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RESUMO 

 

 

O objetivo de nossa pesquisa foi conhecer que razões levam estudantes 

adolescentes a sair a escola regular, principalmente no oitavo e nono 

anos do Ensino Fundamental, e que perspectivas e expectativas 

levantam quando procuram matrícula no Centro Integrado de Educação 

de Jovens e Adultos –  CIEJA. O referencial teórico que nos guiou foi o 

materialismo histórico dialético, por ser um objeto de estudo dinâmico 

e transitório,  apresentando situações de contradições e superações,  

necessárias na construção de identidade do adolescente. Buscamos 

conhecer a história da Educação de Jovens e Adultos ,  discorremos sobre 

a adolescência,  em sua condição sui generis de aprendizagem, assim 

como refletimos sobre o currículo na Educação de Jovens e Adultos.  Do 

ponto de vista metodológico, util izamos a abordagem de caráter quali -

quantitativa,  através questionários e entrevistas  semi estruturadas, com 

a triangulação dos dados obtidos pela técni ca da Análise de Discurso e 

de Análise Estatística.  

 

 

Palavras-chave: Currículo;  Educação de Jovens e Adul tos; 

Adolescência; Juvenilização; Organização Escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of our research was to know the reasons that lead 

teenagers to go to regular school, especially in the eighth and ninth 

grade of elementary school, and what perspectives and expectations 

arise when they seek enrollment in the Integrated Center for Youth and 

Adult  Education - CIEJA. The theoretical reference that gu ided us was 

dialectical historical  materialism, because it is a dynamic and transitory 

object  of study, presenting situations of contradictions and overcoming, 

necessary in the construction of the identity of the adolescent. We seek 

to know the history of Youth and Adult  Education, we discuss 

adolescence, in its sui generis condition of learning, as well  as reflect 

on the curriculum in Youth and Adult Education. From the 

methodological point of view, we used the qualitative -quantitative 

approach, through questionnaires and semi-structured interviews, with 

the triangulation of the data obtained by the Discourse Analysis and 

Statist ical Analysis technique.  

 

 

Keywords: Curriculum; Youth and Adult Education; Adolescence; 

Juvenilization; School Organization.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

El objetivo de nuestro estudio fue conocer qué razones llevan a los 

estudiantes adolescentes a abandonar la escuela regular, especialmente 

en los años octavo y noveno de la escuela primaria, y qué perspectivas 

y expectativas suben cuando solicita el registro en el Centro Integrado 

de Educación de Jóvenes y Adultos -  CIEJA. El marco teórico que nos 

guió fue el  materialismo histórico dialéctico, siendo un objeto dinámico 

y transitorio de estudio, presentando situaciones y contradicciones 

excesos necesarios en la construcción de la identidad del adolescente.  

Buscamos conocer la historia de la educación de jóvenes y adultos, 

continuar sobre la adolescencia en su condición sui generis del  

aprendizaje, así como reflexionar sobre el plan de estudi os en la 

educación de jóvenes y adultos. Desde un punto de vista metodológico, 

utilizamos el enfoque de carácter cualitativo y cuantitativo, a través de 

cuestionarios y entrevistas semiestructuradas con la triangulación de 

los datos obtenidos por la técnica de análisis del discurso y análisis 

estadístico.  

 

 

Palabras clave: Currículo; EPJA; la adolescencia; juvenilisation; 

Organización escolar.  
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AINDA HÁ UMA CHANCE 

(Banda: Sense For Life) 

 

Já não aguento mais viver assim como estou 

Mas sinto que sou capaz pois meu mundo não 

desmoronou 

Ainda há uma chance, vou provar 

Vou correr atrás, não vou desistir (falando a verdade) 

Vou provar que posso ser feliz 

Ilusões, caminhos errados, eu não vou seguir 

Não preciso de você aqui se for para me dizer 

Que eu não vou conseguir, pois tudo o que desejo está 

em meu alcance.  

E a lágrima que escorre em meu rosto não pode me 

parar. 

(A Banda Sense for Life foi formada por adolescentes 

que cantavam suas sensações frente ao mundo adulto) 
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MEMORIAL 

 

 Sou pedagoga, casada, 52 anos, mãe de três filhos,  residente no 

bairro do Ipiranga. Nasci na Zona Norte, filha de Sociólogo, Professor 

Livre Docente de Direito do Largo São Francisco, da área de Direito 

Agrário e de professora de piano, com formação primária. Cresci numa 

família grande, pois somos 11 irmãos, sendo que a caçula tem Síndrome 

de Down.  

Estudei em Colégio Estadual até a quinta série quando, por força 

da Lei de Diretrizes e Bases 5692/71, o Colégio Estadual Padre 

Antonio Vieira  atenderia somente,  na época, ao Segundo Grau. Em 

1976 fui transferida para o Colégio Santana ,  privado e confessional 

católico, estritamente feminino, onde completei  o Ensino Fundamental e 

cursei o Magistério.  

Em 1983 fui  aprovada para cursar Pedagogia no Instituto 

Presbiteriano Mackenzie ,  escolhendo como habilitação o Magistério 

para alunos com Deficiência Mental.  Neste mesmo ano iniciei minha 

carreira docente,  como professora de uma creche insti tucional,  no 

bairro do Horto Florestal.  Em 1984 fui  aprovada, por concurso, para a 

docência na Prefeitura do Município de São Paulo ,  onde atuo até o 

momento (32 anos).  Em 1988 participei  de curso de formação sobre 

Integração do Deficiente, com a Profª Dra. Maria Teresa Egler Mantoan 

e integrantes da SME/SP.  

Em 1992 fui  convidada a fazer parte da Equipe para Orientação 

de Docentes com alunos com deficiência da Diretoria de Ensino de 

Santana Tucuruvi.  Com a mudança de gestão em 1993, as ações de 

Educação Especial foram centralizadas na sede da SME/SP e fui  

convidada a fazer parte da Equipe.  

Em 1997, retornei à sala de aula atuando na Escola Paulistinha  

(da UNIFESP) que tinha convênio de cessão de professores com a 

SME/SP e iniciei na Associação de Pais e Amigos do Excepcional –  

São Paulo –  APAE/SP ,  no Setor de Estimulação Precoce, como 



 

 

Pedagoga Terapêutica, com crianças de zero a três anos. Em 1999, fui  

transferida para a Escola da APAE/SP, também pelo convênio da 

SME/SP, atuando na alfabetização de pessoas com Deficiência 

Intelectual. Neste ano (1999) foi celebrado convênio da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo –  PUC/SP e o Instituto de 

Pesquisa  da APAE/SP para cursos de Pós Graduação Latu -sensu. Após 

seleção, fui aceita na primeira turma de Pós Graduação em Educação 

Inclusiva na Deficiência Mental.  

Em 2003, retornei para a Coordenadoria de Educação de Vila 

Mariana ,  responsável pelo Setor de Educação Inclusiva. Em 2004, 

nesta mesma unidade, fui designada Diretora de Orientação Técnico 

Pedagógica. Esta Coordenadoria era responsável por 13 unidades 

educacionais, entre educação i nfantil e ensino fundamental.  

Em 2005, após mudança de gestão e de disposição das 

Coordenadorias de Educação para Diretorias Regionais de Educação, fui  

para o Setor de Programas Especiais,  onde fiquei responsável pelas 

ações do Conselho Tutelar  junto às unidades educacionais. Com a 

regionalização das Diretorias, a do Ipiranga é responsável por 110 

Unidades Educacionais, entre educação infanti l,  ensino fundamental e  

Centro Unificado Educacional (CEU). Nesta época participei 

ativamente das questões que envolviam a atenção à criança e ao 

adolescente,  com os Conselhos Tutelares envolvidos,  o Conselho 

Municipal  da Criança e do Adolescente (CMDCA), Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social e Unidades de Saúde pertencentes à região. 

Fui eleita, nas Conferências Municipal , Estadual e Nacional,  Delegada 

representante da Educação nas ações que envolviam a criança e o 

adolescente.  

Em 2007, fui designada Coordenadora do Centro de Formação 

e Acompanhamento à Inclusão da DRE Ipiranga .  Orientando os 

professores de Apoio e Acompanhamento à Inclusão e os docentes das 

Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão e das salas regulares,  

observei uma quantidade razoável de serviços para a criança com 

deficiência e poucas opções para o adolescente a partir dos 13 anos.  



 

 

Neste mesmo período, tive dificuldades com meu filho em uma escola 

estadual, no primeiro ano do Ensino Médio. Como mãe e pedagoga me 

propus a ouvir os dois lados: meu filho e os professores e gestores da 

escola. A resposta do adolescente é a pouca ou nenhuma ident ificação 

com a escola, sendo o ambiente e as atividades propostas pouco 

motivadores.  A equipe da escola coloca que os alunos são pouco 

disponíveis, arredios e que “não querem nada com nada”. Questionei 

quanto à metodologia e materiais utilizados e a respos ta foi:  mesmo se 

fizessem ótimas propostas, os alunos não se interessariam, então, 

mudanças para quê? 

Em 2013 assumi o cargo de Assistente Pedagógica e 

Educacional  do Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos  - 

CIEJA  Sé –  Cambuci, que tem 10% dos seus alunos com algum tipo de 

deficiência. Os Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos  

começaram, a partir  de 2008, a receber um número elevado de alunos 

com deficiência, devido ao fechamento de vários serviços escolares em 

instituições especializadas. Percebi o bom acolhimento dos alunos com 

deficiência mas que o mesmo não se dava para os alunos adolescentes, 

de 15 a 17 anos.  Esse “estranhamento” se dá por parte dos professores e 

funcionários.  O aluno adolescente é visto como “invasor” ou “não 

pertencente ao grupo de alunos da Educação de Jovens e Adultos”, 

como aquele que abandonou, por vontade própria, os estudos. Diante 

desse problema vi um desafio: entender qual é a perspectiva d esse 

adolescente quanto à Educação de Jovens e Adultos  -  EJA e,  se 

possível , auxiliar neste caminho.  

A monografia do curso de Psicopedagogia foi desenvolvida neste 

sentido, pensando como a Intervenção Psicopedagógica poderia auxiliar 

o adolescente que está na EJA. 

Na dissertação de Mestrado acredito ter mais possibil idades de me 

debruçar sobre esse assunto, conhecendo autores que versam sobre ele,  

estudando as especificidades da adolescência e da EJA, pensando 

sobre currículo e processo de ensino e de aprendizagem.  
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Introdução 

 

A adolescência
1

é um período de formação de identidade, de 

exploração das relações e de construção de competências,  tendo em 

vista as múltiplas interações sociais,  na família,  na escola, nos grupos 

de amigos e na sociedade.  

A escola destaca sua importância nesta fase pela diversidade de 

relações que pode proporcionar diferentes tipos de relações sociais,  

descobertas de oportunidades e habilidades, contribuindo para o 

desenvolvimento dos recursos pessoais e sociais de cada adolescente.  

Nesse sentido, considera-se que a escola que o adolescente procura é a 

que o respeita enquanto cidadão e sujeito de sua história,  que procede à 

inclusão de toda a diversidade, em um ambiente dialógico e 

democrático, em que todos trazem seus saberes e as diferenças s ão 

consideradas desafios na criação de novas situações de aprendizagem.  

Em contraposição a essa expectativa,  o que o adolescente 

encontra,  muitas vezes,  é um ambiente pouco estimulador,  que não 

solicita sua participação e interação, considerando -o sujeito passivo no 

processo de ensino e de aprendizagem. Essa situação pouco estimulante 

e nada motivadora provoca o crescente desinteresse deste aluno, que 

pode permanecer passivo até ao término do Ensino Fundamental ou 

reagir provocando situações adversas (consi deradas indisciplinares e 

que podem ter como consequência dificuldades reais de aprendizagem).  

Toda essa relação conturbada entre o adolescente e a escola 

parece provocar certa “desilusão” na relação com o saber e com a 

própria Instituição, oportunizando as dificuldades de aprendizagem, a 

indisciplina e a consequente “expulsão” desse aluno, de forma passiva 

ou ativa.  

Percebendo a necessidade de concluir o Ensino Fundamental,  por 

pressão familiar ou do mercado de trabalho, o adolescente procura 

                                                 
1
 Os limites cronológicos da adolescência são definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) entre 10 e 19 

anos (1985) e pela Organização das Nações Unidas (ONU) entre 15 e 24 anos (youth- 1986)), critério este usado 

principalmente para fins estatísticos e políticos. 
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matrícula na Educação de Jovens e Adultos - EJA , mais especificamente 

no Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos - CIEJA, onde 

encontra horário mais flexível, inclusive funcionando durante o dia.  

A partir do exposto,  a nossa questão de pesquisa é a seguinte:  

quais as razões que levam o adolescente a sair da escola regular,  

principalmente nos 8º e 9º anos e, consequentemente, sua perspectiva e 

expectativa relativa ao processo de ensino e aprendizagem na Educação 

de Jovens e Adultos,  mais especificamente,  o aluno  adolescente 

matriculado no CIEJA Sé- Cambuci . Consideramos que o objetivo geral 

da pesquisa é analisar as razões que o levam a sair da escola regular 

assim como a perspectiva e expectativa que ele tem do processo de 

ensino aprendizagem na EJA, tendo em vista a sua entrada no mercado 

de trabalho. 

Do ponto de vista metodológico, realizamos uma abordagem 

quali-quantitativa, por meio da aplicação de um questionário com 

perguntas fechadas,  utilizando o modelo Likert , respondido por cerca de 

80 alunos. Segundo Tuckman (2012), o questionário “não testa a 

habilidade do respondente, mas mede sua opinião, seus interesses e 

aspectos da personalidade e informação”. Os sujeitos da pesquisa (80) 

coincidem com o seu universo. Dos resultados deste questionário, 

fizemos uma análise estatística que será utilizada em conjunto a outro 

instrumento de coleta de dados, a entrevista.   

Consideramos que a abordagem qualitativa nos permite 

aprofundar o objeto de pesquisa e responder com mais sustentabil idade 

à questão de pesquisa formulada. Neste sentido, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas a seis adolescentes do sexo feminino e 

masculino de acordo com critérios estabelecidos e que foram referidos 

no capítulo sobre a abordagem metodológica, sendo analisadas pela 

técnica de Análise de discurso, de acordo com Orlandi(2012).  

No que diz respeito a estrutura da dissertação, dividimos em 

quatro capítulos.  

 

No primeiro capítulo apresentamos o Percurso Teórico de 
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Pesquisa, com base nas várias produções, entre teses, dissertações e 

art igos científicos pesquisados.  Tratamos do objeto da pesquisa em 

construção, a razão da evasão do adolescente do ensino regular e, 

consequentemente,  a procura pela matrícul a na EJA. O materialismo 

histórico dialético é a concepção de realidade que nos de u sustentação 

para essa pesquisa,  dado que nos referimos a esse objeto como 

transitório e dinâmico, constituído por múltiplas contradições que, 

progressivamente, são superadas pelo adolescente numa interação com a 

família, a escola e os grupos de amigos.  Estas contradições e múltiplas 

superações contribuem para a construção da sua identidade.  

Explanamos sobre as Teorias do desenvolvimento e a 

adolescência,  direcionando a Freud (1996),Erikson (1971) e Piaget 

(1978) assim como a adolescência no contexto escol ar atual e o 

fenômeno da juvenil ização  da EJA. 

No segundo capítulo, abordamos o percurso histórico  da EJA, 

especificamente do CIEJA, assim como analisamos os dados do Censo 

Escolar de 2013 com relação às matriculas dos adolescentes na 

Educação de Jovens e Adultos.  

No terceiro capítulo versamos sobre os percursos metodológicos 

da pesquisa,  justificando a metodologia de caráter quali -quantitativo 

que nos permitiu uma abordagem do universo da pesquisa em extensão e 

compreensão. Explanamos os instrumentos de pe squisa escolhidos,  

entrevistas e questionários,  que foram aplicados aos adol escentes 

matriculados no CIEJA Sé- Cambuci  e caracterizamos essa Unidade 

Educacional,  locus de nossa pesquisa.  As razões do uso de técnicas de 

análise de dados escolhidas,  análise de Discurso e Análise estatística 

são abordadas neste capítulo.  

No quarto capítulo fazemos a análise dos dados coletados a partir 

dos instrumentos util izados, recorrendo à triangulação de dados.  

Apresentamos nossas considerações finais, estabelecendo uma 

relação entre o que foi  constatado pelos instrumentos metodológicos 

utilizados e as questões apresentadas. Tecemos algumas considerações 

sobre o objeto, problema e objetivos da pesquisa no sentido de aferir se 
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a pesquisa realizada cumpriu os objetivos esta belecidos e respondeu à 

questão de partida.  
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CAPÍTULO 1 

 

PERCURSOS TEÓRICOS DE PESQUISA 

 

1.1  Revisão de Literatura   

 

Tendo por objetivo a construção e delimitação do objeto de 

pesquisa,  consideramos necessária uma revisão da literatura para 

conhecer as pesquisas acadêmicas levadas a cabo no âmbito da temática 

que nos ocupa. Pesquisamos vários textos,  entre dissertações,  teses e 

obras, que abordam a questão da juvenilização da Educação de Jovens e 

Adultos,  considerando os adolescentes e j ovens até 25 anos. 

Escolhemos o período de dez anos por considerarmos ser suficiente para 

delimitarmos o objeto de pesquisa.  (anexo I)  

          Das várias categorias envolv idas nos textos, nos concentramos 

em currículo, Educação de Jovens e Adul tos, adolescência, 

juvenilização e organização escolar.   

               Nos textos visitados percebe-se a indicação da pouca 

identificação do adolescente ao ambiente escolar  e a sensação de não 

pertencimento ao mesmo que podem ser, em muitas ocasiões,  os 

principais motivos da evasão.  Diante da pouca perspectiva de mudança, 

o adolescente, neste momento questionador das certezas impostas pela 

sociedade, se aliena ou reage ao ambiente escolar, a presentando 

comportamentos que podem levar à evasão ou a expulsão da escola 

regular. Assim sendo, EJA pode ser vista por ele como uma “segunda 

chance” para escolarização, para uma oportunidade no mercado de 

trabalho e para a conquista do respeito enquanto pessoa.  

Essa expectativa é compartilhada pelo sociólogo e educador  

Miguel Arroyo (2006) , que  ressalta que a Educação de Jovens e 

Adultos só encontrará seu sucesso e real sentido quando for vista como 
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um tempo para os jovens e adultos,  desenvolvida enquanto política 

pública, garantindo seu direito à educação.  O foco , para se definir uma 

política para a educação de jovens e adultos e para a formação do 

educador da EJA, deveria ser um projeto de formação que colocasse a 

ênfase para que os profissionais conhecessem bem quem são esses 

jovens e adultos, como se constroem como jovens e adultos e qual a 

história da construção desses jovens e adultos populares.  

 Essa modalidade na educação foi  apresentada para jovens e 

adultos que têm uma trajetória muito específica,  que vivenciam 

situações de opressão, exclusão, marginalização, c ondenados à 

sobrevivência,  que buscam horizontes de liberdade e emancipação no 

trabalho e na educação. É essa particularidade da sua condição social,  

étnica, racial, cultural e especial (de jovens e adultos populares do 

campo, das vilas e comunidades) que tem de ser o ponto de referência 

para a construção da EJA e para a conformação do perfi l de educador. 

Se em vez de vermos sua condição social, de exclusão cultura l  e suas 

formas de viver como ponto de referência e partirmos exclusivamente 

dos anos de escolarização, os veremos apenas como alunos com  

trajetórias escolares truncadas, incompletas, a ser supridas na 1ª a 4ª;  

na 6ª a 8ª; no ensino médio. Ver apenas esses jovens e adultos no olhar 

escolar é negar a especificidade da EJA e do perfil do educador.  

(ARROYO, 2006, p.23)  

Há olhares conflitivos sobre a condição social , política e cultural  

desses indivíduos,  que tumultuam as diversas concepções da educação 

que devem ser oferecidas. Os lugares sociais reservados a estes 

indivíduos condicionam as políticas oficiais destinadas à sua educação. 

Mas, a mesma situação que os exclui , os coloca como centro de 

inspiração de pensamentos pedagógicos progressistas,  gerando 

concepções e práticas  de educação de jovens e adultos extremamente 

avançadas,  criativas e promissoras.  Por este ponto de vista ,  Arroyo 

(2006) conclui que a educação popular nasce e cresce de projetos d a 

EJA, acompanhando os movimentos populares nos campos e cidades, 

em toda a América Latina, sendo ação mais marcante que as políticas 
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oficiais.  

1.2.Construção do Objeto de Pesquisa  

 

Diante das condições que o adolescente muitas vezes encontra na 

escola regular, considerando um ambiente pouco estimulador,  que pode 

leva-lo à passividade e alienação ou a comportamentos considerados 

indisciplinados,  a evasão é,  muitas vezes, inevitável.  Carrano (2007) a 

esse propósito,  refere o seguinte :  

Além das dificuldades de acesso e permanência na escola, os 

jovens enfrentam a realidade de insti tuições públicas que se 

orientam predominantemente para a oferta de conteúdos 

curriculares formais e  considerados pouco interessantes pelos 

jovens. Isso implica em dizer que as  escolas têm se 

apresentado como insti tuições pouco abertas para a criação 

de espaços e si tuações que favoreçam experiências de 

sociabil idade, solidariedade, debates públicos e atividades 

culturais e formativas de natureza curricular ou extra -escolar.  

(CARRANO, 2007, p.6)  

 

Segundo Carvalho (2009) ,  as razões da procura da EJA pelos 

adolescentes baseiam-se na seguinte afirmação: 

As deficiências do sis tema de ensino regular público, como a 

evasão, repetência, que ocasionam a defasagem entre a 

idade/série,  a possibil idade de aceleração de estudos (como o 

fato de concluir  em menor tempo o Ensino Fundamental  e 

Médio) e a necessidade do emprego, contribuem para a  

migração dos jovens à EJA.  (CARVALHO, 2009, p.7804)  

 

O Censo Escolar de 2013, segundo o site Todos pela Educação
2
, aponta que 

30% das matrículas da EJA no Brasil são de adolescentes de 15 a 19 anos. Além da 

questão da expulsão silenciosa que a própria escola parece promover, percebe-se a 

necessidade da entrada, cada vez mais precoce, no mercado de trabalho, que exige 

uma escolarização mínima.  
O ingresso cada vez mais antecipado dos jovens no 

mercado de trabalho, a esperança de conseguir um emprego,  

principalmente das camadas de baixa renda, tem provocado 

uma grande demanda nos programas de EJA, inicialmente 

                                                 
2

Fundado em 2006, o Todos Pela Educação é um movimento da sociedade brasileira que tem como 

missão engajar o poder público e a sociedade brasileira no compromisso pela efetivação do direito das 

crianças e jovens a uma Educação Básica de qualidade. 
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destinados a adultos, em virtude da minoria jovem. Para esse 

contingente de jovens,  a busca pela elevação da escolaridade 

está art iculada ao mercado de trabalho, cujas expectativas 

estão direcionadas às novas exigências do mundo moderno, à 

ascensão e à mobilidade social .  (CARVALHO, 2009, p.7805)  

 

 Daí encontramos outro problema criado a partir da ilusória 

resolução de outro:  o adolescente encontra uma saída para a sua 

dificuldade quanto à conclusão do Ensino Fundamental,  a matrícula  na 

EJA. Mas, como originalmente essa modalidade destinava -se á 

estudantes mais velhos (jovens com mais de 18 anos e adultos),  

encontramos professores que se dizem “não preparados” para atender a 

faixa etária anterior, na metodologia que a EJA oferece e o conflito 

geracional que é gerado nesta convivência entre os alunos.   

 A chamada “juvenilização” da EJA traz a necessidade de 

inovações metodológicas e de conteúdos, para que não incorra nos 

mesmos problemas  encontrados na escola regular .  Carrano (2007) nos 

traz a visão do sociólogo português Machado Pais  (2006):  

[...]compara esta autonomia do presente com o passado trazendo as 

noções de espaços lisos e estriados. Se no passado os jovens transitavam 

por espaços estriados com as marcas das imposições dos adultos, hoje, os 

espaços estão relativamente lisos para que os jovens imprimam suas 

próprias marcas. Isso significa dizer que um dos princípios organizadores 

dos processos produtores das identidades diz respeito ao fato dos sujeitos 

selecionarem as diferenças com as quais querem ser reconhecidos 

socialmente. Isso faz com que a identidade seja muito mais uma escolha 

do que uma imposição. (CARRANO, 2007, p.6) 

 

 Considerando a necessidade de mudanças quanto à organização escolar e, 

consequentemente, curricular, preza urgente revisão dos espaços e tempos oferecidos 

nas instituições que atendem aos alunos na EJA. A organização de espaços que têm 

como premissa a homogeneidade dos sujeitos parece não ser compatível à EJA (aliás, 

a nenhuma modalidade educacional). Os espaços da EJA devem ser múltiplos, 

levando-se em conta que seus usuários, além das idades diferenciadas e não lineares, 

têm trajetórias de vida também diferentes, que merecem ser contempladas e se fazer 

presentes. 

Existem, entre eles, diferentes potenciais que, em ambiente propício, 

oportunizam a aprendizagem de outrem. Desse modo, merece olhar a organização 

referente ao currículo, que também deverá ser flexível e que encontre “link” com os 
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sujeitos reais que fazem parte desse alunado. Sob esse ponto de vista Carrano (2006) 

traz Galeano que preconiza que o melhor do mundo está na quantidade de mundos que 

o mundo contém (GALEANO, 2000).  

Em plena era da globalização hegemônica, os jovens de nossas cidades 

têm demonstrado a possibilidade de articulação de muitas identidades 

culturais que não se constituem, necessariamente, em mundos 

incomunicáveis. À escola impõe-se o desafio de derrubar os muitos 

muros materiais e simbólicos que foram construídos ao longo da história 

e que, em última instância, são os principais responsáveis pelas 

interferências na comunicação entre os jovens alunos, seus colegas mais 

idosos e seus professores. (CARRANO, 2006, p. 155) 

  

 Ante a necessidade de se pensar diferentes mundos em um só 

espaço - a sala de aula da EJA - torna-se urgente rever o currículo desta 

modalidade, visto que não cabe em uma visão tradici onal.   

Desse modo, encaminhamos nosso questionamento aos 

adolescentes , que farão parte dos nossos sujeitos de pesquisa,  

questionando a razão da evasão (ou a ida para a EJA) , do eventual 

abandono ou do pedido de transferência do Ensino regular par a a EJA. 

Objetivamos conhecer os  motivos que os levam a essa decisão e qua is 

são as suas expectativas nessa nova modalidade.  

 

 

1.2.1  Referencial Teórico  

 

O modelo teórico que nos subsidiará é o materialismo histórico 

dialético. Esse modelo designa:  

[ . . .]um conjunto de doutrinas fi losóficas que ao rejeitar a 

existência de um princípio espiri tual ,  l iga toda a  realidade à 

matéria e às suas modificações. É uma tese do marxismo, 

segundo a qual o modo de produção da vida material  

condiciona o conjunto da vida s ocial ,  polí t ica e espiri tual .  É 

um método de compreensão e análise da história,  das lutas e 

das evoluções econômicas e polí t icas. Marx parte da ideia de 

que em toda a  história o homem não é uma imanência única:  

na idade antiga ou ele  era escravo ou cidadão ; na idade média 

era servo ou senhor;  na idade moderna é proletário ou patrão, 

ou seja,  ou ele detém os meios de produção ou vende sua 

força de trabalho. (FERNANDES apud  ALVES, 2010, p.3)  
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Segundo Alves (2010) “o materialismo dialético, pode ser 

definido como a filosofia do materialismo histórico, que pensa a ciência 

da história” .  É, pois, uma concepção materialista da realidade, do 

mundo e da existência humanas,  inseridas estas em contextos históricos.  

O autor dispõe que são quatro os princípios fundamentai s do 

materialismo dialético:  

 A história da filosofia, que aparece como uma sucessão de doutrinas 

filosóficas contraditórias, dissimulando um processo em que se 

enfrentam o princípio idealista e o princípio materialista;  

●  O ser determina a consciência e não  inversamente;  

●  Toda a matéria é essencialmente dialética;  

●  O contrário da dialética é a metafísica,  que entende que a matéria é 

estática e anistórica.   

A dialética supõe a contradição como motor da própria história e 

da realidade.  

Marx traz a base dessa concepção, na dialética de Hegel,  quando 

a dinâmica das ideias se dá em três momentos - tese, antítese e síntese –  

mas se propõe a transformar o mundo e suas relações através dessas 

reflexões, contribuindo, realmente, nessa mudança de realidade.  O 

materialismo dialético é, pois, essa filosofia que tem em vista a prática 

da teoria e a teorização da prática. Não é a consciência que determina a 

vida, afirmam Marx e Engels (Ideologia Alemã), mas a vida e as 

condições concretas da existência que determinam o que os sujeitos 

pensam, a sua consciência.  

Paulo Freire questiona a reflexão e a ação sobre a realidade , e a  

dicotomia entre objetividade e subjetividade:  

A objetividade dicotomizada da subjetividade, a negação 

desta na análise da realidade ou na ação sobre ela,  é 

objetivismo. Da mesma forma, a negação de objetividade, na 

análise como na ação, conduzindo ao subjetivismo que se 

alonga em posições solipsistas,  nega a ação mesma, para 

negar a realidade objetiva, desde que esta passa a ser criação 

da consciência. Nem objetivismo, nem subjetivismo ou 

psicologismo, mas subjetividade e objetividade em 

permanente dialeticidade. . .Não há um sem o outro, mas 

ambos em permanente integração(FREIRE, 1979,p.20)  
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Tomando como base racional o materialismo histórico dialético, 

com o intuito da transformação do mundo, repensando a partir da 

atuação do sujeito,  evocamos a teoria nas práticas emancipatórias de 

Paulo Freire,  que sempre se destacou pela luta contra a 

desescolarização da educação, tendo como objetivo a libertação do 

homem e da mulher oprimidos,  excluídos do sistema capitalista de 

produção.  

Ele visualizava nos círculos de cultura a possibilidade de 

substi tuição ou transformação da escola, sendo o locus de construção da 

autonomia e da liberdade, em um ambiente de intercâmbio de saberes e 

de saber-fazer.   

O CIEJA caminha na direção das práticas emancipatórias, embora 

tímidas,  com a ação pedagógica interdisciplinar,  evitando o 

fracionamento dos saberes, ainda que, para efeito da organização 

escolar,  configurem separados por áreas.  As discussões e 

problematizações provenientes dos conteúdos presentes (os planejados e 

os circunstanciais) ocorrem numa perspectiva transdisciplinar,  com a 

intenção da troca de saberes e construção de um novo saber coletivo , 

numa ação democrática e dialógica.  

 

1.2.2  Teorias do Desenvolvimento e Adolescência   

 

Ao longo da história a concepção de adolescência vem se 

transformando, dependendo da constatação social e econômica de cada 

época, sendo que delimita como a faixa dos 15 aos 19 anos como 

adolescentes jovens e dos 20 aos 24 anos como adultos jovens  (SÃO 

PAULO, 2006).  O Estatuto da Criança e do Adolesc ente,  em seu 

segundo artigo considera adolescente a pessoa entre doze e dezoito anos 

de idade.   

Schoen-Ferreira (2010) nos traz a seguinte consideração sobre o 

período da adolescência:  
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À primeira vista,  a adolescência apresenta -se vinculada à  

idade, portanto, referindo-se à biologia –  ao estado e à 

capacidade do corpo (Santos, 2005). Essas mudanças,  

entretanto, não transformam, por si  só, a pessoa em um 

adulto. São necessár ias outras,  mais variadas e menos 

visíveis,  para alcançar a verdadeira maturidade (Berger & 

Thompson,  1997)  –  mudanças e  adaptações que dirigem o 

indivíduo para a vida adulta (Biancull i ,  1997). Essas  incluem 

as alterações cognitivas, sociais e de perspectiva sobre a vida 

(Martins, Trindade, & Almeida, 2003; Santos, 2005). A 

adolescência é uma época de grandes transformações,  as 

quais repercutem não só no indivíduo, mas em sua família e 

comunidade. (SCHOEN-FERREIRA, 2010, p.227)  

 

Período sui generis  da vida,  a adolescência necessita de um foco 

específico.  Sigmund Freud(1856 –  1939),  Erik Homburger  Erikson 

(1902 –  1994) e Jean Piaget (1896 –  1980), sendo teóricos de diferentes 

áreas e épocas, observam a etapa da adolescência concordando quanto a 

ser um período crítico, de inúmeras mudanças biológicas e psíquicas, 

influenciando as relações e o desenvolvimento intelectual,  trazendo 

alterações cognitivas, sociais e emocionais.  

Sigmund Freud, criador da psicanálise, desenvolveu a Teoria da 

Sexualidade Infanti l a partir  da observação de problemas e situações de 

transtornos (na época, designada como histeria) em adultos. Na obra 

“Três ensaios sobre a Teoria da Sexualidade” (2000), Freud aborda as 

transformações que ocorrem na puberdade e a preparação para a idade 

adulta. Apesar de não olhar especificamente sobre a questão da 

adolescência,  concorda que este período traz consistência aos sintomas 

presentes no comportamento do adulto, ligando à infância. O criador da 

Psicanálise nos indica, através das fases psicossexuais do 

desenvolvimento (a saber, fases oral , anal, fál ica,  de latência e genital) ,  

que as pulsões sexuais acompanham o indivíduo desde o nascimento.  

Segundo Golse (1998), Freud não se refere a adolescência como 

uma fase específica,  mas uma crise com característ icas próprias, 

narcísica e de identidade, provocando angústia quanto ao seu próprio 

“eu”, seu corpo e seu sexo.  O indivíduo amplia seu círculo de relações, 

observando outras referências, outros comportamentos e form as de 

relações possíveis , que influenciam o seu desenvolvimento e construção 
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de identidade.  Nesse momento iniciam-se as relações grupais, no 

começo com pessoas do mesmo sexo para, mais tarde , arriscar-se com o 

sexo oposto.  

A adolescência é ,  de fato, um per íodo de múltiplas 

renúncias. Entre  os diversos lutos que o adolescente tem de 

assumir,  é  preciso insist ir  part icularmente no luto das  i lusões 

pessoais e  no luto das  imagens parentais.  O adolescente deve 

de fato admitir  uma distância irredutível  entre seu E go 

(ferida narcísica) e admitir  igualmente as imperfeições 

inevitáveis  de seus pais (perda do objeto) .As tendências 

depressivas fisiológicas dessa época são assim mistas,  ao 

mesmo temo narcísicas e objetais.  Elas são ainda reveladas 

quando uma “identificação invertida” dos pais com seu fi lho 

(S. Lebovici)  vem exacerbar no adolescente sentimentos de 

vergonha diante da impossibil idade que sente de se mostrar à 

al tura dos ideais  parentais relativos a ele .  (GOLSE, 1998, 

p.33)  

Como nos traz Vorcaro e Vieira(2014), para Freud, a puberdade é 

vista como um momento único em que emerge a sexualidade humana, 

mas sempre se reportando às experiências sexuais infantis, 

principalmente as relações mal resolvidas (como, por exemplo, o 

Complexo de Édipo),  sendo estas precondi ções para o estado de 

histeria,  o momento de irrupção das neuroses.  

Neste momento o indivíduo estaria, pela primeira vez, de frente 

com as questões relativas à sexualidade. Freud se refere ao “excesso 

original”, que tornaria os adolescentes animados, inteligentes e 

predispostos às mudanças e novidades. Na obra Predisposição inata – 

Desenvolvimento da histeria (FREUD, 1893- 1895/1996, p. 258), trabalho 

realizado em conjunto com J. Breuer, Freud pontua que: 

Durante o desenvolvimento na puberdade e em consequência dele, esse 

excesso original é complementado pelo poderoso aumento da excitação 

que decorre do despertar da sexualidade, das glândulas sexuais. A partir daí 

há uma quantidade excedente de energia nervosa livre disponível para a 

produção de fenômenos patológicos. (VORCARO e VIEIRA, 2014, p.146) 

 

 A adolescência,  segundo Freud, é caracterizada pela crise 

narcísica e de Identidade, gerando angústias quanto ao seu eu, seu 

corpo e sua identificação sexual.  Há deslocamento de focos parentais 

para indivíduos das relações cotidianas  (professores, artistas, etc), 
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refazendo, ou não, sua imagem de homem e mulher, podendo reviver e 

rever seus confli tos edipianos e reparar relações (muitas vezes 

fracassadas) vividas.   

 Numa perspectiva psicossocial, por influência de Freud, Eric 

Erikson desenvolveu a Teoria do Desenvolvimento Psicossocial, que 

aborda o desenrolar da vida do ser humano. Para ele, a vida segue uma 

série de oito idades bem definidas e determinantes,  apontando que as 

“crises’ pelas quais passam os indivíduos, trazendo a instabilidade e o 

desconforto são as mesmas que os impulsionam para o crescimento. 

Erikson assim se refere a  situação de crise:  

E talvez seja uma boa coisa que a palavra “crise” tenha 

deixado de ter uma conotação de catástrofe iminente, o que, a 

certa altura, pareceu consti tuir  um obstáculo à compreensão 

do termo. Ele está sendo agora aceito para designar  um ponto 

decisivo e  necessário, um momento crucial ,  quando o 

desenvolvimento tem de optar por  uma ou outra  direção,  

escolher este ou aquele rumo, mobilizando recursos de 

crescimento, recuperação e nova diferenciação. Isso é  

comprovadamente aplicável  a muitas si tuações:  a uma crise 

no desenvolvimento individual ou ao surgimento de uma nova 

eli te,  na terapia de um indivíduo  ou nas tensões de rápida 

mudança histórica. (ERIKSON, 1971, p.14)    

  

Das oito idades, a que aponta para adolescência  demonstra a sua 

preocupação com a crise de identidade presente neste período.  

Determinada por Er ickson como  Identidade X Confusão de Papéis ,  

neste período  o adolescente se entrega ao seu par do sexo oposto , para 

superar o amor pela mãe ou pelo pai ,  a questão social toma outra 

dimensão, e ele vê um ideal que deve alcançar, não importando os 

obstáculos.   

Ocorre a crise de identidade da adolescência, quando o indivíduo 

deixa de ser criança e de ter os pais como parceiros, procurando outros 

entre seus pares do sexo oposto.  Entre mudanças orgânicas,  

instabilidades sentimentais e de humor, a relação do adolesce nte com o 

mundo fica refratária e dicotômica, indo do prazer a dor em poucos 

instantes.  A compreensão da realidade, do seu ponto de vista,  é confusa 

e cheia de sentimentos que influenciam seu raciocínio. Esta real  

“revolução fisiológica”, traz a crise de identidade identificada pelo 



31 

 

conceito de Moratória Psicossocial :  

No estado de Moratória, os comprometimentos são postergados e o 

adolescente debate-se com temas profissionais ou ideológicos. Está 

passando por uma crise de identidade e não definiu suas escolhas. 

(SCHOEN-FERREIRA, 2003, p. 2) 

 

 Sendo essa uma fase de procura de uma identidade, identificando -

se com figuras que povoam o seu imaginário,  quer atores/atrizes de 

cinema, cantores/intérpretes musicais,  jogadores de futebol,  o 

adolescente pode assumir perfis diferentes em termos de personalidade. 

Então, o conceito de moratória psicossocial designa, precisamente,  a 

condescendência  da sociedade em relação aos comportamentos do 

adolescente que podem não ser ajustados às normas vulgarmente e 

aceites. As contradições, os conflitos geram, muitas vezes,  

comportamentos rebeldes,  insurgentes e transgressores em relação ao 

que, habitualmente,  a sociedade espera dos sujeitos.  Todavia,  por ser 

uma fase de construção identitária,  a sociedade tolera esses 

comportamentos, o que não aconteceria se se tratasse de um adulto.  O 

mesmo acontece em relação aos comportamentos afetivos e sexuais dos 

adolescentes: há um período de tolerância até que o jovem estabil ize e 

encontre o seu equilíbrio afetivo.  

 Com o intuito de conquistar o seu espaço no mundo, o 

adolescente constrói  ideais e se vê capaz de alcançá-los e,  dessa 

maneira, conhece e compara diferentes modos de ver as teorias que lhes 

são apresentadas frente ao real.  Ele reúne todas as experiências vividas 

nos diferentes papéis como filho, estudante, amigo, atleta, namo rado, 

ajudante, e outros para construir sua identidade psicossocial, sob o 

senso de quem ele é,  onde ele está e para onde vai.  

 A influência dos pais nesta etapa é mais indireta,  sendo que é nas 

anteriores que estes trabalham as noções de confiança, autono mia, 

iniciativa e produção. Na busca de uma identidade própria,  descolada 

de seus pais,  o adolescente vai de um extremo a outro,  mostrando -se ora 

confiante e dócil,  ora desorientado e agressivo, buscando segurança nas 

várias ações e situações.  
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 Já o biólogo Jean Piaget, desenvolvendo o conceito de epigênese,  

considera que o indivíduo constrói o conhecimento através de várias 

etapas ou estágios, elaborando-o constantemente, criando novas 

estruturas.  Dessa forma, Piaget rebate as ideias de que o conhecimento 

procede de experiência única com o objeto ou que existe uma 

programação inata pré-formada.  

 Piaget considera o sujeito epistêmico, num processo evolutivo da 

filogenia humana que, tem sim uma origem biológica, mas que é ativada 

pela ação e interação com o meio ambiente, criando uma relação de 

interdependência entre esse sujeito e o objeto que quer conhecer.  Tal 

processo se efetiva por mecanismo auto -regulatório,  sendo um processo 

de equilibração progressiva do organismo com o meio, que o 

desacomoda e o faz rever dados e conceitos, construindo assim seu 

conhecimento.  

 Piaget divide em quatro estágios o processo evolutivo humano, 

sendo que nos interessa o período  Operatório formal ,  dos doze anos em 

diante, iniciando no período da adolescência, quando já abstrai  

totalmente, relacionando dados recentes e outros possíveis,  buscando 

soluções a partir  de hipóteses e não apenas pela observação da 

realidade. Nesse período, as estruturas cognitivas alcançam seu grau 

mais elevado, sendo capaz de formar esquemas conceitu ais abstratos e 

assim executar operações mentais dentro de princípios da lógica formal ,  

superando, assim, o período das operações concretas.   

Após os 11 ou 12 anos, o pensamento formal torna -se 

possível ,  isto é ,  as  operações lógicas começam a ser 

transpostas do plano da manipulação concreta para o das  

ideias,  expressas em linguagem qualquer,  mas se m o apoio da 

percepção, da experiência, nem mesmo da crença. . .o 

pensamento formal é ,  portanto, “hipotético -dedutivo”, isto é ,  

capaz de deduzir as  conclusões de puras hipóteses e não 

somente através de uma observação real .  Suas conclusões são 

válidas,  mesmo independentemente da realidade de fato,  

sendo para isto que esta forma de pensamento envolve uma 

dificuldade e um trabalho mental  muito maiores que o 

pensamento concreto. (PIAGET, 1999, p. 59)  

 

Dessa forma, apresenta condições de observar e crit icar os 

sistemas sociais,  os valores morais que lhe são impostos e construir os 
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seus próprios e a sua autonomia. Nesse período, é at ingido o padrão 

intelectual que o acompanhará na vida adulta. Não considera que se 

estabelece um “platô”, mas a forma predominante de raciocínio 

utilizada pelo adulto, quer dizer, haverá expansão e aprofundamento do 

conhecimento, mas não aquisição de novos modos de funcionamento 

mental.  Sua relação com a moral pode ser totalmente estabelecida,  com 

relação a regras, princípios e valores, visto que já tem condições de 

pensar de forma racional.  

Considerando essas três abordagens do desenvolvimento 

psicossocial  do indivíduo, tanto do olhar p sicanalítico, quanto 

psicológico e biológico, vemos que a adolescência é  um período de 

crise, organização, reorganização e definição, quando ele já tem 

adquirida a linguagem conceitual para se comunicar plenamente, estão 

formados conceitos para entender o mundo à sua volta, a sua questão 

com seus pares sexuais está em andamento, mas prevalece a 

impulsividade e o comportamento reativo e descontínuo. 

Importantíssimo para uma melhor compreensão dos fenômenos do 

mundo, já se espera desenvolvida a noção de reversibil idade, analisando 

os mesmos de forma abstrata.  Apesar da conquista da racionalidade, 

ainda não há um equilíbrio com as questões emocionais, que, muitas 

vezes,  se sobrepõe, proporcionando rompantes de atos impensados. Seu 

afã por querer entender o mundo, sem medir consequências,  pode 

colocá-lo em situações adversas, que dependerá de seu conhecimento, 

sua interação com o mundo e com quem o rodeia e capacidade para 

resolvê-las.   

Quando levamos em conta esses aspectos do adolescente e o  

colocamos em um ambiente escolar,  controlador e requisitante, 

percebemos o porquê de tantas desavenças apontadas nesse período. O 

espaço escolar já traz, de forma subliminar, regras e atitudes que são 

esperadas de quem o frequenta, sendo estas impostas silenciosamente, 

durante todo o período de escolarização, de forma inquestionável, o que 

está a revelia do adolescente.  
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1.2.3.  A adolescência no contexto escolar atual  

 

Há um descompasso entre o que a escola espera do adolescente e 

o que ele realmente oferece? A sociedade estabelece um “contrato” com 

o adolescente,  muitas vezes unilateral ,  que por meio de direitos e 

obrigações cumpridas,  pelo qual ele terá acesso ao trabalho e à 

continuidade no processo educacional.   

A escola atual, centrada em um contexto neoliberal, afirma-se 

pela concorrência e pela competição meritocrática, sendo esta 

constante, assim como a busca pelo resultado estabelecido pelo 

mercado. A escola serve a esse propósito, tendo como meta a formação 

de trabalhadores que se adequem ao mercado. Segundo Batista ( apud  

FRIGOTTO, 1984),  na escola investe-se na formação de capital 

humano, desenvolvendo habil idades,  com o intuito de  selecionar os que 

atendem às expectativas do mercado de trabalho, convencendo à queles 

que fogem a essa regra evadir (principalmente os que apresentam 

dificuldades na aprendizagem ou na interação social).  Pelo conceito que 

embasa essa forma de seleção, as consideradas adversidades 

apresentadas pelos excluídos são de causa individual e  não social , ou 

seja, o “problema” está no sujeito e não nas condições de vida do 

mesmo. Apesar de contestar essa organização e seleção, o adolescente 

os tem em seu histórico, sendo que ao mesmo tempo que o contesta, 

procura sua conquista.  

 Neto (2011) afirma que:  

[ . . .]Na perspectiva neoliberal ,  os sistemas educacionais 

lat ino-americanos enfrentam hoje, basicamente, uma crise  de 

eficiência, eficácia e produtividade, mais do que uma crise de 

universalização e  de extensão dos serviços oferecidos. A 

expansão acelerada da oferta educacional,  durante a segunda 

metade do século produziu -se,  segundo esse argumento,  sem 

que a mesma tenha s ido acompanhada de uma distribuição 

eficiente dos recursos destinados ao setor  e  sem um controle 

eficaz da produtividade alcançada pelas insti tuições 

escolares. Dessa forma, interpreta -se que os sistemas 

educacionais lat ino-americanos cresceram quantitat ivamente 

sem garantir  um consequente crescimento quali tat ivo. O 

desafio da universalização,  tendo sido cumprido, foi  

alcançado às custas de uma progressiva deterioração da 
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qualidade e dos índices de produtividade das insti tuições 

escolares. A América Latina estaria enfrentando,  assim, uma 

profunda crise de gerenciamento,  de management das  

polí t icas educacionais.  Em suma, uma profun da crise de 

qualidade.  (NETO, 2011, p.185)  

 

 Na busca da “qualidade total”, a pretensa modernização da escola 

procura adequar o ensino à competitividade do mercado e, com isso, 

reduz os problemas sociais, culturais, econômicos e políticos a questões 

técnicas e administrativas.  Dessa maneira, os adolescentes são 

violentados silenciosamente, quando não considerada sua capacidade de 

permanecer no sistema educacional. O capital  cultural  (referências 

culturais, conhecimentos considerados legít imos, domínio da l íngua 

culta,  etc), assim como o capital  social  e o econômico trazidos pelos 

adolescentes, se não compatíveis com a linguagem da escola,  não 

permite crescimento nesse meio, desclassificando -os,  apesar de seus 

esforços. Bourdieu (2006) refere que a escola pr opõe relações 

pretensamente iguali tárias, legitimando as desigualdades,  pois o código 

utilizado necessita ser decifrado e só aqueles que tem esse domínio o 

fazem. 

 

1.2.4  –  O fenômeno da Juvenilização  

 

 O termo “Juvenilização” que, conforme o dicionário Aulete, 

significa “ação ou resultado de tornar ( -se) juvenil , de rejuvenescer”,  é 

utilizado amplamente nos textos que se referem ao aumento do número 

de alunos adolescentes matriculados na EJA. Conforme afirma Dolla 

(2013),  na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  -  LBDN, de 

1996, reafirmando a necessidade do adolescente e do jovem trabalhar,  

foi  modificada a idade mínima para a inscrição nos Exames Supletivos,  

sendo 15 anos para o Ensino Fundamental  e 18 anos para o Ensino 

Médio. Essa modificação da idade abriu a possibilidade da matríc ula na 

EJA, do adolescente de 15 anos.   

Essa medida teve a sua aplicação ampliada nos Estados,  com o 

objetivo de corrigir o fluxo escolar conforme afirmam os autore s.  
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Compreendemos que tal determinação, por um lado , pode ser uma 

possibilidade de concluir antecipadamente os estudos para aqueles em 

que as condições de vida e de inserção no mercado de trabalho atuam 

como impedimento ou como dificuldade para frequentar o  Ensino 

Regular,  ainda que noturno. (DOLLA, 2013, p. 9)  

         A autora ainda cita Rumert (2007), quando analisa a 

consequência da mudança realizada de forma legal,  determinando a 

expulsão da escola regular do adolescente, a partir dos 15 anos,  

evidenciando a cert ificação e não a plena vivência dos processos 

pedagógicos, essenciais ao real domínio das bases do conhecimento 

científico e tecnológico.  

Maria Clara Di Pierro e Sergio Haddad (2000) trazem, na análise 

histórica da Educação de Jovens e Adultos no  Brasil,  a seguinte 

preocupação:  

A partir dos anos 80, os programas de escolarização de adultos passaram a 

acolher um novo grupo social constituído por jovens de origem urbana, 

cuja trajetória escolar anterior foi malsucedida. O primeiro grupo vê na 

escola uma perspectiva de integração sociocultural; o segundo mantém 

com ela uma relação de tensão e conflito aprendida na experiência anterior. 

Os jovens carregam consigo o estigma de alunos-problema, que não 

tiveram êxito no ensino regular e que buscam superar as dificuldades em 

cursos aos quais atribuem o caráter de aceleração e recuperação. (DI 

PIERRO, HADDAD, 2000) 

 

 Carrano (2006) se refere à juvenilização como um fato que gera 

perplexidade e incômodo a professores e alunos mais velhos,  

considerando os mais  jovens “alienígenas” no espaço escolar da EJA:  

 Para enfrentar o desafio do que temos chamado de 

"juvenil ização da  EJA", deveríamos caminhar para a 

produção de espaços escolares culturalmente significativos 

para uma multiplicidade de sujeitos jovens –  e não apenas 

alunos –  histórica e  terri torialmente si tuados e  impossíveis  

de conhecer  a partir  de definições gerais e  abstratas.  Neste 

sentido, seria preciso abandonar toda a pretensão de 

elaboração de conteúdos únicos e arquiteturas curriculares 

rigidamente estabelecidas para os "jovens da EJA". 

(CARRANO,  2006, p.2) .   

 

Tradicionalmente, os estudantes da EJA eram os que 

abandonaram os seus estudos enquanto jovens e decidiram, mais tarde,  

completar os ciclos regulares de ensino. Assistimos, atualmente, a um 
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número considerável de jovens que, supostamente,  deveria estar no 

ensino regular, completando aí a escolaridade obrigatória mas que, por 

razões múltiplas –  que pretendemos pesquisar –  t ransitam para uma 

modalidade de estudos que, originariamente, não é a s ua. Interessa-nos,  

por isso, a part ir das suas opiniões, desvendar  as razões que os levam a 

abandonar o ensino regular e completar o ciclo de estudos na 

modalidade EJA. Juvenilização significa, neste sentido, a “infiltração” 

de jovens numa modalidade que, supostamente,  deveria ser destinada 

aos adultos,  apesar de a sigla se referir, também, a “jovens”.  

 

 

1.2.5  - Questões de Currículo  

 

Segundo Silva (2001), o currículo é considerado um “artefato 

social  e cultural” .  Afirma ainda que o currículo “não é uma elemento 

inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento 

social”,  pois nele estão implicadas relações de poder, produzindo 

identidades individuais e sociais.  Apple (2001) nos dá sustentação a 

essa afirmação quando nos coloca que:  

O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de 

conhecimentos,  que de algum modo aparece nos textos e  nas  

salas de aula de uma nação, Ele é sempre parte de uma 

tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de 

algum grupo acerca do que seja conhecimento legít imo. É 

produto das tensões, confli tos e  concessões culturais,  

polí t icas e econômicas que organizam e desorganizam um 

povo.  

 

Em uma visão crítica, considerando seu conceito multifacetado,  o 

currículo abrange o formal (estruturado por diretrizes normativas 

prescri tas institucionalmente) , o oculto (tudo que o aluno aprende no 

meio social escolar,  que interfere significativamente no aprendizado ) e 

o vivido (forma como se concretiza no dia a dia o currículo prescri to,  

mediante interação com o meio) .  

 Tendo do currículo essa visão de organização e reorganização, de 

construção individual e coletiva, consideramos outra faceta deste 
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recurso, a emancipação.  No documento EJA: princípios e práticas 

pedagógicas (vol.2),  após muitas discussões para reorganização do 

currículo nessa modalidade, conclui -se:  

Assim, o nosso ponto de partida, e  também o nosso desafio  

de     chegada,  é fazer uma educação que, centrada no sujeito  

                       histórico e social ,  provoque a formulaçã o de um currículo  

emancipatório e emancipador que integre a discussão da  

descolonização do currículo para a superação de uma visão  

                       eurocêntrica cultural ,  abrindo um diálogo com as demais  

culturas que compõem a identidade nacional.( SÃO PAULO, 

2016, p. 19)  
 

Todas essas questões são direcionadas para o  sentido que os 

jovens alunos têm noção do que significa ensinar e aprender na EJA.  

O currículo específico da EJA tem sido estudado, debatido e 

avaliado, visto ser objeto em construção constante.  
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Capítulo 2 

 

 

2.1. A Educação de Jovens e Adultos no Brasil: percurso e 

contextualização histórica  

 

 

A Educação de Jovens e Adultos saiu de sua perspectiva  inicial  

que visava apenas a alfabetização para a real  instrumentação 

acadêmica, visando a promoção do indivíduo. É necessário, para 

qualquer análise que pretendemos fazer, conhecer a trajetória dessa 

modalidade no Brasil .  

Rui Barbosa, em 1882, refere que “os analfabetos são 

considerados,  assim como as crianças,  incapazes de pensar por si  

próprios”.  Essa frase,  vinda de um grande pensador, institui  o 

preconceito desvalorizando o adulto analfabeto,  reduzindo -o à situação 

de incapacidade. Essa condição alija a pessoa nesta situação de uma 

vida cidadã, submetida à subserviência,  ao subemprego e,  neste 

período, ao voto. A maior injustiça era considerá -lo responsável por sua 

condição.  

Já no Século XX, em sua segunda década, a Asso ciação Brasileira 

de Educação (ABE) considera o analfabetismo como uma calamidade 

pública, visto como praga a ser exterminada.  

O Brasil, saindo de uma situação de economia agrária, estava 

iniciando investimentos no setor industrial, mas com defasagem de mã o 

de obra qualificada. Paralelamente à mudança econômica, vem a 

educacional, com o surgimento da Escola Nova e, mais tarde, a 

Pedagogia social de Paulo Freire.  Nesta época o índice de 

analfabetismo chegava a 72% da população brasileira. (STRELHOW, 

2010) 

Em 1934, o Plano Nacional de Educação foi  criado, sendo o 

primeiro a pensar na Educação de Jovens e Adultos no Brasil . A partir 

daí ,essa atenção à modalidade sempre apareceria nas pautas de 
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prioridades no país.  

Por muito tempo não se desenvolveu uma pedagogia adequada ao 

Jovem e Adulto analfabeto, considerando que a mesma metodologia 

utilizada para crianças poderia ter sucesso com essa população. Tanto 

isso é verdade, que se considerava que qualquer adulto alfabetizado, 

sem nenhum tipo de especialidade acadêmica específica, poderia 

alfabetizar ao jovem e ao adulto.  

Somente em 1958, na realização do II Congresso Nacional de 

Educação de Adultos do Rio de Janeiro, que se começou a discutir a 

importância da metodologia adequada. Nessa época desponta o 

pedagogo Paulo Freire, em Recife,  apontando para a necessidade de 

metodologia e conteúdo adequada e contextualizada ao mundo das 

pessoas que seriam atendidas. Sua contribuição também se refere à 

situação do analfabeto, não como responsável por ela, mas como 

consequência da sua condição de vida.   

Do final  da década de 50 e início da de 60 foram várias as ações 

com a finalidade da educação de adultos,  mas, com o Golpe Militar de 

1964, tudo foi  interrompido, sendo retomada uma educação 

homogeneizadora e o controle de pessoas,  com o exílio de vários 

educadores que faziam a diferença em nosso país (inclusive Paulo 

Freire) .  

O Governo Militar criou o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização –  MOBRAL –  em 1967, com a intenção de alfabetizar de 

forma funcional , restrita a habilidade de lei tura e escri ta, sem a 

preocupação com a compreensão de textos e contextos. Neste momento, 

novamente, o indivíduo analfabeto não era considerado cidadão 

produtivo e participante da vida do país, mas uma pessoa vazia, sem 

conhecimento, devendo ser socializada pelos programas oferecidos e, o 

que era mais grave, responsável por essa situação.   

Em 1985, na chegada da Nova República, o MOBRAL foi extinto,  

sob várias denúncias de desvio de verbas. Neste momento, os direitos 

do cidadão analfabeto são “ressuscitados”, inclusive o de ter acesso ao 

ensino, assegurando a oferta do Ensino Fundamental  “para os eu não 
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tiveram acesso em idade própria”.  (S TRELHOW, 2010) 

É reestabelecido o Plano Nacional de Educação, com duração 

plurianual, tendo entre seus objetivos, a erradicação do analfabetismo e 

a universalização do atendimento escolar.  

A LBDN, de 1996, baseada na Constituição Federal de 1988, 

determina o Plano Nacional de Educação que, em concordância com a 

Declaração Mundial de Educação para Todos, constitui a Educação de 

Jovens e Adultos, ressaltando a necessidade de adequação da educação 

a lhes ser oferecida.  

Com a EJA assumida pelos Governos Municipais, a partir  da 

década de 90, muitas experiências foram feitas por universidades,  

movimentos sociais e organizações não governamentais. Vem daí as 

inúmeras práticas pedagógicas desenvolvidas,  baseadas em estudos 

referentes à linguística, à psicologia e à pedagogia.  

Na cidade de São Paulo, com a Secretaria Municipal  de Educação 

sob o comando de Paulo Freire, a EJA ganha novo fôlego pois, refere a 

base de sua administração em uma política de participação popular. 

Referindo a polít ica de Educação Popular, entre vários movimentos 

desta época, destacamos o MOVA –  Movimento de Alfabetização  de 

Jovens e Adultos da Cidade de São Paulo - que trabalha a alfabetização 

partindo do contexto socioeconômico das  pessoas envolvidas,  sendo as 

mesmas ativas neste processo:  

 

Foi com base nestas concepções que surgiu o Movimento de 

Alfabetização de Jovens e Adultos da cidade de São Paulo 

(MOVA-SP), um programa criado e mantido por uma 

aliança polí t ica e pedagógica entre os movimentos 

organizados da cidade de São Paulo e a  administração 

municipal  de Luiza Erundina. O projeto consist ia em criar 

um movimento de educação  popular que ultrapassasse o 

sentido das campanhas contra o analfabetismo,  promovidas 

pelo Estado, tornando-se um movimento organizado e 

autônomo da sociedade civil ,  capaz de sobreviver às 

mudanças do poder insti tucional e continuar lutando pela  

educação básica. (NESPOLI,  2013)  

 

Em 1996 o Governo Federal  se pronuncia com o Plano de 

Alfabetização Solidária –  PAS. Este programa foi amplamente 
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cri ticado, pois se vislumbra um retorno às Campanhas das décadas de 

40 e 50, em que se culpabiliza o próprio analfabeto por sua condição.  

Nesse mesmo ano é promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional que, no seu Artigo 37, estabelece  que a educação 

de jovens e adultos será destinada aos que não tiveram acesso na idade 

própria ao ensino fundamental ou ao ensino médio .  No parágrafo 

primeiro coloca que os sistemas de ensino deverão assegurar  

gratuitamente oportunidades educacionais apropriadas,  consideradas as 

característ icas do alunado, seus interesses, condições de vida e de 

trabalho, mediante cursos e exames.  No segundo parágrafo, destina ao 

Poder Público a obrigação da viabilidade do acesso e estímulo à 

permanência do trabalhador na escola , assim como, no terceiro 

parágrafo, do acesso a educação profissional.  

 Em 2003, o Governo Federal lança o Programa Brasil 

Alfabetizado, com ênfase no trabalho voluntário, com o intuito de 

erradicar o analfabetismo em quatro anos, envolvendo 20 milhões de 

pessoas,  o que não foi  alcançado. Este Programa foi reestruturado, 

envolvendo professores da Rede Pública  que recebem uma bolsa para 

ministrar aulas no contra turno de suas atividades, assim como o 

repasse financeiro aos estados e municípios que dele participam. 

Segundo o MEC, foram atendidos cerca de 14,7 milhões de jovens e 

adultos entre 2003 e 2012. Em 2012, cerca de 1,200 mil  pessoas foram 

atendidas. Mas devemos nos lembrar que “pessoas atendidas”  não quer 

dizer “pessoas alfabetizadas” .  

Na cidade de São Paulo, em 2003, teve início o funcionamento do 

Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos -CIEJA –  em  

substi tuição aos Centros Municipais de Ensino Supletivo –  CEMES. 

Estes centros foram implementados enquanto Projeto, buscando superar 

os problemas relacionados à gestão e às práticas pedagógicas, 

principalmente com relação aos horários e ao cur rículo mais adequados 

às necessidades dos estudantes.  A proposta apresentada é de um 

currículo interdisciplinar, buscando superar a fragmentação em 

disciplinas, sendo apresentado em três áreas:  Linguagens e Códigos 
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(Português, Inglês,  Artes e Educação Físi ca), Ciências Humanas 

(Geografia e História) e Ciências da Natureza e Matemática. Visando as 

questões ligadas à formação profissional,  apresenta o It inerário 

Formativo. O horário é diferenciado, buscando atender às necessidades 

de um público trabalhador. São períodos de 2 horas e 15 minutos 

diários.  São 4 módulos anuais, sendo assim divididos: Alfabetização 

(Módulo 1 –  relativos aos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental), 

Básico (4ª e 5ª  anos),  Módulo 3 (6ª  e 7ª anos) e Módulo 4 (8º e 9º 

anos). O CIEJA Sé Cambuci tem 5 períodos (distribuídos entre 7 horas 

e 22 horas e 15 minutos). Através da Lei nº 15.648 , de 14 de novembro 

de 2012,  estabeleceu as diretrizes do funcionamento dos Centros 

Integrados de Educação de Jovens e Adultos, tornando -os Unidades 

Educacionais.    

Dessa maneira,  chegamos ao Século XXI com quase 20 milhões de 

analfabetos e mais ou menos 30 milhões de analfabetos funcionais, que 

frequentaram a escola,  mas não dominam a leitura e a escrita.  São ainda 

70 milhões de brasileiros que, aos 15 an os,  não atingiram o nível 

mínimo de escolarização.  

Desde 2011, a EJA foi incluída no Plano Nacional do Livro 

Didático o PNLDEJA –  Plano Nacional do Livro Didático de Educação 

e Jovens e Adultos –  avaliou e selecionou obras e coleções didáticas 

destinadas aos jovens,  adultos e idosos que frequentam a escola.  Em 

2013 foi incorporado para o Ensino Médio.  

O PNE também se refere à EJA prevendo, na sua nona meta:  elevar 

a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% 

(noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência 

deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) 

a taxa de analfabetismo funcional.  

Dados da PNAD/IBGE mostram que, no ano de 2012, entre a 

população de 15 anos ou mais,  havia um total  de 8,7% de 

analfabetos e 30,6% de analfabetos funcionais.  Esses índices 

atingem de forma diferenciada a população urbana e do 

campo: em 2012, t inham a condição de analfabetas 21,1% das 

pessoas habitantes do campo,  assim como 6,6% das que 
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habitavam as áreas  urbanas. Com relação à população 

analfabeta negra e não negra, em 2012, os percentuais eram 

11,9% e 8,4%, respectivamente.  (Ministério da Educação, 

2014, p.35)  

Para atingir essa meta faz -se necessário assegurar a oferta 

gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram 

acesso à educação básica na idade apropriada; realizar diagnóstico dos 

jovens e adultos com ensinos fundamental e médio incompletos, para 

identificar a demanda ativa por vagas n a educação de jovens e adultos 

implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de 

continuidade da escolarização básica ; assegurando-se formação 

específica dos professores e implementação de diretrizes naci onais em 

regime de colaboração. 

A meta 10 pretende oferecer,  no mínimo, 25% (vinte e cinco por 

cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos 

fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.   

Fato importante e desafiador apontado no Censo Escolar de 2013 

é a  constatação de que os alunos que frequentam os anos iniciais do 

Ensino Fundamental da EJA tem idade muito su perior aos que 

frequentam os anos finais. Esses números demonstram que os alunos 

que chegam nos anos finais provem de ensino regular e que, os mais 

velhos abandonam sem concluir o Ensino Fundamental.  Esse abandono, 

lamentavelmente,  vem da inadequação das propostas curriculares aos 

anseios dos alunos. Dessa maneira, a meta que propõe a integração da 

EJA com o Ensino profissionalizante objetiva ir  ao encontro desse 

alunado, ávido pela formação educacional e profissional, sem perda de 

tempo. 

 

2.2.Dados atuais da Educação de Jovens Adultos, segundo o Censo 

Escolar 2014.  

 

 

Atuando no CIEJA Sé - Cambuci,  no ano de 2014, percebemos 
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uma grande demanda de alunos adolescentes de 15 a 17 anos, 

solicitando matrícula, principalmente nos períodos manhã e tarde. Das 

justificativas apresentadas pelos alunos e seus responsáveis, muitas 

referem-se a dificuldade de aprendizagem, indisciplina, am biente hostil  

da escola em que estavam, bulliyng ,  etc.  

Segundo o site do Movimento Todos pela Educação, em notícia 

publicada em 25 de maio de 2015:  

De acordo com o Censo Escolar de 2014,  o Brasil  conta com 

cerca de 3,5 milhões de pessoas matriculadas na Ed ucação 

de Jovens e  Adultos  (EJA), modalidade da Educação Básica 

direcionada a alunos que não puderam completar os estudos 

durante o período regular,  ao longo da infância e da 

adolescência. Porém, cerca de 1 milhão desses estudantes 

ainda estão em idade escolar:  30% das matrículas de EJA do 

Brasil  são de jovens com idades entre 15 e 19 anos. Em 

2007, eles somavam 26% dos estudantes da rede.
3
  

  

O Jornal Folha de São Paulo  publicado em 06 de junho de 2015, 

comenta o mesmo índice,  destacando em sua manchete “I da de 

adolescentes para o supletivo ‘melhora’ escola”.   De acordo com esta 

reportagem e publicações pesquisadas tais como da ONG Ação 

Educativa, da Revista Nova Escola ,  do Movimento Todos Pela 

Educação, há uma ação discreta e velada para o envio desses 

adolescentes para a EJA, com a intenção de regularizar o fluxo. São -

lhes atribuídas dificuldades de aprendizagem e situações de indisciplina 

que, dizem, não terão lugar quando matriculados na EJA. Geralmente,  

os alunos são transferidos durante o período letiv o para diminuir a 

distorção idade-série e a quantidade de alunos reprovados da escola 

regular, o que influencia nos resultados do IDEB
4
.  

Apresentamos, em seguida, um conjunto de gráficos que revela o 

aumento do número de matrículas  na EJA, entre 2007 e 2013: 

 

                                                 
3

 http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/33801/30-dos-alunos-da-educacao-de-jovens-e-adultos-tem-entre-15-e-19-

anos-no-brasil/disponível em 20/07/2016  

 
4
 IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a 

melhoria do ensino. 

http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/33801/30-dos-alunos-da-educacao-de-jovens-e-adultos-tem-entre-15-e-19-anos-no-brasil/disponível
http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/33801/30-dos-alunos-da-educacao-de-jovens-e-adultos-tem-entre-15-e-19-anos-no-brasil/disponível
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http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2014/06/1467135 -ida-de-

adolescentes-para-supletivo-melhora-escola.shtml  

 

Encontrando na Educação de Jovens e Adultos a forma mais 

rápida de alcançar o tempo considerado “perdido” no Ensino Regular, 

devido a evasão ou defasagem idade-série, o adolescente migra para 

esta modalidade. O Coordenador da unidade de pesquisa do Centro de 

Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED) da Universidade de 

Juiz de Fora,  Tufi  Machado Soares,  coloca que esta modalidade 

apresenta-se como uma alternativa viável para o adolescente pois “a 

EJA pode fazer sentido para esse jovem, porque tem um horário m ais 

apropriado ao estudante trabalhador, permitindo que ele conclua os 

estudos;  além disso, ele terá uma redução no tempo total de estudo, o 

que é conveniente pra ele,  já que poderá recuperar parte do tempo 

perdido no ensino regular”.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2014/06/1467135-ida-de-adolescentes-para-supletivo-melhora-escola.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2014/06/1467135-ida-de-adolescentes-para-supletivo-melhora-escola.shtml
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http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2014/06/1467135-ida-de-adolescentes-para-

supletivo-melhora-escola.shtml 

 

 Doutora em Educação e professora da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (USP), Maria Clara Di Pierro considera que  

 

( . . .)  “os programas de educação  escolar de jovens e adultos,  

que originalmente se estruturaram para democratizar  

oportunidades format ivas a adultos trabalhadores, vêm 

perdendo sua identidade, na medida em que passam a cumprir  

funções de aceleração de estudos de jovens com defasagem 

série-idade e  regularização do fluxo escolar ” (DI PIERRO, 

2000)  

 

A Coordenadora Geral do CIEJA Campo Limpo, na cidade de São 

Paulo, Eda Luiz,  afirma em entrevista ao Movimento Todos pela 

Educação em maio de 2015, já ter recebido tentativas de matrículas de 

alunos de 13 anos, sendo direcionados, segundo eles,  pela rede regular 

por serem considerados “velhos” para estarem na escola.  Avalia que os 

adolescentes deveriam frequentar a escola regular até os 17 anos,  sendo 

necessário considerar os ritmos de aprendizagem do adolescente,  do 

jovem e do adulto. Outra questão por ela levantada é que, dada a falta 

de identificação com a escola, a evasão na EJA também é grande, pois o 

adolescente ainda se sente obrigado a estar na escola,  mas se considera 

velho para a escola regular e novo para a EJA, sendo necessário 

estabelecer políticas próprias para sua idade.  

 Um dado interessante e preocupante referido no Censo Escolar 

2013 diz respeito aos alunos que frequentam os anos iniciais da EJA 
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cujo perfil  etário é superior aos que frequentam os anos finais:   

 

O Censo Escolar 2013 mostra que os alunos que frequentam 

os anos iniciais do ensino fundamental  da EJA têm perfi l  

etário superior aos que frequentam os anos finais e o ensino 

médio dessa modalidade (Gráficos 11, 12 e 13).  Ess e fato 

sugere que os  anos  iniciais não estão produzindo demanda 

para os anos finais do ensino fundamental  de EJA. 

Considerando as idades dos alunos nos anos finais do ensino 

fundamental  e no ensino médio de EJA, há evidências  de que 

essa modalidade está recebendo alunos provenientes do 

ensino regular,  por iniciativa do aluno ou da escola.  
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(BRASIL,  Censo Escolar da Educação Básica 2013: resumo técnico / Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ps. 23 a 25) 
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Essa constatação corrobora com a ideia de discreta expulsão dos 

alunos que apresentam, nos anos finais do Ensino Fundamental II,  

rendimento abaixo do esperado nas escolas regulares.  
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Capítulo 3 

 

PERCURSOS METODOLÓGICOS DE PESQUISA  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 JUSTIFICATIVA 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa util izamos a abordagem 

metodológica de caráter quali -quantitativo, por meio de questionário e 

entrevistas, sendo a pluralidade de métodos o que melhor se adequa ao 

objeto de estudo, tendo em consideração as necessidades de amplitude 

dos sujeitos de pesquisa, por um lado e,  por outro da profundidade do 

estudo.  Relembramos que o nosso objeto de estudo incide sobre os 

estudantes que abandonaram o ensino regular e que, por raz ões 

diversas, passaram a frequentar outra modalidade de ensino –  a EJA. O 

que nos inquieta como problema de pesquisa é conhecer e analisar as 

razões que conduzem os jovens ao abandono do ensino regular e quais 

as suas expectativas relativamente à EJA. Cons ideramos, por isso,  que 

uma pesquisa mista, de caráter qualiquantitativo, se ajusta aos objetivos 

que formulamos inicialmente e nos permite responder à questão nuclear 

de pesquisa.  

Considerando a relação entre a pesquisa qualitativa e a 

quantitativa,  Groulx (2015, p.  194) cita Chevrier quando destaca que:  

 

 ( . . .)  cada modalidade de investigação é percebida 

diferentemente e com paradigmas divergentes:  a primeira, 

baseada no método hipotético -dedutivo, com um paradigma 

de pesquisa quanti tat iva,  enquanto a se gunda, baseada num 

modelo empírico-indutivo,  fundamenta -se num paradigma 

quali tat ivo.  

Já o Comité de pesquisa da Universidade de Montreal defende 

que “cada metodologia produz um tipo de representação da realidade 

diferente, agindo, assim, como um paradigm a.”(GROULX, 2015, 
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p.194). Numa pesquisa com intenção de análise social, essas 

modalidades investigativas complementam-se mais do que divergem, 

não sendo, entre si, excludentes.  

Segundo Groulx (2015, p.194):  

É conveniente argumentar a favor de uma pluralida de de 

metodologias de pesquisa:  cada uma produzirá um tipo de 

representação da realidade. Uma aproximação indutiva, que 

respeite as dinâmicas microssociais,  que uti l ize vários  t ipos 

de análise quali tat iva, que expressem os processos da 

pesquisa, uma análise de discurso,  que permite construir  

representações da realidade tão legít imas e relevantes 

quanto as que são associadas às abordagens quanti tat ivas.  

Diante dessas afirmações,  consideramos relevante e necessária a 

pluralidade metodológica, para facilitar a  compreensão da relação entre 

os adolescentes e a instituição escolar,  considerando a complexidade da 

mesma e todos os sujeitos envolvidos.  

Desenvolvemos uma pesquisa de caráter exploratório,  por 

intermédio de entrevista semiestruturada em profundidade, fo rmulando 

perguntas abertas para o grupo de alunos específico, mantendo certa 

flexibilidade para inserir ou retirar questões diante do desenvolvimento 

da mesma. Por meio deste questionamento  conhecemos um pouco mais 

acerca do universo de estudo, explorando -o de forma contextualizada. A 

finalidade dessa forma de pesquisa é a filtragem dos dados, 

“minerando” suas representações, percepções  e significados, corrigindo 

o viés do pesquisador e, assim, ampliando o grau de fidedignidade e 

objetividade da própria pesquisa.  (anexo II)  

Em um segundo momento, com o universo a ser pesquisad o mais 

bem delimitado, util izamos o questionário, com questões de múltipla 

escolha, a partir do modelo Likert , que nos auxiliaram a confirmar, ou 

não, as hipóteses levantadas inicialmente,  sendo elas:  

1ª Hipótese  

Os adolescentes abandonam o ensino regular, antes do final da 

escolaridade obrigatória, porque consideram que o currículo está 

desajustado da sua realidade.  
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2ª Hipóteses   

Os adolescentes ingressantes na EJA consideram que seu currículo deva 

estar ajustado à sua realidade cotidiana como facilitador  da 

aprendizagem. 

3ª Hipótese:  

Os adolescentes ingressantes na EJA consideram que o processo de 

ensino e de aprendizagem nesta modalidade auxiliará na entrada  no 

mercado de trabalho.  

 A utilização do questionário tem inúmeras vantagens. Por um 

lado, permite-nos ampliar os sujeitos de pesquisa, o que não é possível 

apenas com as entrevistas que são feitas a um número reduzido de 

sujeitos; por outro lado, o questionário permite est abelecer correlações 

entre variáveis atribuindo sentido e significado (maior ou menor) a 

essas correlações. A análise estatística dos dados pode contribuir para 

entender melhor o discurso dos sujeitos que é revelado pelas 

entrevistas. Neste sentido, uma pesquisa qualiquantitativa permite 

compreender em extensão e em profundidade o objeto de estudo, ou 

seja, o adolescente de 15 a 17 anos que procura matrícula no CIEJA, as 

razões do abandono do ensino regular e as suas expectativas em relação 

à aprendizagem no EJA tendo em conta a sua inserção no mercado de 

trabalho. 

 

3.2. INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Foram utilizados dois instrumentos:  

 

3.2.1   Entrevistas  

 

As entrevistas visam levantar, por meio da resposta de cada 

participante,  sua percepção e visão do contexto em observação. Com 

diferentes respostas para o mesmo fenômeno, podemos interpretá -lo 

com mais assertividade.  
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Lakatos (2003) refere a entrevista c omo: 

“[. . .]   um encontro entre duas pessoas,  a f im de que uma 

delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, 

mediante uma conversação de natureza profissional.  É um 

procedimento uti l izado na investigação social ,  para a coleta 

de dados ou para  ajudar no diagnóstico ou no tratamento de 

um problema social .”  (LAKATOS, 2003, p.  195).  

 

A entrevista semi-estruturada (anexo III) foi presencial e 

conduzida pela pesquisadora a seis adolescentes, de 15 a 17 anos, do 

sexo feminino e masculino, no CIEJA Sé –  Cambuci, de acordo com os 

seguintes critérios:  

a.  2 alunos de cada nível etário  

b.  3 alunos do Módulo III e 3 alunos do Módulo IV  

c.  Alunos que não foram matriculados por força da justiça ou 

imposição dos responsáveis.  

 

Caracterização dos sujeitos pesquisados 

 

Identifi

cação 

Sexo Idade  Naturalidade Tempo 

de escola 

pública 

Tempo de 

afastamen

to da 

escola 

Ocupação 

1 Femini

no 

15 Maranhão 10 anos  5 meses  Estudante  

2 Mascu

lino 

15 São Paulo  9 anos  0 Estudante  

3 Femini

no 

16 São Paulo  8 anos  1 ano Estudante  

4 Femini

no 

16 Bahia  6 anos  0 Estudante  

5 Femini

no 

17 São Paulo  13 anos  1 ano Estudante  

6 Mascu

lino 

17 Interior 

de São 

Paulo 

4 anos  1 ano e 6 

meses  

Jovem 

aprendiz/r

ecreacioni

sta 
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Desenvolvemos a entrevista semi -estruturada, com tópicos e 

questões previamente escolhidas, mas com sua sequência determinada 

pelo entrevistador (TUCKMAN, 2002),  de acordo com as categorias 

previamente selecionadas,  tais como: organização escolar, educação de 

jovens e adultos,  currículo,  psicologia da adolescência,  juvenil ização. 

Por outro lado, as perguntas foram elaboradas em função dos objetivos 

previamente traçados.  

 A partir  da inserção do discurso em cada uma das 

categorias,  torna-se possível , posteriormente,  a análise,  interpretação e 

comparação das respostas dos dif erentes entrevistados,  pois a Análise 

de Discurso é uma técnica que atravessa as palavras propriamente ditas 

em busca de seus significados além da semântica, considerando seus 

aspectos políticos e ideológicos.  Segundo Orlandi (2015, p. 15):  

A análise de discurso, como o próprio nome indica, não 

trata da l íngua, não trata da gramática,  embora todas essas 

coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. ( . . .)  O discurso 

é assim palavra em movimento,  prática da l inguagem: com o 

estudo do discurso observa -se o homem falando.   

  

Na análise do discurso considera -se, diferentemente da análise de 

conteúdo, que a linguagem não é transparente.  Ela procura analisar o 

que este texto significa em tal contexto, vendo -o com materialidade 

simbólica própria e significativa.  

 Segundo Orlandi (2015), a Análise de Discurso, no final  do 

Século XIX, se encontra entre os três domínios disciplinares: a 

Linguística, o Marxismo e a Psicanálise.  

Na Linguística é colocada a questão da não transparência da 

linguagem, não sendo ela unívoca, e que não tem relação direta que se 

faz termo-a-termo sendo que cada termo tem a sua especificidade. Na 

visão marxista, a análise de discurso propõe uma leitura do 

materialismo dialético, fazendo parte da história desse sujeito.  Quanto à 

dimensão psicanalít ica, Orlandi (2015) ressalta que nos estudos 

discursivos não se separam formas e conteúdos, buscando -se 

compreender a língua não só como estrutura mas como acontecimento, 

Diante desses dois aspectos, o discurso é visto como acontecimento do 
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significante em um sujeito histórico.  

 O que se propõe, na análise de discurso, é pensar sobre a mesma 

não como troca de informações, mas como relação entre “sujeitos 

afetados pela língua e pela história”.  

Este tipo de técnica se propõe a compreender o objeto simbóli co 

que faz sentido, como se dá essa significância para e p elos sujeitos.  

 

3.2.2.  Questionário  

 

O questionário foi respondido por 80 alunos de 15 a 20 anos, do 

CIEJA Sé-Cambuci. Para podermos atingir a quantidade de 

questionários estabelecida, sendo respond idos por estudantes dos 

módulos III e IV, precisamos estender a idade estabelecida 

inicialmente. O questionário  aplicado é o escrito, com questões 

fechadas,  específicas e claramente formuladas  (anexo IV). Foi util izado 

o modelo Likert    para o registro do  grau de concordância ou 

discordância das situações,  atitudes e valores apontados nas questões.  O 

número referido constitui a população ou universo e, por esse motivo, 

não haverá lugar à construção de amostra.  

Utilizamos a técnica de análise estatística pa ra manejo das 

informações colhidas pelo questionário.  A definição de Análise 

Estatística, segundo Lakatos (2003),  propõe que :  

“os processos estatísticos permitem obter, de conjuntos 

complexos, representações simples e constatar se essas 

verificações simplificadas têm relações entre si. Assim, 

o método estatístico significa redução de fenômenos 

sociológicos, políticos, econômicos etc. a termos 

quantitativos e a manipulação estatística, que permite 

comprovar as relações dos fenômenos entre si , e obter 

generalizações sobre sua natureza,  ocorrência ou 

significado”. Sua função é “fornecer uma descrição 

quantitativa da sociedade, considerada como um todo 

organizado” (LAKATOS, 2003,  p.108) 
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3.3 Locus da Pesquisa  

 

O locus da pesquisa é o  CIEJA  Sé - Cambuci, localizado à rua 

Cesário Ramalho, 111, no bairro do Cambuci,  região Central de São 

Paulo.  

 

3.3.1  Histórico 

 

O histórico do CIEJA está ligado ao do CEMES, Centro 

Municipal de Ensino Supletivo, criado em 1992, sendo aprovado pelo 

CEE 

(Conselho Estadual de Educação). Entre 1993 e 2000 foram instalados 

13 CEMES. No ano de 2001 iniciou-se um amplo processo de avaliação 

das atividades desenvolvidas nos Centros, contando com a participação 

dos diferentes sujeitos do processo (representantes da equipe de 

Diretoria de Orientação Técnica –  Educação de Jovens e Adultos, das 

equipes pedagógicas dos então Núcleos de Ação Educacional,  

coordenadores de CEMES e professores em exercício nos Centros).  Os 

dados da avaliação revelaram a necessidade de mudanças no 

funcionamento e na concepção dos Centros visto que, da forma como 

estavam estruturados, não respondiam às reais necessidades de inclusão 

dos jovens e adultos não apenas no mundo escolar, mas, e, sobretudo no 

viver cotidiano em uma cidade como São Paulo. A avali ação explicitou 

a necessidade de implantação de programas para jovens e adultos com 

ênfase nas questões contemporâneas e próprias do mundo do trabalho e 

da cultura.  

A estruturação do CIEJA , art iculada às questões que emergem da 

sociedade contemporânea, possibilitou a revisão das relações 

historicamente construídas entre campos da educação e do trabalho. A 

ampliação das possibilidades de sobrevivência do educando, em um 

mercado fortemente marcado pela precarização do trabalho, em suas 

múltiplas facetas está presente entre os princípios orientadores deste 

projeto. São mudanças que implicam na conceituação do Centro e na 
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implantação de um modelo que, ao articular o Ensin o Fundamental com 

a Educação Profissional Básica, vai ao encontro das diretrizes da 

política educacional da Secretaria Municipal  de Educação de São Paulo 

(SME-SP).  Em 04/04/2003, conforme Decreto nº 43.052, ficam criados 

os CIEJAs, considerando o parecer do Conselho Municipal de Educação 

da Cidade de São Paulo nº 10/02, fica aprovado o Regimento Escolar do 

CIEJA,- Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos ,com sede à 

rua Cesário Ramalho nº 111, denominado CIEJA Sé - Cambuci.  

 

3.3.2  Localização 

 

O CIEJA Sé-Cambuci localiza-se na várzea do Carmo, uma região 

de baixo relevo, próxima ao Rio Tamanduateí , área propensa a 

enchentes em época de maior concentração de chuvas. Há muitos 

prédios residenciais e comerciais, habitações coletivas, pensões e 

albergues.  

Trata-se de uma região economicamente ativa,  com muitas bancas 

de jornal,  igrejas,  lojas, supermercados, hospitais, indústrias,  bancos 

públicos e privados,  sindicatos, associações como a AMA( Associação 

dos Amigos do Autista), escolas públicas e privadas , outras instituições 

públicas, como a Incubadora de Projetos Sociais, a Coordenadoria do 

Idoso, ambos pertencentes a Secretaria Municipal de Participação e 

Parceria, Batalhão da Polícia Militar ,  agência do INSS, Parque da 

Aclimação  e a estação da Eletropaulo.  

Os alunos matriculados nesta Unidade Educacional  residem, na 

sua maioria, nos bairros do Cambuci, Moóca, Vila Mariana, Ipiranga e 

Sé. Alguns adolescentes que lá estudam moram em Residência 

Terapêutica e abrigos existentes na região, estão fora do l ar de origem e 

do convívio dos familiares.  
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3.3.3  Estrutura 

 

O CIEJA Sé-Cambuci encontra-se em um prédio adaptado (era 

uma gráfica),  com divisórias em Eucatex, oito salas de aula, onde 

cabem 25 alunos em cada uma.  O dia é subdividido em cinco períodos, 

de duas horas e quinze minutos cada.  

 

 

Período 

Módulos Classes em 

funcioname

nto 

Número de 

alunos 

7:00 às 

9:45h 

I,  II,  III e IV 6 70 

10:00 às 

12:15h 

I,  II,  III e IV 6 83 

15:00 às 

17:15h 

II,  III e IV 3 30 

17:30 às 

19:45h 

I,  II,  III e IV 8 107 

20:00 às 

22:15h 

I,  II,  III e IV 8 137 

 

Atualmente,  no CIEJA Sé-Cambuci,  há 427 alunos matriculados. 

Destes, 10,75% são de deficientes, 10,12% são participantes do 

Programa Transcidadania, 71,13% são compostos de jovens, adultos, 

idosos e 8% de estrangeiros  

    

3.3.4  Recursos Técnicos e Pedagógicos  

 

Além das 8 salas de aula, o prédio  do CIEJA Sé-Cambuci  conta 

ainda com: 
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Sala Multiuso (vídeo, sala de 

leitura, auditório, reuniões)  

01 

Sanitários para alunos  
02 

Sanitários para funcionários  
02 

Cozinha 01 

Sala dos Professores  
01 

Salas do setor administrativo  
01 

Sala do Gestor/Assistente de 

Gestão 

01 

Sala do Assistente Pedagógico 

Educacional  

01 

Sala de Informática  
01 

Depósito 
01 

Estacionamento 
01 

 

Para o acesso ao prédio, contamos com uma rampa com corrimão 

e escadas.  

A Unidade Educacional conta com vários recursos tecnológicos 

que auxiliam o trabalho pedagógico:  

 

Data Show 

03 (um fixo e dois móveis)  

Computadores para os alunos  
20 

Televisor 
03 

Acervo Bibliográfico  
01 (cerca de 1000 livros)  

Telão 
03 (um fixo e dois móveis)  

Lousa Digital  
01 
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O quadro de Recursos Humanos conta com:  

Gestor 01 

Assistente de Gestão  
01 

Assistente Pedagógico 

Educacional  

02 

Professores –  Ensino Fundamental  

I  

05 

Professores –  Ensino Fundamental  

II  

13 

Auxiliares Administrativos  
04 

Agentes de Apoio  
04 

Auxiliares de limpeza  
03 

Vigia 
01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Capítulo 4 

 

Análise e Triangulação de Dados  

 

4.1- Entrevista sob o prisma da Análise de Discurso  

 

Analisamos as entrevistas mediante a técnica  de Orlandi (2012)  

que afirma que a “Análise de Discurso não procura o sentido 

“verdadeiro” mas o real  do sentido em sua materialidade linguística e 

histórica. A ideologia não se aprende, o inconsciente não se controla 

com o saber.”  

A entrevista foi conduzida a partir de um roteiro que contempla o 

tema abordado: a razão da saída do adolescente da escola regular e a 

matrícula no CIEJA Sé-Cambuci. O período das entrevistas foi de 

novembro a dezembro de 2016.  Antes do início das entrevistas os 

estudantes foram informados da razão da mesma, da possibilidade de 

sua interrupção se assim o desejassem, de que seria gravada e que o 

sigilo e anonimato  seriam garantidos.  Posteriormente as entrevistas 

foram transcritas.  

A análise deste instrumento foi realizada à luz das seguintes  

categorias, elencadas ao longo do estudo em questão, a saber:  

 Currículo;  

 Educação de Jovens e Adultos;  

 Adolescência;  

 Juvenilização;  

 Organização escolar.  

 

A categoria “currículo” foi apresentada em diversas questões, como 

a formação na perspectiva do ingresso no mercado de trabalho e ao 

interesse do educando.  

Nas várias respostas apresentadas observa -se destacada a distância 

dos interesses e desvinculação da realidade dos estudantes,  o que leva à 
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falta de assiduidade e à reprovação por faltas,  principalmente na escola 

regular:  

- “o currículo daqui ajuda um pouco para arrum ar emprego, mas é muito 

fraco”.. .  

- “eu começava bem o ano, mas aí  não era mais importante, eu faltava e 

quando voltava não entendia mais nada, ai não vinha mais e repetia por 

causa das faltas”. ..  

- “ensina pouco para eu poder exercer uma profissão. Por essa razão 

estou fazendo curso para a escola militar, quero estudar para entrar no 

exercito”...  

-“ Dá ‘pra’ aprender o básico. A matemática é fraca,  deveria estar mais 

próximo do que se usa no trabalho, mas a maneira de ensinar é boa”  

- “Falta o inglês”.  

A partir dos discursos dos diversos sujeitos percebe -se que há uma 

crí tica constante ao currículo apresentado, tanto ao da escola regular 

quanto ao da EJA: a falta de aproximação da realidade e das 

necessidades prementes dos adolescentes.  Não se detecta qua lquer fuga 

à pergunta que foi feita; os adolescentes respondem sem rodeios, com 

espontaneidade e objetividade. Referem, por isso, o que lhes agrada, 

por ex. “”a maneira de ensinar é boa”, mas também o que lhes 

desagrada: “falta o inglês”; “a matemática é f raca”; “ensina pouco para 

eu poder exercer uma profissão”; “o currículo (.. .)  é muito fraco”.  

Quando nos referimos à modalidade Educação de Jovens e Adultos, 

pretendemos discutir as diferenças entre esta modalidade (direcionando 

especificamente para o C IEJA) e o ensino regular.  Os entrevistados 

enaltecem que a diversidade na sala de aula,  com alunos de diferentes 

idades e pretensões, contribui para a melhor compreensão, pois os 

professores procuram atender às diferenças encontradas:  

- “ A relação com os pro fessores é muito boa, eles conhecem a gente 

pelo nome e sabem das minhas dificuldades”.. .  

- “ Os professores se preocupam, explicam. Podem dar mais atenção 

porque tem menos alunos e bagunça”...  

-“ A relação com as pessoas é melhor e dá mais vontade de apre nder”.  
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- “Os professores falam sobre entrevistas de emprego, como se portar e 

o próprio conteúdo, se não conhecêssemos seria mais difícil”.  

Ressaltam que os professores não os tratam com o crianças,  dando 

responsabilidades e crédito a todos, sem discriminaç ão, preocupam-se 

realmente com o futuro de seus alunos.  Alguns alunos apontam que, 

devido a algumas adaptações que os professores necessitam fazer para 

os alunos compreenderem, há diminuição da quantidade das matérias 

dadas:  

- “Os professores do ensino regular são mais preparados,  mais fortes. 

As matérias são muito fáceis e não prepara para o ensino médio. Mas os 

professores do CIEJA são mais dedicados, com vontade de trabalhar.”  

-“No CIEJA as aulas são explicadas, com calma, os professores são bem 

humorados, respeitam a gente. Dão lição, brincam com a gente, mas o 

importante é o respeito deles pela gente e da gente por eles.”  

- “ Os professores ajudam muito com os trabalhos e explicações. 

Quando falto querem saber o motivo e me ajudam se perdi matéria 

importante”.  

 Percebemos que são várias as motivações para a mudança de 

modalidade, mas a mais citada é a abreviatura para o tempo de 

conclusão do ensino fundamental. O ambiente com a prevalência do 

respeito mútuo também foi muito citado, como “os professores se 

preocupam com a gente, não é aquela gri taria”,  “aqui todo mundo ajuda 

todo mundo”. A crítica colocada é que, quanto ao conteúdo e as 

avaliações,  há uma defasagem, o que pode dificultar o prosseguimento 

dos estudos no Ensino Médio. Percebe -se aí a dicotomia apresentada 

pelo adolescente em seu discurso, pois ao mesmo tempo em que a 

abreviatura do término do curso é vista como imprescindível, observam 

que o conteúdo deveria ser trabalhado, em sua quantidade e 

complexidade, na íntegra também na EJA, desconsi derando a essência 

da modalidade.  

Outro ponto focalizado foi a questão da organização escolar, 

principalmente no CIEJA:  

-“O horário é ‘muito pouco’ não dá pra dar todo o conteúdo”.  
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-“Aqui é mais organizado, salas com menos alunos,  menos barulho 

porque não tem aquela gritaria”  

-“O que acho que fica difícil é tudo junto, tinha que ter uma sala ‘pros’ 

deficientes”.  

- “Acho legal todos juntos, os deficientes junto com os outros aprendem 

mais e melhor”.  

-“O tempo de aula é o ideal , não fica cansativo por isso a gente aprende 

melhor”.  

Conforme visto nos comentários expostos, todos os alunos consideram a 

organização do CIEJA diferenciada das outras escolas, principalmente 

quanto ao horário e ao número de alunos por sala.  

Nas entrevistas realizadas percebemos que os  alunos, 

essencialmente, atentam-se à abreviação do tempo de escolaridade 

quando ingressam no CIEJA, mas tem pouco ou nenhum conhecimento 

do funcionamento do mesmo, da diversidade dos alunos atendidos e da 

formação oferecida aos professores, direcionada ao  atendimento dos 

alunos da EJA.  

 

4.2- Questionário analisado sob a Técnica da Análise Estatística  

 

No questionário foram apresentados 7 campos que, por serem 

subdivididos, enumeramos 19 questões.  

Realizamos pré-teste com 10 estudantes no intuito validar o 

questionário, observando a necessidade de reformulações que se 

fizessem necessárias para melhor compreensão das perguntas,  uma vez 

que não podemos interferir durante a aplicação do mesmo. Houve 

mudanças de apenas um termo: incompatibilidade por “dificuldade de 

relacionamento”.  

Quando perguntado se o motivo da saída da escola regular se 

deve a dificuldade de relacionamento com professores e colegas,  pela 

diferença de idade ou por razão do horário, houve a discordância de 

70% dos participantes.  

Utilizando o Modelo Likert,  foram disponibilizados cinco itens,  
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conforme consta:  

1- Discordo totalmente 

2- Discordo parcialmente 

3- Não tenho opinião 

4- Concordo 

5- Concordo totalmente  

 

 

Por qual razão você saiu da escola regular: 

a- Por dificuldade de relacionamento com alguns professores e/ou com colegas. 

  

b- Pela diferença de idade com os outros alunos 
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b-  Em razão do horário oferecido 

 

 Quanto à dificuldade de aprendizagem ser a motivação do 

insucesso na escola regular a resposta foi  negativa para 56% dos 

alunos,  assim como a desorganização da mesma.  

 

Você teve dificuldade em acompanhar as aulas na escola regular: 

a- Por ter dificuldades para aprender desde o início da escolarização  

 

 

b- Por razão do material didático desinteressante 
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c- Por ter muitos alunos na sala de aula e ou falta constante de professores 

 

 

Você decidiu matricular-se no CIEJA: 

 

a- Quando atingi a idade mínima de 15 anos 
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b- Quando tomei conhecimento de como funcionava a EJA 

 

 

 

c- Quando houve a exigência do ensino fundamental completo onde trabalho 

 

 

 

A expectativa de professores motivadores e atualizados, em um 

ambiente agradável e colaborativo é vista de forma positiva por 47% 

dos estudantes ouvidos.  
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 Você espera encontrar no CIEJA: 

 

a- Aulas e professores motivadores 

 

b- Professores atualizados  

 

 

 

c- Ambiente agradável e colaborativo  
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A resposta relativa a influência do curso oferecido pelo CIEJA no 

ingresso no mercado de trabalho foi bem diversa, só obtendo 45% das 

respostas positivas quanto à abreviatura do tempo para conclusão do 

curso.  

 

Você considera que o curso oferecido no CIEJA auxilia o seu ingresso no 

mercado de trabalho: 

 

 

a- Por razão do conteúdo oferecido  

 

 

b- Por razão das relações entre as pessoas que existem no ambiente da escola 
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c- Por terminar o ensino fundamental em menos tempo 

 

 

 

 A avaliação do conteúdo trabalhado neste sentido foi positiva em 

37,5%. A conclusão do curso é vista como essencial para 45% dos 

participantes, quando focamos na inclusão/perm anência no mercado de 

trabalho.  

 

Você considera que, ao concluir o Ensino Fundamental no CIEJA, terá maiores 

oportunidades no mercado de trabalho:  

 

a- Pela conclusão do ensino fundamental  
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b- Pela conclusão do ensino fundamental no CIEJA Sé 

 

 

 

c- Pelo conteúdo oferecido abranger mais especificamente as questões relativas 

ao ambiente de trabalho 

 

 

A questão final  foi  a afirmação ou negação quanto ao CIEJA ser 

um espaço emancipador. Apenas 2,5% dos participantes discordam que 

o CIEJA traga melhores condições de aprendizagem e exercício de 

cidadania,  sendo considerado espaço emancipador .  
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Considero o CIEJA um espaço emancipador  

 

   *1- Sim 

 **2- Não 

 

Analisando as opiniões nos dois instrumentos utilizados,  pudemos 

observar que, ainda que não considerado diretamente como motivação 

para o abandono ou impedimento da continuidade no ensino regular, o 

currículo desvinculado dos interesses do adolescente e a  organização da 

escola corroboram para essa situação.  

Em ambos instrumentos a abreviatura do tempo de escolaridade, 

tanto quanto ao período das aulas (2  horas e quinze minutos diários) 

quanto à carga horária de cada módulo são colocados como pontos 

positivos do CIEJA, situação procurada pelos adolescentes por força da 

condição para ingresso ou permanência no mercado de trabalho e pela 

continuidade da escolaridade (ensino médio e superior). Também foi 

considerada como importante a diferente relação entre pr ofessor e 

aluno, interferindo na frequência e aprendizagem. Ressaltaram os 

consultados que o respeito dos professores aos alunos,  tanto às 

necessidades individuais quanto coletivas, levam à situação de respeito 

97% 

3% 

1

2
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mútuo, tornando o ambiente escolar favorável a aprendizagem. Essa 

condição também incentiva a assiduidade e cumprimentos das ações 

estabelecidas pelos professores (atividades,  pesquisas,  etc), o que 

constava como desfavorável na escola regular.  

Dessa forma, considerando a pesquisa quali -quantitativa,  o 

currículo é posto como incompleto e pouco i nteressante em ambas 

modalidades,  mas no ensino regular,  em conjunto com o grande número 

de alunos e a falta de atenção dos professores aos alunos consultados,  

causa a apatia dos mesmos, trazendo a falta de ass iduidade, o não 

cumprimento das atividades solicitadas,  desentendimentos entre alunos 

e professores, culminando com o abandono ou retenção. Essa situação 

provoca atraso no percurso escolar e consequentemente, desvio etário, o 

que leva os alunos a sair (voluntariamente ou não) do ensino regular e 

matricular-se no CIEJA. 
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O ADOLESCENTE, A ESCOLA E A VIDA SOB O PRISMA DESTA 

PESQUISADORA 

 

Nossa reflexão tem início na observação do espaço escolar, 

destinado a jovens e adultos, que recebe o estudante adolescente de 

acordo com a idade prevista em legislação, mas que não o considera 

público do mesmo. A partir daí nascem as questões que dão origem à 

esta  pesquisa: que razões levam o adolescente de 15 a 17 anos a sair da 

escola regular nos últimos anos do Ensino Fundamental e quais 

expectativas ele tem ao procurar o Centro Integrado de Educação de 

Jovens e Adultos.  

No caminho percorrido, tanto por meio da pesquisa dos diferentes 

teóricos e das reflexões que nos sugerem, como pela observação na 

unidade educacional e pelos instrumentos de coleta e análise de dados,   

pudemos perceber várias razões que ladeiam as questões da 

adolescência e da escola,  numa relação conturbada e necessária.  

Apoiados por uma pesquisa quali -quantitativa,  na qual dois 

instrumentos foram utilizados, consideramos as entrevistas através da 

análise de discurso, permitindo-nos interpretar o sentido explícito e,  

eventualmente, os sentidos ocultos dos referidos discursos. A análise 

estatíst ica dos dados coletados pelo questionário  contribuiu para a 

compreensão dos discursos coletados pelas entrevistas.  A triangulação 

de dados, que faz parte da análise, nos permitiu estabelecer um diálogo 

entre os dados empíricos e o referencial teórico que fundamentou a 

nossa pesquisa.  

A preocupação com a juvenilização da Educação de Jovens e 

Adultos é recente, mas vem tomando espaço nos estudos desenvolvidos 

na área.  Deste prisma observamos o currículo e a organização escolar, 

que se diferenciam nas diferentes modalidades escolares consideradas 

neste estudo. De acordo com a análise dos instrumentos uti lizados há 

formas distintas de perceber estas categorias. Os adolescentes 

consideram sim que o montante de conteúdo, dado a sua quantidade e a 

sua qualidade, apresentam-se em melhores condições, mais de talhados e 
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precisos, na escola regular ,  principalmente quando levam em conta a 

carga horária dessa modalidade. Mas então o que os impede de 

permanecer neste espaço? A própria organização é colocada em xeque, 

quando é apontada a dificuldade que os estudante s encontram em salas 

numerosas que, muitas vezes, impedem a atenção que os professores 

podem dispensar, em casos de dúvidas que possivelmente  surjam, 

tornando as aulas espaços de comunicação em massa, impessoais,  

dispensando a possibilidade de individualiz ação. Essa realidade foi  

apontada como um dos pontos geradores do desinteresse, iniciando o 

processo de afastamento do adolescente da escola,  quando começam a 

faltar às aulas (alegando inúmeras razões), diminuindo a possibilidade 

de acompanhamento desse processo assim como oferecendo razões para 

a retenção ou desligamento da escola.  Nossa primeira hipótese fica aqui 

confrontada, quando concluímos que o currículo da escola regular não é 

considerado desajustado aos interesses desse aluno, mas que a 

metodologia util izada e a organização que a escola regular oferece 

dificultam a compreensão, desmotivando a continuidade dos estudos 

nestas condições.  

No CIEJA Sé-Cambuci, os adolescentes consultados referem-se a 

atenção dada pelos professores, ressaltando que os co nhecem pelo nome 

(não somente pelo número de chamada), respeitando seu ritmo de 

aprendizagem, sabendo que essa condição está presente pelo número 

menor de alunos na sala de aula ,  dando margem a uma metodologia que 

aproxima professores e alunos.  Apesar dessa visão favorável,  muitos 

consideram que o currículo é reduzido e simplicado, dando menos 

condição de continuidade dos estudos que pretendem. Quando damos 

vistas a essas respostas, consideramos a segunda hipótese levantad a,  

que questiona a expectativa quanto a adequação do currículo da EJA 

aos interesses desse aluno. Constatamos que a organização da escola é 

vista como ponto crucial na aprendizagem, na medida em que a atenção 

do professor pode ser mais direcionada, respeitando características de 

cada estudante,  num espaço com menos alunos por classe. Ao mesmo 

tempo, os consultados observam a simplificação de alguns pontos dos 
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conteúdos oferecidos, não quanto ao material impresso, mas na 

metodologia utilizada, o que poderia prejudicar a compreensão de 

conteúdos posteriores,  na continuidade dos estudos (ensino médio e 

superior).  Apesar da positividade apontada na organização encontrada 

no CIEJA, uma das dificuldades enfrentadas para aplicação dos 

instrumentos conforme o que estava inicialmente planejado foi  a 

inconstância da frequência dos adolescentes .  Tínhamos mais de 80 

adolescentes na faixa etária prevista no início do ano e,  no período da 

aplicação dos instrumentos houve necessidade da adequação da faixa 

etária, sendo estendida até os vinte anos, para alcan çarmos ao número 

determinado. Essa mudança não altera os objetivos deste estudo, uma 

vez que a ONU entende o período da adolescência dos 15 aos 24 anos.  

Quanto a relação EJA e ingresso no mercado de trabalho, 

apontado na terceira hipótese que levantamos, os estudantes trazem, de 

forma positiva, a atenção dada pelos professores a este momento,  

investindo nas técnicas de  entrevista aos quais poderão ser submetidos,  

ao conhecimento dos documentos e materiais necessários na conquista 

do espaço no mercado de trabalho. A celeridade no término do Ensino 

Fundamental  é um ponto quase unânime observado pelos alunos para o 

ingresso ou permanência no mercado de trabalho , mas preocupam-se 

com a interpretação feita pelo empregador quanto a conclusão na EJA, 

nesta faixa etária.   

Considerando todos os pontos levantados na análise dos dados e 

aqueles que estão implícitos,  mas não explicitados,  na relação do 

adolescente com ambiente escolar, sej a na escola regular ou no CIEJA, 

percebemos que é crucial apontarmos para o profissional da educação 

que se propõe lidar  com alunos nesta faixa etária, no sentido de sua 

formação que se mostra deficitária quanto às especificidades da 

adolescência.  A “crise” identitária, que pode ser válvula impulsora do 

desenvolvimento positivo deste indivíduo é interpretada pelos adultos 

como impeditivo desse mesmo desenvolvimento, na medida em que essa 

instabilidade não está prevista no ambiente escolar e é, muitas vezes,  

interpretada como indisciplina ou indolência. Esse descompasso nos 
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remete a uma reflexão de Pais (2006),  nos colocando frente a essa 

dúvida quando pergunta se devemos transformar a escola, ameaçando 

com isso as relações sociais  ou se devemos silenciar a juventude, 

negando os jovens como sujeitos possuidores de culturas próprias .   

Diríamos mais: culturas próprias e tempos próprios,  considerando o 

período de moratória psicossocial. As relações sociais estabelecidas na 

escola estão postas e cristalizadas e o adolescente vem desestabilizá -

las, de forma inconsciente, frente à sua lógica social em construção. 

Cabe ao adulto conhecer esse processo e rever a construção dessas 

relações, visando resultados positivos.  

Concluímos que as questões inicialmente propostas são 

respondidas, mas que, diferentemente do suposto quando construímos 

essa pesquisa, a dificuldade de aprendizagem não é o estopim desse 

fenômeno que nomeamos, ao longo deste estudo, “juvenilização da 

EJA”. Ela é uma consequência das condições encontradas  pelo 

adolescente na escola regular,  que o afastam de seu verdadeiro 

objetivo: o conhecimento e a progressão pessoal consequente do 

desenvolvimento do mesmo. A procura pelo CIEJA vem da necessidade 

de uma formação mínima para o ingresso no mercado de traba lho, visto 

que a maioria dos consultados identifica -se como estudante ou 

estagiário,  visto o cumprimento da obrigatoriedade de escolaridade até 

os dezessete anos,  como rege a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional.  

Essa pesquisa nos coloca a necess idade da ampliação sobre esse 

tema, em duas perspectivas: a formação do professor focada no 

processo de aprendizagem do adolescente e a necessidade da revisão do 

currículo da Educação de Jovens e Adultos,  visto que o público 

destinado a essa modalidade sof re um processo de mudança, com a 

juvenilização do mesmo.  
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ANEXO II 

 

Tabela base para formulação das questões da entrevista  

 

  
Objetivos Perguntas 

• Analisar as razões que levam o 

adolescente a sair da escola 

regular, principalmente no 8º e 9º 

anos   

1- Qual é a escola que você 

considera ideal? 

2- Quais razões o (a) levaram a sair 

da escola de ensino regular? 

• Verificar qual perspectiva ele tem 

do processo de ensino 

aprendizagem na Educação de 

Jovens e Adultos? 

3- O que o (a) levou a procurar a 

Educação de Jovens e Adultos, 

particularmente o Centro 

Integrado de Educação de Jovens 

e Adultos? 

4- Você considera que o currículo 

está ajustado à sua realidade? Por 

quê? O que quer aprender?  

5- Como você descreve a sua relação 

com os professores? 

6- Como você descreve a sua relação 

com os colegas mais velhos?  

7- Se você pudesse, que sugestões 

daria para dinamizar as aulas, 

considerando a diversidade na 

sala de aula? 

8- Você vem para o CIEJA 

motivado? Por quê? 

 

 

• Verificar qual expectativa ele tem 

do processo de ensino 

aprendizagem na Educação de 

Jovens e Adultos , tendo em 

consideração a sua entrada no 

mercado de trabalho. 

9- O seu ingresso ou sua permanência 

em seu emprego depende da 

qualidade do Curso que está 

frequentando? Por qual razão? 

• Analisar as razões que convencem 

o adolescente que as adversidades 

encontradas na escola regular são 

individuais e não sociais. 

 

10- Você saiu da escola regular em razão 

das dificuldades para aprender? Em caso 

afirmativo, conseguiria definir que 

dificuldades são essas? 

• Compreender a relação entre a 

modificação da idade mínima 

para a inscrição nos Exames 

Supletivos, trazida pela 

LDBN/1996 e o crescente 

aumento das matrículas dos 

11- Que razões levaram você a decidir o 

momento da matrícula no CIEJA? 
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adolescentes na Educação de 

Jovens e Adultos . 

 

• Identificar as razões que levam o 

adolescente a considerar que o 

espaço escolar da EJA seja 

emancipador. 

 

12- O CIEJA é um espaço preocupado 

com o seu desenvolvimento enquanto 

cidadão? Em caso afirmativo, quais 

razões o levam a afirmar isso? 

• Identificar o tempo de 

afastamento da escola 

13- Quanto tempo se passou entre sua 

saída da escola regular e sua matricula no 

CIEJA? 
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ANEXO III  

 

ENTREVISTA 

 

Esta entrevista insere-se no âmbito de uma pesquisa de Mestrado  da Universidade 

Nove de Julho – UNINOVE- do Programa de Pós Graduação em Educação – PPGE, 

sendo garantido o anonimato e a garantia que os dados serão  utilizados  apenas para 

essa pesquisa. 

Informamos que o colaborador tem o direito de desistir da entrevista , se assim o 

entender, a qualquer momento. 

Agradecemos pela colaboração. 

 

Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos Sé  -  DRE Ipiranga 

Data: 

Sexo: (  ) M    (  ) F 

Idade: 

Tempo de estudo em escola pública: 

Tempo de afastamento da escola: 

Ocupação: 

Módulo: 

 

1- Qual é a escola que você considera ideal? 

2- Quais razões o (a) levaram a sair da escola de ensino regular? 

3- O que o (a) levou a procurar a Educação de Jovens e Adultos, particularmente 

o Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos? 

4- Você considera que o currículo corresponde às suas necessidades de formação 

e lhe abre perspectivas profissionais? Está ajustado à sua realidade? Porquê? O 

que quer aprender? O que considera ser importante nas suas aprendizagens? 

5- O seu ingresso ou sua permanência em seu emprego depende da qualidade do 

Curso que está frequentando? 

6-  O que considera  importante aprender para entrar/permanecer no mercado de 

trabalho? 

7- Como você descreve a sua relação com os professores? 

 

8- Como você descreve a sua relação com os colegas mais velhos?  

9- Se você pudesse, que sugestões daria para dinamizar as aulas, considerando a 

diversidade na sala de aula? 

10- Você vem para o CIEJA motivado? Porquê? O que é, para  você, o CIEJA? O 

que o/a motiva a vir para o CIEJA? 
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11- Na sua perspectiva, quais as principais diferenças entre o ensino regular e a 

EJA? (professores, currículo, colegas, relações, aprendizagens, horários, 

organização) 

12- Você saiu da escola regular em razão das dificuldades para aprender? Em caso 

afirmativo, conseguiria definir que dificuldades são essas? 

13- Que razões levaram você a decidir o momento da matrícula no CIEJA? 

14- O CIEJA é um espaço preocupado com o seu desenvolvimento enquanto 

cidadão? Em caso afirmativo, quais razões o levam a afirmar isso? 
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ANEXO IV 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário insere-se no âmbito de uma pesquisa de Mestrado  da Universidade 

Nove de Julho – UNINOVE- do Programa de Pós Graduação em Educação – PPGE, 

sendo garantido o anonimato e a garantia que os dados serão  utilizados  apenas para 

essa pesquisa. 

Agradecemos pela colaboração. 

 

Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos Sé  -  DRE Ipiranga 

Data: 

Sexo: (  ) M    (  ) F 

Idade: 

Tempo de estudo em escola pública: 

Tempo de afastamento da escola: 

Ocupação: 

Módulo: 

Dinâmica do questionário: 

Para cada alínea das afirmativas é disposta uma escala, a qual expressa seu grau de 

concordância ou discordância. Assinale o seu grau de concordância ou discordância 

em relação a cada uma das afirmações: 

 

6- Discordo totalmente 

7- Discordo parcialmente 

8- Não tenho opinião 

9- Concordo 

10- Concordo totalmente 

 

1- Por qual razão você saiu da escola regular: 

 

a- Por dificuldade de relacionamento com alguns professores e/ou com colegas. 

(     )1       (     )2       (     )3       (     )4         (   )5   

 

b- Pela diferença de idade com os outros alunos 

(     )1       (     )2       (     )3       (     )4         (   )5   

 

c- Em razão do horário oferecido 

(     )1       (     )2       (     )3       (     )4         (   )5   

 

 

2- Você espera encontrar no CIEJA: 
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a- Aulas e professores motivadores 

         (     )1       (     )2       (     )3       (     )4         (   )5   

 

b- Professores atualizados  

(     )1       (     )2       (     )3       (     )4         (   )5   

 

c- Ambiente agradável e colaborativo  

(     )1       (     )2       (     )3       (     )4         (   )5 

   

3- Você considera que o curso oferecido no CIEJA auxilia o seu ingresso no 

mercado de trabalho: 

 

a- Por razão do conteúdo oferecido 

 

(     )1       (     )2       (     )3       (     )4         (   )5 

 

 

b- Por razão das relações entre as pessoas que existem no ambiente da escola 

 

(     )1       (     )2       (     )3       (     )4         (   )5 

 

c- Por terminar o ensino fundamental em menos tempo 

 

(     )1       (     )2       (     )3       (     )4         (   )5 

 

 

4- Você considera que, ao concluir o Ensino Fundamental no CIEJA, terá 

maiores oportunidades no mercado de trabalho:  

 

a- Pela conclusão do ensino fundamental 

 

(     )1       (     )2       (     )3       (     )4         (   )5 

 

b- Pela conclusão do ensino fundamental no CIEJA Sé 

 

(     )1       (     )2       (     )3       (     )4         (   )5 

 

c- Pelo conteúdo oferecido abranger mais especificamente as questões relativas 

ao ambiente de trabalho 

 

(     )1       (     )2       (     )3       (     )4         (   )5 

 

 

 

5-  Você teve dificuldade em acompanhar as aulas na escola regular: 
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a- Por ter dificuldades para aprender desde o início da escolarização 

(     )1       (     )2       (     )3       (     )4         (   )5 

 

b- Por razão do material didático desinteressante 

 

(     )1       (     )2       (     )3       (     )4         (   )5 

 

c- Por ter muitos alunos na sala de aula e ou falta constante de professores 

 

(     )1       (     )2       (     )3       (     )4         (   )5 

 

 

6- Você decidiu matricular-se no CIEJA: 

 

a- Quando atingi a idade mínima de 15 anos 

(     )1       (     )2       (     )3       (     )4         (   )5 

 

       b- Quando tomei conhecimento de como funcionava a EJA 

 

(     )1       (     )2       (     )3       (     )4         (   )5 

 

c- Quando houve a exigência do ensino fundamental completo onde trabalho 

 

(     )1       (     )2       (     )3       (     )4         (   )5 

 

 

 

7- Considero o CIEJA um espaço emancipador 

 (   ) Sim          (   )Não 
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