pessoas não 
precisam; trabalhar; com as enfermeiras e com a pediatra a fazer os 
exames nas crianças. Separei estes aprendizados do “como fazer” de 
outros mais associados a valores. Mas, evidentemente, estes aprendi-
zados se misturam no dia a dia do trabalho e, a relação entre saberes 
do como fazer e os valores é de mútua determinação. Os saberes, as-
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sociados a valores, posturas, comportamentos foram explicitamente 
indicados pelos estudantes. Alguns dos depoimentos de estudantes 
foram: “não desistir dos sonhos por mais remotos que sejam; não 
desistir,  não importando a dificuldade; determinação naquilo que 
faz; dar valor ao nosso trabalho; aprendi que não dá para viver sem 
trabalho; aprendi a ganhar dinheiro; que só trabalhando posso ad-
quirir o sustento para a minha família; aprendi a me virar sozinho e 
administrar minha vida sozinho; aprendi a ser mais responsável, ser 
mais adulta; aprendi a ter compromisso; ser pontual, dinheiro hones-
to; ter horário para tudo; o respeito e a obediência; honestidade e res-
ponsabilidade; educação com as pessoas em geral; ser humilde; ter 
paciência; ser uma pessoa independente; fazer amigos e respeitar a 
todos; aprendo que devemos nos unir e separar as tarefas ser gentil é 
essencial; aprendi a conviver com os defeitos das pessoas (colegas), 
a  corrigir meus defeitos que, para mim, é o mais importante e como 
um bom profissional fazer meu trabalho bem feito; aprendo a ter li-
mites e a ter calma; respeitar os mais necessitados; companheirismo 
e regras e bons relacionamentos.” 

A escola conhece este patrimônio de saberes e valores que se 
produz no dia a dia do trabalho? Seria importante saber? A relação 
aluno e professor pode ser pensada como um par dialético. Isto é, um 
não existe sem o outro, determinando-se mutuamente. Se alguém 
é colocado na condição de ser conduzido por outro, de ter seus ca-
minhos iluminados, de um lugar de não saber para um de saber, é 
porque existe outro que se coloca na condição de condutor. Tende-se 
a colocar o professor no lugar do esclarecimento, a partir das ideias, 
dos conteúdos das disciplinas escolares; lugar historicamente cons-
truído e legitimado. Conceber o ato educativo na perspectiva da edu-
cação como prática de liberdade, em que docentes e discentes lutam, 
cotidianamente, para transformar as próprias condições de opressão 
que também permeiam a educação, significa pensar e agir de forma 
diferente. Tem a ver com pensar melhor sobre o jogo de claro e es-
curo que permeia o ato educativo e, portanto, o papel do educador 
e do educando no mesmo, assim como a vida fora da escola. Em 
outros tempos e em algumas comunidades, as relações entre trabalho 
e educação, como nos ensina Saviani, já foram de identidade. A hu-
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manidade e os diferentes modos de produzir a existência separaram 
os tempos de educação dos tempos de trabalho. A afirmação do es-
tudante da EJA a respeito da escola, “ajudar a trabalhar com sabedo-
ria”, nos dá pistas para responder nossos questionamentos.

Desvelar esta realidade, na perspectiva de um trabalho e uma 
vida mais digna, pode ser uma tarefa a ser compartilhada no espaço 
escolar a partir de um pacto pelo diálogo que muda a vida e os con-
teúdos dela. Esta pode ser uma primeira pista: a escola abre espaços 
para que o estudante fale sobre o que faz, como entende e sente as 
relações sociais que constroem o cotidiano de seu trabalho e, assim, 
disponibiliza conhecimentos históricos sistematizados a respeito do 
assunto para ambos, educador-educando e educando-educador, am-
pliarem suas sabedorias sobre o trabalho. 

Trabalhamos na Prefeitura por Eixos Temáticos, que se desdobram 
em Sub Eixos, e um dos eixos temáticos em todos os semestres é 
o Trabalho. Planejamos nossas aulas sempre partindo das experi-
ências deles, o que resulta em debates muito proveitosos e críticas 
normalmente ao mundo capitalista, que exige muito deles e pouco 
dá em troca. A partir das experiências deles, e de suas queixas, bus-
co alçar voo para outras possibilidades, como a profissionalização, 
a responsabilidade e seriedade que farão a diferença no mundo do 
trabalho. Utilizo muito o jornal (Diário local) que recebemos diaria-
mente. Através do jornal, eles têm um contato direto com o mundo 
do trabalho a partir de tarefas e diálogos dirigidos. Como sou coor-
denadora do EJA, este ano estou organizando visitas ao SENAI e 
recebendo o SENAI na escola para abrir os horizontes daqueles que 
pensam que boas possibilidades estão muito distantes deles. Além 
disso, fomos à Feira do Livro na cidade, onde eles tiveram contato 
direto com os autores, verificando que existem outras formas de tra-
balho além daquelas a que estão acostumados. (depoimento de uma 
docente)4

Mas há vários outros aspectos que ainda precisam ser estuda-
dos e a troca de experiências entre os professores também deve ser 
realizada para entender melhor como e por que conhecer o que os e 
as trabalhadoras aprendem no trabalho e na vida fora da escola asso-
ciado às suas expectativas em relação à escola. Alguns estudantes in-

4 Optou-se por retirar referencias específicas que permitissem identificação de depoimentos de pro-
fessores e alunos preservando seu anonimato.
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dicaram conteúdos bem específicos que são importantes que a escola 
desenvolva para auxiliá-los no trabalho: escrita, leitura, português, 
matemática, inglês, informática e estudar a “lei do politécnico”. Dia-
logar a partir de algumas perguntas: O que exatamente está sendo 
exigido de conhecimento da língua portuguesa, de matemática, de 
inglês? Conhecer o Ensino Médio Politécnico e a Educação Profis-
sional Integrada ao Ensino Médio no RS, para estudantes jovens ou 
adultos, em turmas de EJA, pode ser um momento rico para refletir 
sobre relações entre trabalho e educação a opção do governo. 

As lógicas de produção de conhecimento dos sujeitos em si-
tuação de trabalho também é um assunto muito importante de ser 
conhecido por professores e estudantes. Pensar que muitos dos “con-
teúdos” do trabalho são aprendidos na medida em que se vai exer-
citando uma tarefa, no próprio fazer. Verificar que, em muitas situ-
ações de trabalho, a observação é fundamental para o aprendizado 
de uma tarefa e que, por vezes, alguém no trabalho, à medida que 
vai ensinando com palavras, vai mostrando na prática como se faz. 
Perceber que ensaio e erro ainda fazem parte de modos cotidianos 
de ensinar e aprender. Se pensarmos nas lógicas escolares, em que 
elas desafiam e são desafiadas, quando comparadas com lógicas de 
aprender e ensinar no trabalho? 

O trabalhador “comum” nem sempre é visto, em nossa sociedade, 
como alguém que faz uso de um pensamento complexo. No entanto, 
de uma garçonete se exigem cálculos muito rápidos e a priorização 
de decisões enquanto se movimenta pela sala atendendo às mesas de 
seu setor. Qualquer cabelereiro, antes de começar a arrumar o cabelo 
da cliente, deve encontrar meios de transformar a descrição do que 
ela deseja em um penteado de verdade. O carpinteiro, no exercício 
da profissão, faz uso de uma matemática espacial complexa (ROSE, 
2007).

Não menos importante é pensarmos o quanto diálogos entre 
adultos que trabalham, desempregados, aposentados e jovens que 
buscam definir projetos de futuro, por vezes convivendo lado a lado, 
numa mesma turma da EJA, podem ser profícuos tomando-se o tema 
trabalho. Não estar trabalhando hoje, como acontece com parcela da 
juventude, já que outra trabalha e estuda, não impede de engajar-se 
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em reflexões sobre este tema, de pesquisar e debater sobre isso, mui-
to pelo contrário.  É possível, talvez, pela presença de diversas gera-
ções, problematizar com mais radicalidade as condições de trabalho 
atual da maioria das pessoas e, ao mesmo tempo, criar um momento 
dos mais jovens acolherem e refletirem sobre sabedorias construídas 
em anos de trabalho duro. Quem sabe o reconhecimento do patrimô-
nio dos mais velhos construídos no trabalho não é um caminho de se 
perceber encontros e não somente desencontros entre jovens e adul-
tos nas turmas de EJA? Diferentes gerações analisando expectativas 
dos jovens sobre seu futuro como a expressa por uma estudante: “A 
escola me dará novos horizontes para escolher um futuro melhor e a 
escolha certa para a vida”. 
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11 A Política Pública da Educação 
de Jovens e Adultos no Estado do Rio 
Grande do Sul: desafios e atualidade

Rita de Cássia Fraga Machado1

Juca Gil2

Para fins de análise dos dois desafios que iremos apresentar, 
consideraram-se as Resoluções nº 313 e nº 316 do Conselho Estadual 
de Educação / RS, as quais regulamentam a EJA em nosso estado, o 
papel desempenhado pelo estado do Rio Grande do Sul; e a tendên-
cia nacional de descentralização das políticas de EJA, através dos 
programas em EJA. O primeiro desafio constatado é o da ampliação 
e da consolidação do papel assumido pelo estado do RS nas políticas 
de EJA e a ampliação da esfera pública responsável por estas ações, 
mas ainda muito aquém do que do que se espera na sua oferta com 
qualidade; e o segundo desafio é referente à formação dos profissio-
nais que atuam na Educação de Jovens e Adultos.
 No Brasil, considerados os déficits em termos de acesso à 
instituição escolar por populações que estiveram historicamente pró-
ximas às linhas de pobreza e miséria ou integradas por processos 
que Dayrell (s/d) denomina como de inclusão precária, a ampliação 
do direito à escola, em qualquer tempo da vida, constitui-se como 
possibilidade e condição para a cidadania. Complementarmente, Di 
1 Doutoranda no Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul – UFRGS e bolsista CNPq. Mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. É licenciada em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, na qual atuou 
como bolsista de Iniciação-científica CNPq. Tem experiência no ensino superior, pesquisa e extensão. 
Seus interesses de pesquisa atualmente compreendem a problemática do trabalho-educação no contexto 
do desemprego permanente, políticas públicas e da educação como formação humana. Professora no 
Aperfeiçoamento em Educação de Jovens e Adultos.
2  Pedagogo (1996), Mestre (2000) e Doutor (2007) em Educação pela Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo (FEUSP), havendo realizado estágio de Doutorado Sanduíche junto à Uni-
versité Lille III, na França (2006). Atualmente é Professor Adjunto da Faculdade de Educação da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e colunista da Revista Nova Escola Gestão Escolar. 
Pesquisa sobre políticas educacionais participando, no momento, de uma investigação nacional sobre 
remuneração docente financiada pela CAPES, com apoio do CNPq e da FAPERGS. É editor de FINE-
DUCA - Revista de Financiamento da Educação.
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Pierro (2008) analisa a luta social que possibilitou o reconhecimen-
to jurídico do direito à EJA no país e para a qual ainda se fazem 
necessários movimentos de reivindicação e de mobilização para a 
efetiva garantia de sua realização.  Por seu turno, Cury, referindo-se 
à educação básica brasileira, afirma que “como se trata de um direito 
juridicamente protegido, em especial como direito público subjetivo 
no âmbito do ensino fundamental, é preciso que ele seja garantido e 
cercado de todas as condições.” (CURY, 2008, p. 296, Grifos nos-
sos). O citado direito público subjetivo precisa ser melhor compreen-
dido e utilizado como instrumento profissional dos trabalhadores em 
educação que atuam na EJA, reivindicando e fazendo valer a efetivi-
dade do direito à escola em sua plenitude e acionando o Ministério 
Público e a Justiça sempre que houver negativa de atendimento.

E, é com base nesse contexto, que devemos nos apropriar dos 
conteúdos da Resolução nº 313, a qual exprime em seu Art. 1º:

A Educação de Jovens e Adultos – EJA, modalidade de ensino re-
gular destinada àqueles que não tiveram acesso à escolarização na 
idade própria, com características adequadas a suas necessidades 
e disponibilidades, é regulada por esta Resolução. (2011, p. 1- grifo 
nosso)

A partir dessa concepção expressa no artigo 1º da Resolução, 
a presente reflexão constitui-se como um olhar regional, no caso o 
estado do RS, e tem como objetivo o indicativo de uma possível lei-
tura das tendências na oferta de educação escolar para jovens e adul-
tos no estado do Rio Grande do Sul, entendendo-as como possibilita-
doras de processos de letramento para essas populações. Propõe-se, 
também, a leitura dessas tendências e do papel desempenhado pelo 
estado, entendidos como esfera pública estatal, na articulação destas 
políticas educativas. Atualmente, são inúmeros os programas consti-
tuídos para dar conta desta demanda de oferta. Estes programas são 
compreendidos como possibilidades, mas ao mesmo tempo, como 
nos alerta Frigotto, “são programas de caráter híbrido, com contradi-
ções” (FRIGOTTO, 2005, p. 26). Programas em que “não se coloca 
uma pauta de mudanças estruturais. Pelo contrário, ele é expressão 
de um bloco heterogêneo dentro do campo da esquerda e com alian-
ças cada vez mais conservadoras”. (FRIGOTTO, 2005, p. 26).
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Abordagens distintas e complementares compõem o quadro 
analítico: o status de ator político assumido pelo estado a partir da 
Constituição Brasileira de 1988; a tendência nacional de descentra-
lização das políticas de educação de jovens e adultos, ao longo da 
década de 1980, desde a progressiva desativação até a extinção da 
Fundação Educar; e, ainda, a Lei nº 9394/96, a LDB, que estabelece 
e inclui a Educação de Jovens e Adultos como modalidade de educa-
ção.  Mais recentemente, em 2009, a Emenda Constitucional (EC) nº 
59 alterou o texto referente à obrigatoriedade escolar como dever do 
Estado, nos seguintes termos: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (de-
zessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para 
todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria (BRASIL, 
2009, Art. 208)

 A menção de uma faixa etária específica no corpo da Cons-
tituição Federal pode levar a uma interpretação equivocada de que 
os jovens e adultos com idades superiores às citadas não teriam mais 
o direito à educação, o que precisa ser debatido e esclarecido. E é 
fato que, em termos de concepção educacional, a expressão “idade 
própria” também pode levar à ideia de que as outras idades, fora do 
intervalo entre 4 e 17 anos, seriam impróprias para o ensino-aprendi-
zagem, gerando nova pauta de embates para os militantes da EJA.
 A mesma EC nº 59/2009, prevê que o novo preceito de obriga-
toriedade “deverá ser implementado progressivamente, até 2016, nos 
termos do Plano Nacional de Educação, com apoio técnico e finan-
ceiro da União”. (Emenda Constitucional nº 59/2009 Art. 6º). Assim, 
até o referido ano é necessária atenção às políticas educativas para 
que a EJA não seja excluída das propostas governamentais, renovando 
conceitos focalizadores que já alijaram jovens e adultos em momen-
tos recentes, a exemplo do ocorrido por ocasião da implementação do 
Fundef. No mais, o texto aponta para a centralidade do Plano Nacio-
nal de Educação (PNE), ora em tramitação no Congresso Nacional, e 
pressupõe que estados e municípios devam garantir o ensino obrigató-
rio de modo coordenado entre si e o Governo Federal, com o suporte 
deste último. Desse modo, a luta em defesa da EJA deve ser travada 
em diferentes frentes, do ponto de vista da Federação.
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 Os trabalhos relativos às políticas públicas em EJA também 
precisam ampliar seu ângulo de visão para perceber e valorizar gru-
pos e setores específicos que são marginalizados nas sociedades con-
temporâneas, mas que já possuem respaldo legal para serem atendi-
dos pelas ações governamentais, como são os casos das pessoas que 
vivem no campo e ainda aquelas privadas de liberdade.
 Em 2010, 88% dos estudantes brasileiros da educação básica 
encontravam-se matriculados em escolas urbanas.  Assim, pode-se 
dizer que 12% dos alunos estavam em escolas fora das zonas ur-
banas.  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 
9394/96) é clara na garantia dos direitos dessa minoria ao afirmar 
que 

na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de 
ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às 
peculiaridades da vida rural e de cada região (BRASIL, 1996, Art. 
28). 

 Segundo a LDB, os camponeses e seus filhos deveriam ter 
assegurados “organização escolar própria”, calendário escolar adap-
tado, “conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses da zona rural” (Incisos I,II e III, Art. 28).

 Porém, há fortes indícios de que os administradores públicos 
não estão respeitando estes preceitos. Entre 2002 e 2009, segundo 
dados do Censo Escolar do Ministério da Educação, mais de 24 mil 
escolas do campo foram fechadas no Brasil!  Como já se sabe há 
muito tempo que o analfabetismo e a baixa escolaridade de jovens e 
adultos têm grande concentração no meio rural é fundamental traçar 
estratégias para intervir nessas áreas.
 Um outro público detentor de direitos no âmbito da EJA e 
que vem sendo negligenciado é constituído pelas pessoas privadas 
de liberdade. Foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação 
(CNE), em maio de 2010, a Resolução CNE/CEB nº 2/2010, na qual 
se afirma que as secretarias de educação estaduais e municipais de-
vem ser responsáveis pelas atividades de ensino destinadas aos de-
tentos – o que não vinha ocorrendo em muitas unidades da federa-
ção. A norma indica, ainda, que o processo de ensino e aprendizagem 
desses cidadãos pode ser feito também vinculado a unidades educa-



Entre imagens e palavras: práticas e pesquisas na EJA133

cionais e a programas que funcionam fora das cadeias e penitenciá-
rias. O CNE esclarece ainda que os educadores, gestores e técnicos 
atuantes nesses locais têm de ser profissionais do magistério habilita-
dos, com remuneração condizente e acesso a programas de formação 
inicial e continuada que considerem as especificidades das políticas 
de execução penal. No mesmo mês de 2010, foi aprovada também 
a legislação que determina que nas prisões sejam instaladas salas de 
aula destinadas a cursos do ensino básico e profissionalizante (Lei 
nº 12.245/2010). Ainda, em meados do mesmo ano, foi sancionada 
a lei nº 12.433 sobre a remição penal por estudo, prevendo que a 
cada doze horas de frequência escolar, feita de forma presencial ou 
à distância, representariam um dia a menos na prisão aos presos que 
estudassem.
 As implicações para as escolas dos dispositivos legais ci-
tados são de longo alcance. A remição de pena, por exemplo, vale 
também para os condenados em regime semiaberto, os quais podem 
ser autorizados a estudar fora dos presídios, desde que as unidades 
de ensino comprovem a frequência e o aproveitamento escolar por 
meio de uma declaração mensal. Existe ainda um adicional de redu-
ção penal para aqueles que concluem um nível ou etapa. Se o preso 
finaliza o Ensino Fundamental, isso significa que ele terá um acrés-
cimo de um terço dos dias de remição obtidos através dos estudos. 
Todas as medidas citadas precisam ser incorporadas nos debates, nas 
regulamentações e nas práticas de EJA pelos municípios e estados 
brasileiros.

No caso das resoluções do Conselho Estadual de Educação 
do Estado do Rio Grande do Sul, sua intenção é consolidar “normas 
relativas à oferta da Educação de Jovens e Adultos – EJA, no Sis-
tema Estadual de Ensino, e dar outras providências, em consonân-
cia com as diretrizes nacionais fixadas nas Resoluções CNE/CEB nº 
3/2010” (2011, p. 1). Nesses documentos percebe-se o status de ator 
político assumido pelo estado, mas ao mesmo tempo as condições 
objetivas da oferta se precarizam quando esta se desqualifica, con-
forme Maiesk (s/d, p. 2):

se ocorre oferta desqualificada, ela ocorre pela falha na fiscalização 
do gestor responsável e, se refere exclusivamente a instituições par-
ticulares ou similares, uma vez que a relatora diz “ad litterum “des-
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qualificada, mas, lucrativa de ensino”“. O lucro em si não pode ser 
relacionado à escola pública, uma vez que ela não se beneficia da 
redução da carga horária. Não raro, os cursos correspondentes ao 
Ensino Fundamental e Médio foram formatados para serem realiza-
dos em um semestre letivo. Entretanto, “abusus non tollit us um”, 
ou seja, mesmo que alguns usem abusivamente, isso não impede o 
uso de algo bom em si. Para corroborar que pode haver uma modali-
dade de ensino não necessariamente atrelada à carga horária regular, 
sem por isso desqualificá-la. 

Segundo Demo (1998) impera entre nós uma confusão clás-
sica com respeito à aprendizagem, geralmente tomada como simples 
ensino, ou mera instrução, para não dizer treinamento. Esta bana-
lização foi incorporada na nova LDB, realizando autêntica “salada 
terminológica” e denotando que ainda prevalece a expectativa de 
uma escola e de uma universidade preocupadas essencialmente com 
aulas. O mandato dos 200 dias letivos mínimos obrigatórios talvez 
seja a expressão mais explícita, porque induz a pensar que o aluno 
aprende escutando aulas e que a função central do professor é dar 
aulas. 

E este é o segundo desafio que gostaríamos de pautar à refle-
xão, a formação de professores para a Educação de Jovens e Adultos, 
no estado do Rio Grande do Sul. A Resolução nº 313, Art. 4º, afirma 
que:

A oferta do ensino fundamental e do ensino médio para jovens e 
adultos deve ocorrer em turno diurno e/ou noturno, de modo a aten-
der demandas específicas, garantindo padrões de qualidade me-
diante a comprovação da existência de recursos físicos e didáticos, 
equipamentos e corpo docente habilitado, em conformidade com as 
normas deste Conselho. (2011, p. 1)

Ao mesmo tempo que a EJA é uma modalidade que 
deveria utilizar metodologia própria, centrada na experiência e 
conhecimento adquiridos ao longo da vida e, portanto, ser esse o 
diferencial, seria importante entender que os alunos que frequentam 
outras modalidades de ensino não possuem esses requisitos que 
são inerentes ao ser humano, mesmo que sejam relativos a cada 
um e a suas vivências. Chama a atenção também o fato da norma 
apontar explicitamente para o turno diurno, indicando que a oferta 
da modalidade não precisa ocorrer necessariamente à noite, como 
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tradicionalmente foi se consolidando. Seja porque há adultos que 
trabalham no período noturno e podem estudar durante o dia, seja 
porque os jovens, por disponibilidade de tempo, por motivos de 
segurança, entre outros fatores, desejem estar na escola enquanto 
o sol brilha. Nesses casos e em outras diversas questões faz-se 
necessário haver profissionais formados para atuar com jovens e 
adultos. O que se percebe na política atual, no estado do Rio Grande 
do Sul, é uma baixa preocupação com a formação destes educadores 
da EJA, e que não há, por pesquisa feita3, qualquer programa de 
formação continuada estadual articulando as diretrizes e resoluções 
da EJA nos níveis nacional e estadual, para os professores que atuam 
na rede estadual de ensino nesta modalidade. O que há, segundo uma 
professora entrevistada da EJA “são reuniões nas quais discutimos os 
problemas, e de vez em quando uma palestra, que chega totalmente 
descontextualizada de nossa realidade”. 

Assim, conforme a legislação do Rio Grande do Sul, a EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) se constitui com alguns avanços, 
mas também com uma série de contradições e necessidades de mu-
danças estruturais, fundamentalmente, nos principais desafios que 
apontamos nesta reflexão. Não basta ofertar, é preciso ofertar com 
qualidade, garantindo a existência de professores com carreira e piso 
salarial, escolas com condições objetivas de receber esses educandos 
da EJA, com metodologia própria, com formação adequada e com 
uma política de financiamento que dê conta de uma carga horária 
compatível com o déficit educacional histórico destes alunos(as), 
evitando a precarização através do aligeiramento na formação.

3  SILVEIRA, JOICE LARA KNOOP. O descompasso entre o PROJOVEM e a Escola. Monografia de 
Especialização, UFRGS, 2012.
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12 PBWorks como elemento 
complementar no Curso de 
Aperfeiçoamento na EJA: 
primeiras aproximações

Evandro Alves1

 Introdução
 Um ambiente informatizado foi um dos dispositivos que es-
tiveram presentes no curso de aperfeiçoamento para Professores da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), realizado no segundo semestre 
de 2012, promovido pelo Núcleo Interdisciplinar de Ensino, Pesqui-
sa e Extensão da Faculdade de Educação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (NIEPEEJA/UFRGS). O presente trabalho versa 
sobre: (1)  apontamentos teoricometodológicos sobre o uso das mí-
dias e das tecnologias digitais na Educação; (2) as características 
do PBWorks nesse contexto e sua implementação no Curso. (3) Pri-
meiras impressões e avaliações dos alunos sobre o emprego do re-
curso. Essas respostas, neste escrito coligidas e analisadas de forma 
preliminar, são importantes para encaminhar novas iniciativas neste 
sentido, contribuindo para a melhoria dessas experiências em futuras 
atividades.

Componentes virtuais como elemento complementar no curso 
de Aperfeiçoamento: empoderamento e Web 2.0 

Em sua revisão da obra de Paulo Freire em sua relação com 
o uso das mídias e das tecnologias na Educação Gomez (2000) 
aponta que Paulo Feire, ao contrário do que apregoaram pretensos 
seguidores de seus pensamentos nas décadas seguintes, considerava 
importante a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs) como elemento da prática pedagógica no contexto da 
Educação Popular. Saroldi (2010) aponta a existência de um sistema 

1 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Adjunto da Facul-
dade de Educação da UFRGS.
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radioeducativo, parceria entre o Movimento de Educação de Base 
(MEB) o Governo Federal. Segunda a autora,

Os organizadores do MEB não visavam somente a instrução, mas 
principalmente, promover a conscientização, a mudança de atitudes 
das comunidades. As pessoas aprendiam a ler e escrever, também 
incorporavam às suas vidas, técnicas de trabalho em grupo e noções 
de higiene e saúde (SAROLDI, 2010).

Por sua vez, Brandão (2005) aponta o emprego uso do re-
troprojetores de querosene nas primeiras experiências de alfabeti-
zação com o Método Paulo Freire. Em outro apontamento histórico 
de Brandão (2008), ele afirma a existência de interlocuções entre 
os Círculos Populares de Cultura (CPC) e os Movimentos de Cul-
tura Popular com outros setores, que permitiriam perceber: “que, 
mais adiante, vários dentre nós nos reconhecíamos fazendo cultura 
popular no cinema, na literatura, no teatro e também na educação” 
(BRANDÃO, 2008, p.29). Moll (1998) e Gomez (2000) apontam 
que a educação popular foi dos primeiros movimentos educacionais 
brasileiros a considerar as TICs como elementos fundamentais para 
a discussão de uma educação no âmbito da sociedade civil em um 
esforço por expandir os limites da educação para além do espaço 
escolar.

Contudo, comenta Gomez (2000) que, apesar dos 
apontamentos em favor do uso das TICs, seus conteúdos e formatos 
na prática pedagógica do educador popular, muito em função do 
atrelamento das tecnologias educacionais possuem uma visão 
pragmática e tecnicista formada no contexto histórico do regime 
militar no Brasil (1964-1985). Nesse período, a discussão política 
da educação, enfatizada pela educação popular, é silenciada pelo 
regime. Por decorrência, o uso das mídias e tecnologias na Educação, 
sobretudo ao longo da década de 1970, também se ressente dessas 
discussões mais políticas e passa cada vez mais a estar atrelado 
ao acúmulo de conhecimento individual, à instrumentalização e à 
“preparação” para o mercado de trabalho. 

Parafraseando Giroux (1990) em seu comentário sobre 
Gramsci na Introdução do livro Alfabetização: leitura do mundo, 
leitura da palavra de Paulo Freire e Donaldo Macedo, parece ter 
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havido uma escolha, por parte do regime militar, em tratar não 
somente a alfabetização, vide programas compensatórios como o 
MOBRAL, mas a Educação como um todo, e o uso das tecnologias 
na Educação, por conseguinte, como um serviço de perpetuação de 
relações de dominação e repressão. 

Em função desse lapso de uma discussão mais detida sobre o 
uso das tecnologias no âmbito da educação popular, passou-se a crer 
na educação de adultos, mesmo anos depois da redemocratização, 
que Paulo Freire e a Educação Popular eram terminantemente 
contrários ao uso das mídias e tecnologias na prática pedagógica, 
por serem conteúdos alienantes em si. 

Trabalhos como os realizados por Gomez (2000) representam 
o esforço rever uma faceta de Paulo Freire um tanto obscura: sua 
relação com as tecnologias. É verdade que existem críticas muito 
contundentes, da parte de Freire, ao uso das tecnologias, sobretudo 
ao computador.  Em que pesem essas declarações de Freire, cabe 
mirá-las mais detidamente. Para Gomez, o cerne da crítica não seria 
às tecnologias digitais per se, mas na medida em que os alunos e 
professores possam “programar o computador”.  Assim, Freire não 
contrapõe radicalmente tecnologias digitais e TICs aos princípios da 
Educação Popular. O problema reside na concepção e na reflexão sobre 
uso das tecnologias. Freire e a educação popular, como já mencionado 
neste trabalho, ao contrário, propunham uma apropriação crítica dos 
meios de comunicação e produtos culturais como substrato para 
uma educação libertadora. O uso das tecnologias, enfim, deve estar 
vinculado a metodologias voltadas ao processo de conscientização, 
O próprio Freire aponta que, a utilização das tecnologias na educação 
deveria permitir aos envolvidos neste processo:

aproveitar o espaço desse subsistema [educacional] para criticar e 
trabalhar contra a preservação do sistema social (...) [e] usando o 
próprio instrumento avançado, chamar a atenção para essas questões 
(FREIRE, 1984, p.83).

Assim, Freire reclamava não do uso da tecnologia, mas 
da antidialogicidade entre um sistema fechado em si mesmo 
que se mostrava ao aluno de maneira única, em qualquer meio: 
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impresso, audiovisual, informatizado, fundamentada nesta forma 
de interatividade unívoca, na direção do desenvolvedor do sistema 
para o usuário. Clamava por sistemas mais abertos e flexíveis, que 
possibilitasse a alunos e professores tematizá-los, em suas formas 
e conteúdos. Enfim, Freire reclamava, nos florescentes sistemas 
operacionais e softwares educacionais das décadas 1980-1990, era, 
novamente retomando a introdução do livro Alfabetização pelo 
empowerment individual e coletivo dos sujeitos envolvidos no ato 
educativo, professores e alunos frente aos recursos da informática. 

A morte de Paulo Freire, em 1997, impediu que ele 
acompanhasse uma reviravolta no modo de pensar na própria maneira 
de constituição do software. A informática teve de amadurecer 
ainda uma década para essa mudança de mentalidade ser viável e 
sustentável para as empresas de desenvolvimento de programas de 
computador. Essa mudança é o que denominamos WEB 2.0. Essa 
mudança está atrelada, do ponto de vista teórico, a outras percepções 
acerca da construção e disseminação do conhecimento, dentre as 
quais destacamos a obra de Pierre Lévy sobre as tecnologias da 
inteligência como referencial interessante de ser consultado (Lévy, 
1993). Do ponto de vista prático, a Web 2.0 surge como decorrência 
de, ao menos três fatores, a partir de 1990: a popularização do acesso 
à Internet, o desenvolvimento de linguagens de programação para 
softwares on-line e o movimento em favor do desenvolvimento e uso 
do software livre. 

Tim O’Reilly (2005) aponta ser a Web 2.0 efeito da 
democratização da Internet e do “empoderamento” às ações do 
usuário frente ao sistema. Para O’Reilly, a Web 2.0 implica uma 
mudança na Internet como plataforma, na medida em que o utilizador 
tem um papel mais ativo, produz conteúdos, partilha-os de qualquer 
lugar, desde que possua computador ou outro dispositivo com ligação 
à Internet. A perspectiva da WEB 2.0 e os softwares a partir dela 
gerados, por sua maior abertura, permitem mais facilmente que os 
usuários, possam produzir com o sistema, não mais cada um em sua 
máquina, mas conectados em rede, no contato com outros usuários.  
Os usuários podem mais facilmente produzir e disseminar conteúdos 
com diferentes registros de linguagem (escrita, fotografia, áudio, 
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animação e audiovisual) e interagir com conteúdos produzidos 
por outros usuários. Para além dos conteúdos, os usuários podem, 
também mais facilmente, construir outros softwares para incrementar 
e modificar de alguma maneira o sistema gerado por um software com 
características da web 2.0. São exemplos atuais de softwares 2.0: o 
Youtube, o Facebook e ferramentas wikis, das quais a Wikipedia,  
PBWorks, utilizado neste trabalho, se destaca. 

Dessa forma, uma mudança de abordagem teórica e 
metodológica no desenvolvimento do software infomacional, 
enunciado pela WEB 2.0 pode estar na direção de um maior 
“empoderamento” do usuário frente ao sistema, preconizado por 
Freire e Macedo (1990) em seu livro Alfabetização. Ferramentas 
Web 2.0 podem, por sua forma de desenvolvimento, encaminhar-se 
na direção de processos educativos mais voltados à possibilidade de 
diálogo e de trocas mais atreladas a uma alfabetização e, ampliando 
a abrangência do conceito, a uma educação que fomente a discussão 
da forma de como os sujeitos reconstroem de forma ativa não 
apenas sua experiência pessoal, mas, na interação com outros 
sujeitos, rediscutir os sentidos e expressão de suas experiências 
compartilhadas, portanto, sociais e coletivas, potencializando ações 
educativas voltadas ao empoderamento individual e social. 

Dessa forma, o pensamento de Freire e os princípios da 
WEB 2.0, encontram-se sintonizados, sobretudo no que diga 
respeito ao papel dos sujeitos no processo educativo, de um lado, 
e na sua relação com o software, de outro. Contudo, do ponto de 
vista da prática pedagógica, estamos ainda iniciando o percurso, e 
o relato e apresentação das primeiras avaliações da utilização de 
uma componente virtual em um Curso de Aperfeiçoamento em EJA, 
buscando contribuir para o aprimoramento de ações desta natureza.

O PBWorks, suas características no contexto do Curso e metodo-
logia de investigação. 

No contexto do curso de Aperfeiçoamento para professores 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA), realizado no segundo se-
mestre de 2012, e promovido pelo Núcleo Interdisciplinar de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Educação da Universidade 
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Federal do Rio Grande do Sul (NIEPEEJA / UFRGS), o componente 
virtual escolhido foi o software on-line PBWorks (www.pbworks.
com). Segundo Schäfer et al (2009), o PBWorks trata-se de um sof-
tware de escrita colaborativa on-line, e no formato de uma Wiki, 
que possibilita a criação de espaços públicos e privados de criação. 
Aportes no sentido da utilização pedagógica do PBWorks podem 
ser encontrados em Schäfer et al (2009), Bona e Basso (2010), por 
exemplo. Uma imagem da tela inicial do PBWorks voltado ao curso, 
pode ser encontrada na Figura1.

Figura 1 – PBWorks: tela inicial do Curso de Aperfeiçoamento

No espaço do PBWorks, os alunos puderam criar e montar 
suas páginas e pastas, contendo conteúdos do curso e seus apon-
tamentos ao longo deste curso, compartilhados com os colegas. 
Também neste espaço puderam ser disponibilizados referenciais bi-
bliográficos do curso, conteúdos na forma de imagens fotográficas e 
audiovisuais que contribuíssem para o desenvolvimento dos traba-
lhos, suscitando discussões. Foram programadas algumas seções de 
instrumentalização da ferramenta em momentos espaçados no curso. 
Foram realizados no Laboratório de Informática no Ensino Superior, 
na Faculdade de Educação (LIES/FACED/UFRGS). Alguns plan-
tões para auxiliar nas postagens. Foram também realizados, além do 
PBworks, comunicação via e-mail com os participantes para lem-
brar-lhes de atividades e leituras que deveriam ser realizadas. 

A implementação do PBWorks como componente virtual e 
complementar ao Curso tratou-se de experiência piloto, constituin-
do-se como novidade não somente para os alunos, como também 
para os professores do Curso. A partir dessa experimentação, enca-
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minhou-se um questionário aos alunos, perguntando pela sua expe-
riência prévia com recursos deste tipo, sua avaliação sobre esse tipo 
de utilização, se se imaginaria trabalhando com espaços deste tipo 
com os alunos e que sugestões daria para aprimorar o processo. A 
próxima seção é um apanhado inicial das respostas coletadas. 

Respostas ao questionário: apreciações iniciais
Chamou a atenção, logo nos primeiros encontros no LIES, 

que, apesar de haver as disparidades quanto à proficiência no uso de 
equipamento informacional, esperadas em trabalhos envolvendo a 
informática para este tipo de Curso (alunos com bastante autonomia 
junto a outros que demandavam um pouco mais de tempo e aten-
ção para acesso ao sistema, realização das postagens, etc.), de forma 
geral, os alunos conseguiram interagir com a informática e com o 
PBWorks de forma bastante autônoma. Obviamente, este aponta-
mento geral é matizado pelas respostas de alguns alunos que enun-
ciaram dificuldades em lidar com o ambiente. 

1. Quanto a experiências prévias com informática por parte 
dos alunos, essa maior autonomia pode estar ligada a um fato enun-
ciado por outros alunos nos questionários: 

“Não havia participado de um curso igual a este, está sendo 
muito proveitoso e eu tenho muito que aprender, está valendo a ex-
periência ” (Aluna Z).

Ao mesmo tempo, muitos afirmam que já trabalham com tec-
nologias digitais com seus alunos, pesquisando na internet, assistindo 
a audiovisuais, ou mesmo com ambientes virtuais de aprendizagem, 
como o MOODLE, atualmente utilizado em formações promovidas 
pelo Ministério da Educação e outras organizações, ou outros, como 
o TELEDUC: 

“Sim, trabalhei com o TELEDUC, quando fiz a Graduação  
em Geografia” (Aluna I).

 “Utilizo netbooks e notebooks com os alunos. Assistimos filmes 
utilizando datashow. Nunca havia utilizado o pbworks” ( Aluna L).
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E mesmo trabalhando com o PBWorks em atividades de for-
mação: 

“Sim, já havia utilizado o Pbworks em uma formação EAD 
que fiz sobre a produção textual em ambientes informatizados. Em 
uma das atividades tínhamos que construir um texto coletivo e para 
isso utilizamos o pbworks” (aluna P). 

Esses apontamentos podem estar indicando uma mudança, no 
sentido de que temos, nesta amostragem dos professores responden-
tes, um maior número de alunos que já tinham experiências prévias 
com informática. Há bem poucos anos atrás, a utilização de compu-
tadores e espaços virtuais para o desenvolvimento de Cursos como 
o que desenvolvemos seria a primeira oportunidade de muitos pro-
fessores em chegar perto de um computador, quanto mais construir 
conhecimento com ele. De certa forma, a informática já parece estar 
mais presente à vida cotidiana dos professores, através do baratea-
mento e financiamento de compra de equipamentos, por um lado e, 
de outro, possibilidades advindas da interação com softwares WEB 
2.0, como redes sociais e rede de compartilhamento de vídeos. Ainda 
que já tenhamos apontamentos neste sentido por parte dos professo-
res, a maior conversão desta vivência cotidiana para práticas peda-
gógicas utilizando tecnologias digitais e seus recursos ainda é um 
caminho a ser trilhado. Espera-se que a inserção de recursos como 
PBWorks em Cursos desta natureza contribuam para essa maior uti-
lização pedagógica de mídias e tecnologias na Educação de Adultos.

2. Quanto à avaliação dos recursos digitais na Educação, e 
do PBWorks, em específico, nesta primeira apreciação das respostas, 
parece haver uma divisão decorrente do grau de interação dos res-
pondentes com tecnologias digitais. Alguns apontaram dificuldades 
em lidar com a ferramenta:

“Pra quem gosta de tecnologia é muito legal, pois é mais 
uma ferramenta de trabalho, mas pra mim que não sou nem um pou-
co chegada a esse tipo de trabalho só me atrapalhou, pois uma das 
dificuldades foi com a senha e eu  tinha sempre que ter alguém me 
auxiliando” (Aluna M).
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Mas encontram soluções próprias, derivadas da interação 
com a ferramenta:

“Tive mais dificuldade de utilizá-lo, em função de ter  que 
criar páginas para cada trabalho. Acabei fazendo de forma dife-
rente, postando na minha página inicial, e utilizando links para os 
documentos.” (Aluna I)

Outros apontam diferenças em relação a práticas escolares 
anteriores:

“É um recurso muito bom porque nós do curso, podemos 
enviar nosso trabalho que os professores solicitam e por isso acaba 
sendo muito bom.” (Aluna Z)

“Estava ausente do meio acadêmico desde 2000, época em 
que a forma de compartilhar material impresso era através de foto-
cópias e as aulas eram ministradas em quadros de giz e uso de retro-
projetor e projetor de slides. Quanto aos filmes, assistíamos na tevê 
com vídeo cassete! Então foi com surpresa e satisfação que descobri 
não existir mais a “salinha do xerox” e as salas de aula contarem 
com datashow e acesso a internet. Achei ótimo  poder ter acesso fá-
cil a materiais como artigos,  revistas inteiras, filmes, relatos de co-
legas...   Apesar de ter pouca familiaridade e fazer uso ainda muito 
restrito dos recursos informáticos, acho que as possibilidades de uso 
destes recursos no curso de aperfeiçoamento foram de democratizar 
e potencializar o acesso a informação e ampliar trocas entre os co-
legas, através  do compartilhamento das produções que fizemos para 
cada disciplina” (Aluna L).

E outros alunos já comparam esta vivência com experiências 
anteriores com as tecnologias.

“Quando soube que utilizaríamos o pbworks no curso fiquei 
bastante animada, pois já conhecia suas potencialidades para a 
educação (interação com os colegas, estabelecimento de relações 
interpessoais, o estímulo à autoria e autonomia). Porém, acho que a 
ferramenta não foi útil como poderia ter sido. Talvez por certa resis-
tência e dificuldade de alguns colegas do curso em se apropriarem 
da wiki, ela tenha ficado um pouco restrita à postagem de materiais, 
não priorizando as trocas  entre colegas e professores, o que, na 
minha opinião, é o grande lance da wiki” (Aluna P).
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 Estes relatos apontam para uma questão interessante quan-
do da inserção dos recursos tecnológicos e as reconfigurações, 
decorrentes desta inserção, dos espaços públicos e privados da sala 
de aula, do espaço da lição, da leitura pública, conforme aponta Lar-
rosa (2001) e tratado em detalhe em outro trabalho (Alves, Axt e 
Elias,  2004). Ao mesmo tempo em que a inserção das tecnologias 
digitais reconfigura espaços (a “salinha do xerox”, mencionada pela 
aluna L) e tempos (o envio dos trabalhos para o professor por e-mail, 
alude a aluna Z) das práticas pedagógicas, reconfiguram-se espaços 
do que se espera em uma prática pedagógica: não mais o envio do 
trabalho, mas a troca entre os colegas passa a ser um ponto impor-
tante. 

Outro fator a ressaltar foi o apontamento, surgido nos ques-
tionários, por um acompanhamento mais detalhado das atividades, 
pois quando se abrem possibilidades de interação outras que não 
o encontro presencial, sobretudo num ambiente virtual é também 
necessário prever, da maneira mais precisa possível as formas  de 
acompanhamento e de interação entre cursistas e professores.

“Utilizo o Moodle é uma ferramenta diferente, mas a única 
que tive contato. O Moodle é bem mais fácil, os locais de acesso 
são mais visíveis, há um mural bem indicativo sobre as últimas ati-
vidades a serem postadas, dando uma orientação ao aluno, consi-
derando que as legendas também são em Português o que facilita.” 
(Aluna G)

O relato da Aluna G aponta para um fato importante. O fato 
de o PBWorks estar em inglês pode ter atuado como um fator limi-
tante para sua utilização no contexto desta experiência.

3. Quanto a sentir-se preparado para utilizar ferramentas 
como o PBWorks em suas práticas pedagógicas, as respostas são 
bastante variadas. Novamente parecem estar vinculadas às experiên-
cias prévias dos alunos com as tecnologias, mas aqui também com as 
condições de trabalho com os alunos da EJA com quem trabalham.

Dos que utilizariam, uma aluna relata já realizar trabalhos 
com o PBWORKS com os alunos da EJA. Ela nos conta:

“Utilizei o pbworks em turmas da EJA, com alunos porta-
dores de necessidades educacionais especiais e foi uma experiência 
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muito interessante. Postava as atividades sobre o Reino Animal para 
os alunos na wiki e eles postavam suas produções. Após, tinha um 
espaço para cada aluno ver a produção do outro e contribuir com 
sugestões, perguntas, curiosidades. Na mesma oportunidade, utilizei 
o Glogster para eles sintetizarem suas pesquisas e postarem os links 
na wiki. Os alunos adoravam quando trabalhávamos com ambas as 
ferramentas. Achei que o resultado foi bem significativo, pois toda 
a turma se envolveu e as contribuições e trocas foram bem legais. 
Mesmo quando não havia atividades propostas, os alunos acessa-
vam a wiki para deixar recadinhos uns para os outros, o que ajudou 
na socialização” (Aluna P)

Outros apontam questões de acesso e infraestrutura da es-
cola, ou das condições de acesso do grupo com que trabalha como 
complicadores para uso imediato

“Num futuro talvez não tão distante, acho que sim... no mo-
mento dispomos de internet apenas nos espaços administrativos da 
escola” (Aluna L).

“Os recursos da informática eu utilizo, mas quanto ao 
PBWorks não acho possível, porque trabalho em uma comunidade 
muito pobre em que a maioria deles não tem computador.  (Aluna I)

Há respostas no sentido da formação para empregar as tec-
nologias:

“Não, mas pretendo utilizar. Estou com ideias sobre reali-
zar um portfólio e solicitar postagem em ambiente virtual, mas an-
tes pretendo realizar um curso sobre ambientes virtuais acessos...” 
(Aluna G)

“Usaria se eu já tivesse bem treinada, mas eu acho este pro-
grama pbworks bem difícil, por isso nós do curso teríamos que ter 
mais aulas de informática” (Aluna Z)

“Utilizaria sim, mas antes teria que dominar mais para pas-
sar para eles. Fazendo postagens de textos, fotos de trabalhos reali-
zados em sala e fora dela.” (Aluna R)
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Esses aspectos trazem elementos que, se por um lado, já 
apontam para uma conversão mais significativa das vivências dos 
professores da EJA com tecnologias para práticas pedagógicas in-
teressantes com seus alunos, também apontam para a necessidade 
de uma formação continuada com as tecnologias, não somente para 
instrumentalizar-se com a ferramenta, mas para pensar a prática pe-
dagógica considerando o uso das mídias e das tecnologias digitais.

Conclusões Provisórias
Como toda a novidade, ela causa estranheza, admiração, re-

sistência, vontade de saber mais sobre ela, dentre uma infinidade de 
outras reações possíveis e que as respostas destes questionários per-
mitem parcialmente entrever.

Como em outras oportunidades, tivemos uma diversidade de 
posicionamentos sobre a experiência com as tecnologias digitais re-
alizadas neste Curso. Desde as resistências, por diferentes motivos, 
até a adesão e participação da proposta, também por motivações di-
versas. E nada garante que quem resistiu hoje permanecerá resistindo 
amanhã e que, quem está mais afeito ao trabalho com as tecnologias, 
não estranhará a próxima proposta de articulação entre Educação e 
tecnologias, pelo repertório de experiências já vivenciado, que per-
mite comparações entre ferramentas e apreciações críticas sobre pos-
sibilidades pedagógicas. 

Contudo, apesar do reconhecimento de que o uso das tec-
nologias digitais são elementos instigadores e dinamizadores dos 
conteúdos do Curso, os posicionamentos reiteram que utilizar 
as tecnologias digitais reconfiguram espaços de leitura e de es-
crita, de configuração do que é público e privado na sala de aula. 
Apontamentos que antes ficavam no espaço privado dos cadernos e 
trabalhos finais de disciplina, agora se disponibilizam ao coletivo de 
alunos e professores, e se deixam ver, apreciar. E essa reconfiguração 
implica mudanças nas expectativas dos alunos e professores sobre as 
produções do curso. 

Considerar esses pontos como norteadores na elaboração de 
metodologias de trabalho pedagógico que busquem integrar e façam 
interagir mais as atividades do ambiente com as disciplinas do Curso 
é um dos pontos a ser redimensionado para as próximas atividades 
desta natureza. Além disso, é também importante ponderar que, ao se 
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inserir um elemento que potencializa maior interatividade na prática 
pedagógica, é necessário preparar-se e planejar-se para a interativi-
dade que poderá sobrevir. 

Estes são alguns aprendizados de nossa primeira experiên-
cia, enquanto Núcleo de Educação de Adultos, com as componentes 
virtuais como espaços complementares de formação em Cursos de 
Aperfeiçoamento. Levaremos esses aprendizados em conta na pro-
posição de novas ações neste sentido, em prol do uso das mídias e 
das tecnologias voltadas para o empoderamento social e coletivo dos 
sujeitos da Educação de Jovens e Adultos.
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13 A EJA em três temas:
evasão, tempos da vida e 
prática pedagógica

Dóris Maria Luzzardi Fiss1

Eduardo Rachelle Boaz2

Júlia Balzan3

Paula Prasdio4

Era uma vez um sonho. Vivido aos poucos, espalhado 
pelos dias, acompanhando nossos tempos de vida. Um sonho que 
foi reunindo pessoas em torno de compromissos e crenças comuns. 
Um sonho que foi convidando gentes conhecidas e gentes por 
conhecer a se darem as mãos, a aprenderem a produzir metodologias 
participativas de ensino e de pesquisa a partir de concepções e práticas 
pedagógicas que acolhem a EJA na sua diversidade, que vivem a 
EJA na sua interface com o mundo do trabalho e que a projetam 
num tempo cúmplice de outros modos de produzir a existência. Uma 
existência que aposta no desenvolvimento sustentável dessa teia em 
que nos tecemos como gente próxima uns dos outros. Deste sonho, 
foram convidados a participar professores, gestores, colegas de área, 
amigos na luta pela EJA e bolsistas – o Eduardo, a Júlia e a Paula. 
E do encontro de experiências, do assombro diante dos espaços 
escolares, do encantamento face ao novo que cada pesquisa na web 
e cada visita à escola produziam, da mistura de tudo isto nasceu este 
texto: uma narrativa que se faz como a EJA – diversa, heterogênea, 

1 Professora Adjunta II do Departamento de Ensino e Currículo – Faculdade de Educação 
(UFRGS) e Doutora em Educação (UFRGS).
2 Graduando em Educação Física - Licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul e bolsista PROEXT do Curso de Aperfeiçoamento em Educação de Jovens e Adultos 
(2012/01 e 2012/02).
3 Graduanda em Letras - Licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
e bolsista PROEXT do Curso de Aperfeiçoamento em Educação de Jovens e Adultos 
(2012/01 e 2012/02).
4 Graduanda em Pedagogia - Licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul e bolsista PROEXT do Curso de Aperfeiçoamento em Educação de Jovens e Adultos 
(2012/01 e 2012/02)
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esperançosa e identificada com os muitos jeitos de nos genteficarmos 
enquanto vamos nos fazendo educadores e educandos pelas dobras 
do tempo.

Em uma dessas dobras do tempo, os bolsistas foram instados 
a se aproximar mais da realidade da Educação de Jovens e Adultos: 
eles iniciaram um período curto, mas intenso, de visitas a algumas 
escolas da rede pública municipal ou estadual de ensino, escolas que 
oferecem a Educação de Jovens e Adultos5. E, nestes espaços que 
nos ensinam a viver a educação na sua radicalidade, descobriram 
que a EJA pode ser silêncio e ausência, encontro dos tempos da vida, 
prosa e poesia. Estes são os temas deste nosso texto: os atos desta 
nossa história. Com a palavra, seus protagonistas:

Primeiro Ato – Os silêncios na escola6

As visitas às escolas7 tinham por objetivo constituir elos 
e diálogos entre escola e universidade. Ao longo dessas saídas-
pesquisas, identifiquei diferenças entre as instituições: localizações 
geográficas que indicam realidades distintas, estrutura física (salas 
de aula, sala de informática, laboratórios, bibliotecas etc.), número 
de professores, funcionários e alunos. Identifiquei, também, 
semelhanças: a juvenilização da EJA8 (fenômeno que diz respeito ao 
fato dos jovens serem maioria nas atuais salas de aula da modalidade) 
e a evasão. Sobre os processos de exclusão dos educandos jovens 
e adultos, ou evasão, duas pesquisas recentes, produzidas por 
Colares (2012) e Machado (2012), apresentam alguns elementos que 

5 Na totalidade, os bolsistas realizaram visitas a sete escolas no período de 24 de setembro 
a 25 de outubro de 2012.
6 Narrativa produzida por Júlia Balzan relacionada a visitas realizadas a três escolas.
7 A primeira visita foi em Porto Alegre, em uma instituição situada na região periférica da 
cidade, mais precisamente na Vila Herdeiros (Bairro Agronomia). A segunda, também em 
Porto Alegre, localizada no bairro Menino Deus, zona central da cidade. E a terceira, na 
cidade de Viamão, bairro Santa Isabel. As três instituições possuem características bastante 
diferenciadas no que se refere ao entorno e à comunidade na qual estão inseridas. 
8 Cf. BRUNEL, Carmen. Jovens Cada Vez mais Jovens na Educação de Jovens e 
Adultos. Porto Alegre: Mediação, 2004. CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber. 
Elementos para uma teoria. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.
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inquietam.9 O primeiro, aborda as idas e vindas dos alunos da EJA, 
e o segundo, os motivos que levam o educando a permanecer na 
modalidade. 

Mas, afinal, o que me motivou a escrever sobre a evasão em 
detrimento de tantos outros assuntos possíveis? A expectativa que 
eu tinha em relação ao assunto era bem diferente da realidade que 
verifiquei. Na minha fantasia, essa evasão seria de, talvez, metade de 
uma suposta turma. Quando entrei nas escolas, percorri seus espaços, 
visitei suas turmas, fui surpreendida com uma realidade bem diferente: 
oitenta ou noventa por cento dos alunos não estava ali. Vi turmas 
de vinte alunos com apenas um em sala. Essa realidade, de certa 
forma, assusta e faz com que nos perguntemos: de quem é a culpa? 
Há culpados? O que estas ausências, estes silêncios significam? 
Não há respostas precisas. Cada caso é único e está inserido em um 
determinado contexto. Pessoalmente, a palavra evasão remete-me à 
palavra “silêncio”. Quando estive nas escolas, senti certo silêncio 
nos corredores, nas salas de aula. Em algumas escolas isso foi mais 
forte do que em outras, mas em todas, o fenômeno da evasão, da 
ausência, impunha a sua presença. 

Existe um mito relativo à desistência dos alunos na EJA: o 
de que o trabalho é o principal motivador do abandono. No entanto, 
essa associação entre trabalho e desistência é relativa. Em algumas 
situações pode ser que este seja o motivo, contudo, os fatores são 
múltiplos e heterogêneos. O abandono pode vir de um motivo familiar 
como falta de apoio, pode decorrer da instabilidade financeira, 
pode resultar da falta de interesse do aluno em relação às aulas e 
ao ambiente escolar, pode estar associado à falta de motivação de 
um professor com determinada turma. Enfim, inúmeras causas são 
possíveis. Nesse sentido, Machado (2012) afirma que:

Apesar da realidade deste afastamento, presente no currículo, entre 
escola e trabalho, o motivo “trabalho” pode não ser o principal 
para o abandono de muitos alunos da EJA. Apesar de ser legítimo, 
afirmar que dificuldade financeira e necessidade de trabalho são 
causas relevantes para se deixar de frequentar a escola, pode estar 

9 Tratam-se de Trabalhos de Conclusão do Curso de Especialização em Educação de Jovens 
e Adultos e Educação de Privados de Liberdade que foram orientados pela Profa. Dra. Dóris 
Maria Luzzardi Fiss em 2011/02 e 2012/01.
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escondendo um novo insucesso escolar do aluno que já foi, em 
algum momento de sua trajetória escolar, sentenciado à reprovação 
e à inadequação ao modelo imposto por uma pedagogia que não o 
acolhia na sua diferença (MACHADO, 2012, p. 95). 

Ou seja, o aluno, muitas vezes, não consegue se adequar ao 
modelo escolar que lhe é imposto. Como adverte Dayrell (2006), 
segundo determinado modo de compreensão da escola, ela

[...] deveria buscar atender a todos da mesma forma, com a 
mesma organização do trabalho escolar, mesma grade e currículo. 
A homogeneização dos sujeitos como alunos corresponde à 
homogeneização da instituição escolar, compreendida como 
universal. [...] Nessa lógica, não faz sentido estabelecer relações 
entre o vivenciado pelos alunos e o conhecimento escolar, entre 
o escolar e o extraescolar, justificando-se a desarticulação entre o 
conhecimento escolar e a vida dos alunos (p. 139). 

A este respeito, convém referir, também, Carrano e Martins 
(2011), quando destacam que: “Os diferentes valores surgidos 
como consequência das mudanças estruturais nas relações sociais 
contemporâneas parecem entrar em choque com os valores 
tradicionalmente disseminados por instituições da sociedade 
[...]” (p. 54). Enfim, a função assumida pela escola, em algumas 
circunstâncias, não seria a de produzir pesquisas, estimular o aluno a 
pensar criticamente e questionar a realidade ou, mesmo, potencializar 
a criatividade dos estudantes através de formas variadas de arte. A 
escola, em algumas situações, estimula a reprodução de determinados 
conteúdos rigidamente pré-estabelecidos em seu currículo. Nesse 
contexto, os alunos poucas chances têm de expressar a sua opinião. 
Colares (2012) afirma que, às vezes, “falta sincronia entre a escola 
e os sujeitos que dela se servem” (p. 13). Com o que concordam 
Carrano e Martins (2011), sublinhando que:

A instituição escolar e seus professores podem abrir campos ao 
entendimento adotando a investigação e a escuta como ferramentas 
para a compreensão das identidades e comportamentos de seus [...] 
alunos que são simultaneamente criadores e criaturas da diversidade 
das culturas dos grupos [...] presentes em nossa sociedade (p. 54).
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Todavia, o objetivo desse texto não é apontar em quais 
aspectos a escola estaria falhando ou não. Afinal, isso não seria 
possível, pois, como dito anteriormente, cada situação é específica 
e envolve um determinado contexto. Ou, lembrando Carmo (2009), 
quando discute sobre fatores que podem estar relacionados à evasão, 
os processos de exclusão do educando jovem e adulto são muitos e 

[...] transborda(m) inclusive o campo da educação, não só porque 
abrange(m) os indivíduos que não mais voltam à escola, mas, 
principalmente, porque suas causas não se restringem a aspectos 
individuais de aprendizagem, ou dificuldades didáticas do professor 
ou do conflito estudo/trabalho. Vão além, abrangem causas de 
caráter político, social e econômico, expressão dos desencontros 
entre a cultura escolar, a cultura popular, a cultura dominante e as 
relações desiguais de poder e sociais daí derivadas (p. 21).

Muito menos pretendo analisar a política pedagógica, a 
organização interna e as causas da evasão nas três escolas em que 
estive. Precisaria mais tempo de fala com os professores e alunos, 
mais tempo de escuta dos professores e dos alunos. Apenas narro 
o que eu senti diante desses silêncios na escola e reforço a ideia, 
compartilhada com os educadores que participaram do Curso de 
Aperfeiçoamento em Educação de Jovens e Adultos, de que é preciso 
a educação estar, na medida do possível, adequada aos reais interesses 
dos educandos. Nesse sentido, é importante a noção estabelecida por 
Machado (2012) de “pertencimento social”, ou seja, a necessidade 
do aluno fazer parte do ambiente escolar, de sentir-se membro e 
atuante. Segundo o autor, esse “pertencimento social” seria um dos 
fatores motivadores de permanência na escola.

O aluno precisa sentir-se motivado a comparecer às aulas, o 
professor precisa estimular o pensamento crítico-questionador. A arte 
e todas as demonstrações de cultura popular podem e devem estar 
presentes no currículo escolar. Principalmente em turmas de EJA, 
nas quais temos sujeitos excluídos do processo de escolarização, 
às vezes, de modo recorrente, adultos que não estudam há muitos 
anos e, principalmente, pessoas que estão de alguma forma buscando 
“recuperar o tempo perdido” e transformar a sua realidade (FREIRE, 
2002). 
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Portanto, a evasão, presente no cenário atual da EJA de 
maneira preocupante, deve-se a diversas causas que variam conforme 
o ambiente. Por tal motivo, precisamos ter cautela ao analisarmos 
qual seria a causa da evasão em cada escola, pois as realidades são 
muito distintas. A única certeza que tenho é a de que a escola precisa 
oferecer um ambiente aberto ao diálogo, às diferenças e à contestação. 
Somente assim poderemos encontrar, juntamente com os alunos, as 
causas para a evasão ou quaisquer outros fenômenos que afastem o 
educando do ambiente escolar. E, dessa forma, evitá-los.

Segundo Ato – Tudo junto e misturado: adolescentes, jovens, 
adultos e idosos10

Vou falar um pouco sobre as visitas feitas a duas escolas de 
EJA, procurando destacar o aspecto que mais me chamou a atenção: a 
diversidade de idade dos alunos. A primeira escola que visitei fica em 
Viamão, em um bairro carente, perto de um shopping, de fácil acesso. 
Da rede estadual de ensino, o prédio está bem conservado. Eram 
20 horas de uma segunda-feira quente de outubro. Hora do recreio. 
Chamou-me a atenção a diversidade de pessoas, desde jovens até 
idosos. Pensei: como será que funciona essa relação entre gerações 
diferentes em uma mesma sala de aula? Para a minha surpresa, tudo 
acontece com a maior naturalidade, ainda que os idosos prefiram 
estudar junto com os de sua faixa etária, por acharem que os jovens 
são muito “apressadinhos”. 
 A outra escola situa-se em Porto Alegre, num bairro de classe 
média, próximo ao Centro e ao Parque Farroupilha – nosso Parque 
da Redenção. Minha visita começou às 20h30min. Uma escola 
bonita, bem conservada e organizada, acolhedora. Também da rede 
estadual de ensino, a instituição atende alunos principalmente de 
fora de Porto Alegre. Segundo os professores com quem conversei, 
a proximidade do local de trabalho facilita a vida dos estudantes 
e assegura a assiduidade às aulas. Apesar desses elementos todos, 
continuei pensando: que público é esse que frequenta as aulas na 
EJA? 

10 Narrativa produzida por Eduardo Rachelle Boaz.
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Olhando para um lado e para outro da escola, para o pátio, para 
as salas de aula, pelos corredores, vi uma maioria de adolescentes 
e jovens. Pelos relatos dos professores, são educandos com pouco 
poder aquisitivo que, após realizar uma trajetória descontínua, 
marcada por insucessos e desistências, retornam à escola em busca de 
formação e sociabilidade, entre outras coisas. Foram mencionados, 
também, aqueles que são “turistas” na escola, começando o ano 
letivo e abandonando mais adiante, por dificuldade de aprendizagem 
ou excesso de faltas.
 Nas escolas referidas acima, os alunos aproximavam-se por 
semelhança de idade e interesses. Isso é bem visível na hora do 
recreio: jovens de um lado e os mais velhos de outro. Diante disso, 
mais uma pergunta me surgiu: é normal existir conflito de gerações 
quando alunos de idades tão diferentes dividem a mesma sala de 
aula? Alguns professores declaram que, se sobra experiência para 
os idosos, os jovens compensam com habilidade tecnológica, já que 
as novas gerações cresceram num mundo informatizado. E o acesso 
às novas tecnologias é possível na escola, que tem um laboratório 
de informática. Além disso, esses jovens acessam a internet em lan 
houses e até pelos aparelhos celulares. No entanto, para não haver 
nenhum tipo de exclusão ou incompatibilidade de interesses entre os 
mais jovens e os mais experientes, o papel da escola e, principalmente 
do professor, implica em envolver a turma com atividades atraentes 
para todos. Como sugerem Carrano e Martins (2011):

Estar atento e disponível para reconhecer que as culturas juvenis não 
se encontram subordinadas às relações de dominação ou resistência 
impostas pelas culturas das gerações mais velhas pode auxiliar a 
construção de projetos pedagógicos e processos culturais que 
aproximem professores e alunos (p. 54).

 Mais do que isto: aproximem também as gerações mais jovens 
das gerações mais velhas e vice-versa, possibilitando um diálogo 
intergeracional enriquecedor do trabalho pedagógico desenvolvido 
por todos. Nesse sentido, a visita às duas escolas me faz pensar que 
o ideal seria criar um ambiente de convivência que valorizasse as 
diferenças e as trocas de saberes para mediar os conflitos de gerações, 
de forma que haja inserção para todos os alunos e reconhecimento 
igual de suas culturas e interesses.
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Terceiro Ato – EJA em prosa, EJA em poesia11

Trata-se de uma escola localizada longe da área urbana. De 
maneira nada eventual, os moradores da comunidade que estudam 
na escola dizem “Vou à Cachoeirinha hoje”. O curioso é que estão 
falando sobre ir ao centro da cidade. É como se aquele local não 
fizesse parte do município de Cachoeirinha. A comunidade conta 
com armazéns, brechós, algumas lojinhas, um posto de saúde, várias 
igrejas, uma unidade de conservação ambiental Horto Florestal, uma 
cancha de futebol comunitária, uma escola de Educação Infantil e a 
Escola que visitei – uma escola de Ensino Fundamental.  

Há certa heterogeneidade entre os moradores do Bairro 
Jardim Betânia no que se refere aos seus locais de origem: muitos são 
de outras cidades e até mesmo de outros estados. O que torna a todos 
iguais é a humildade e a simplicidade dessas famílias: grande parte 
dos trabalhadores estão ligados à construção civil – são pedreiros, 
muitos não possuem carteira assinada e não dispõem de luxo para 
viver. O bairro considera a escola como um “Polo cultural”. 

Quando de minha visita, uma professora relatou a história de 
um trabalho que estavam desenvolvendo. Há mais ou menos dois 
meses, surgiu, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Alzira 
Silveira Araújo, a ideia de realizar um “Pub literário” com o objetivo 
de reunir todos os alunos, falar sobre literatura e receber um autor – o 
Caio Riter. Este projeto mobilizou todos os componentes curriculares, 
pois estava marcado por forte característica interdisciplinar. O 
trabalho teve duração de dois meses (setembro e outubro) e envolveu 
a comunidade em geral. Cada disciplina deu a sua contribuição. Mais 
perto da data, o evento teve seu nome modificado, sendo chamado, 
então, de “Hard Rock Café Cachoeirinha”. Finalmente, havia 
chegado a data de realização de um evento que estava sendo muito 
esperado. Todos ansiosos. E eu estava lá! Tive a oportunidade de 
participar do “Hard Rock Café Cachoeirinha” com Caio Riter12!
11 Narrativa produzida por Paula Prasdio.
12 Caio Riter nasceu em 24 de dezembro, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É Bacharel 
em Comunicação Social - Habilitação em Jornalismo, pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul - PUCRS, e licenciado em Letras - Língua Portuguesa e Literaturas, 
pela Faculdade Porto-Alegrense de Educação, Ciências e Letras - FAPA/RS. É Mestre 
e Doutor em Literatura Brasileira, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É 
professor de Língua Portuguesa. Ministra oficinas literárias de narrativa no SINTRAJUFE-
RS, desde 1999. 
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Os alunos aguardavam a chegada do autor, que conversaria 
com eles. Para tornar o ambiente aconchegante, eram servidos 
salgadinhos, cafés, coquetéis sem álcool – uma forma de estabelecer 
relação com os pubs londrinos. Havia pessoas de todas as idades, 
cores e jeitos. Algo que me marcou, em relação a algumas produções 
que vi dos alunos, foi um cartaz colocado em uma das paredes. O 
cartaz continha o seguinte texto: 

E não é que é isso mesmo! Com certeza, muitos que estavam 
ali, antes nem conheciam os livros deste autor, talvez conhecessem 
poucos livros. Talvez não tivessem o hábito da leitura ou até mesmo 
o acesso necessário. Talvez, depois deste projeto e da conversa com 
o autor, algumas coisas mudassem. 

As paredes da escola estavam tomadas de fotos e imagens 
antigas que explicavam o nome escolhido para o evento literário. 
Beatles, Nat King Cole, Guilherme Arantes, entre outros, apareciam 
ali. Fiquei encantada com uma apresentação artística que vi: os 
alunos dançaram “Help” dos Beatles. Presenciei leituras e discussões 
literárias. Vi trabalhos feitos pelos próprios alunos a respeito de obras 

Figura 1: Cartaz produzido por educandos jovens e adultos
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lidas por eles: O rapaz que não era de Liverpool e Maria Degolada, 
Santa Assombrada, ambas obras escritas por Caio Riter e trabalhadas 
pelos professores da escola com os educandos jovens e adultos. 

Sobre a importância e os significados desta ação para aqueles 
educandos jovens e adultos, para aqueles educadores, para aquela 
comunidade, destaco a ciranda de autorias que se constituiu. Ao 
longo da história da EJA, os sujeitos têm sido interditados por 
muitos “Não!” – o que envolve não errar, não se mexer, não falar, 
não se expressar. Neste evento, e nas atividades que o antecederam, a 
escola pronunciou um forte e longo “Sim!” para os diferentes modos 
de expressão dos alunos, misturando linguagens, desafiando-os a 
se fazerem autores e se sentirem produtores de certa história. Este 
trabalho lembra o que Ernani Maria Fiori ressalta sobre a importância 
de o sujeito descobrir-se e conquistar-se como “sujeito de sua própria 
destinação histórica” (1993, p. 9), aprendendo a “escrever sua vida, 
como autor e como testemunha de sua história, isto é, biografar-se, 
existenciar-se, historicizar-se” (ib., p. 10). 

Fazendo coro a tais ideias, Fiss (2010) ressalta o quanto é 
importante, nestes movimentos em que os sujeitos são desafiados a 
se produzirem autores, o exercício do protagonismo que se dá em 
várias práticas de letramento como as experimentadas ao longo do 
desenvolvimento deste projeto. Segundo Fiss (2010):

Esses sentidos todos estão respingados pelo “dizer a palavra, pelo 
autobiografar-se” nos contextos e práticas de letramento a partir dos 
quais os sujeitos vão produzindo sua subjetividade e sua identidade, 
que é atravessada pelos acontecimentos de suas vidas, de seu 
estar no e com o mundo, no e com o outro, por seus modos de se 
constituírem autores, protagonistas de suas histórias e produtores de 
conhecimento (p. 54-55).

Este foi um trabalho que envolveu diálogos, leituras, 
encontros, apropriação dos espaços, preparação de coreografias, 
confecção de cartazes e tantas outras coisas. Os sujeitos constituíram 
experiências de criação e espontaneidade ao modo do que Sant’Anna 
(2004) sugere:
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Tudo o que se produz, assim, precisa sair do espaço escolar, 
transformando-se em mostra cultural, peça teatral, exposição, 
caderno de autoria, livro etc. Nesse momento, procura-se trabalhar 
a linguagem em sua forma mais próxima do real, visando à 
possibilidade da reflexão, da crítica (p. 22-3).

Mas, retornando à minha história com a Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Alzira Silveira Araújo, naquela noite de outubro, 
lembro-me do efeito que ela produziu em mim. Achei o nome da 
primeira obra muito interessante e, por causa disso, fui pesquisar e 
perguntar um pouco mais sobre esse livro. Ele fala sobre algo muito 
comum nos dias de hoje, a adoção, mas, além disso, fala sobre as 
diferenças – tema que foi debatido e conversado entre os educandos 
e educadores da escola. O assunto “diferenças” está muito presente 
na EJA. Seja na idade, na raça ou religião, seja nas preferências, nas 
crenças, nos modos de se relacionar com a vida, com o conhecimento 
e com as outras pessoas, seja na cor da unha ou do cabelo, na roupa 
que usa, na música de que gosta. É extremamente importante tratar 
disso em um ambiente como a escola. E, parar para pensar sobre 
isto, me fez de novo concordar com Caio Riter: com certeza, após a 
leitura deste livro e de tantos outros, depois do desenvolvimento deste 
projeto, depois da conversa com o autor, todos saíram diferentes. 
Inclusive eu.

Sem ponto final...

 Percorrer trajetórias. Refazer caminhos. Alterar itinerários. 
Descobrir possibilidades. Encurtar distâncias. Ações que nos 
provocam a produzir, a partir dos fios do cotidiano, sentidos de 
ruptura do estabelecido. Ações que nos desafiam a, constantemente, 
(re)inventar a escola nos seus tempos e espaços, nos seus modos 
de pensar a docência. Uma docência compreendida e vivida como 
arte e como ofício que respeita, conforme lembram Alves, Azevedo 
e Oliveira (1998), a “humilde razão do cotidiano, incorporando-a 
como espaço/tempo de criação de conhecimento válido e vital para 
os seres humanos, que em nenhum outro espaço/tempo poderia ser 
produzido” (p. 6) e, além disso, “exige do/a pesquisador/a [...] que 
se ponha a sentir o mundo e não só a olhá-lo” (id. ib.). Nestes nossos 
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relatos, compartilhamos sentimentos e percepções atravessadas pelos 
referenciais que melhor traduzem nossas crenças e compromissos 
com uma educação de jovens e adultos que se faça experiência de 
autoria, de aprendizagem do dizer a sua palavra e tomar a sua história 
com as próprias mãos... nos silêncios e nas ausências, nos tempos da 
vida, nas práticas pedagógicas.
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