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RESUMO 



 

A presente Dissertação tem como tema a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Ensino 

Fundamental II e estuda um Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA) 

localizado no município de São Paulo. Para compreender o seu objeto: a mudança do 

perfil do público da EJA, com recorte sobre a inserção do jovem no primeiro emprego, 

partindo do referencial teórico da teoria crítica de Frankfurt em diálogo com Paulo Freire 

e outros autores que versam sobre essa temática, apresenta as questões de pesquisa que 

problematizam o tema: Quais fatores contribuem para a mudança do perfil do público da 

EJA (especialmente etário) nos últimos dez anos? Qual é a importância dessa modalidade 

de escolarização na inserção socioprofissional do jovem? Quais possibilidades formativas 

são possíveis no contexto apontado?, ouviu alunos dos Módulos IV (respectivos  8º e 9º 

anos) com idade entre 15 e 18 anos por meio de narrativas orais de história de vida para 

comprovar ou refutar as hipóteses que respondem essas perguntas. A primeira hipótese 

pressupõe que os fatores que contribuem para a mudança do perfil especialmente etário 

do público da EJA têm sido: a difusão de projetos e programas públicos de Educação de 

Jovens e Adultos; o aumento dos anos de permanência obrigatória na escola; expectativas 

de direito de escolarização para todos determinada pela LDB/96 e normatização 

subsequente; evasão e repetência dos jovens e adolescentes no ensino regular; a 

necessidade de acelerar os estudos desses jovens para inserção no mercado de trabalho. 

A segunda hipótese sugere que o jovem não recebe formação e instrumentos necessários 

para enfrentar as demandas e contradições desse modelo de sociedade que determina ao 

jovem de baixa renda (quanto à sua inserção do mercado de trabalho), apenas as áreas de 

prestação de serviço precário e, ele, não sendo formado para ter uma leitura crítica da 

realidade e situar-se nela, se sujeita a essas condições de trabalho, fazendo jus, na maioria 

dos casos, a não mais que dois salários mínimos. Nesta perspectiva, a escola tem o papel 

apenas de moldá-lo para receber ordens e ser obediente às regras que culminam com as 

necessidades que o capitalismo contemporâneo impõe, não contribuindo para a 

emancipação de suas condições de vida e trabalho. A terceira hipótese sinaliza que no 

atendimento ao público diverso da EJA não são estabelecidas, de maneira eficaz, as 

relações entre escolarização e trabalho. Os objetivos são: identificar os principais fatores 

que influenciam a mudança do perfil da EJA nos últimos 10 anos; verificar as 

contribuições da EJA para a inserção do jovem no mercado de trabalho, especificamente 

ao primeiro emprego e refletir acerca das práticas formativas para atendimento do público 

cada vez mais diverso que a frequenta. A metodologia da pesquisa empírica engloba 

pesquisa documental e bibliografia somada à história de vida temática. A utilização do 

método de história de vida constituiu material para análise, determinando as seguintes 

categorias: Fragmentação discursiva e pensamento superficial; Vínculos aparentemente 

supérfluos; Contradição entre o real e o possível; Pressa em concluir a escolarização e 

pseudoformação. A partir da análise do conteúdo das narrativas orais de história de vida, 

constatou-se que as hipóteses se confirmam e os resultados mostraram que há 

contradições a serem superadas para uma melhor articulação entre a formação realizada 

na EJA e o mundo do trabalho. 
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ABSTRACT 

 



This Dissertation has the theme Youth and Adult Education (EJA) in Primary Education 

II studies and an Integrated Centre for Youth and Adult Education (CIEJA) located in São 

Paulo. To understand its purpose: a change of the EJA public profile, with clipping about 

the inclusion of young people in their first job, starting from the theoretical framework of 

critical theory of Frankfurt in dialogue with Paulo Freire and other authors who deal with 

this issue, presents research issues that question the subject: What factors contribute to 

the change of the EJA public profile (especially age) in the last ten years? What is the 

importance of this mode of education in socio-professional insertion of the young? What 

training opportunities are possible in the context pointed? Students of IV modules (their 

8th and 9th grades) aged between 15 and 18 years will be heard through oral life story 

narratives to prove or disprove the hypothesis that answer these questions. The first 

hypothesis assumes that the factors contributing to the change in the age profile of the 

public especially the EJA have been: the dissemination of projects and public programs 

of Youth and Adult Education; the increase in years of compulsory permanence in school; 

schooling right expectations for all determined by the LDB and subsequent 

standardization; dropout and repetition of young people and teenagers in mainstream 

education; the need to accelerate the studies of these young people for entering the labor 

market. The second hypothesis suggests that the young person does not receive training 

and tools necessary to face the demands and contradictions of this social model that 

determines the youth of low income (for their insertion in the labor market), only the areas 

of providing poor service and he, not being formed to have a critical reading of reality 

and lie therein shall be subject to such working conditions, living up, in most cases, no 

more than twice the minimum wage. In this perspective, the school has the role only to 

mold him to receive orders and be obedient to the rules that culminate with the needs of 

the contemporary capitalism imposes, not contributing to the emancipation of their 

conditions of life and work. The third hypothesis indicates that in serving the diverse 

audience of EJA are not established, effectively, the relationship between education and 

work. The objectives are: to identify the main factors influencing the change in the profile 

of EJA in the last 10 years; verify the contributions of EJA for the inclusion of youth in 

the labor market, specifically the first job and think about training practices to meet the 

increasingly diverse audience that attends. The empirical research methodology includes 

desk research and literature plus the history of life theme. The use of life history method 

constituted material for analysis, determining the following categories: discursive 

fragmentation and shallow thinking; linkages apparently superfluous; contradiction 

between the real and the possible; Rushing to complete schooling and pseudo-formation. 

From the analysis of the content of oral narratives of life story, it was found that the 

hypotheses are confirmed and the results showed that there are contradictions to be 

overcome for a better articulation between the training undertaken in EJA and the world 

of work. 
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RESUMEN 

 

 



Esta Disertación tiene como tema la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) en el Enseño Primario 

II y estudia un Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA) ubicado en la ciudad 

de São Paulo. Para entender su propósito: un cambio en el perfil del público de la EJA, con recorte 

sobre la inserción del jóven en en primer empleo, a partir del referencial teórico de la teoria crítica 

de Frankfurt en dialógo con Paulo Freire y otros autores que versan sobre esa temática. Las 

cuestiones de pesquisa que problematizan el tema son: ¿Qué factores contribuyen para el cambio 

del perfil del público de la EJA (en especial el etario) en los últimos diez años? ¿Cuál es la 

importancia de esa modalidad de escolarización en la inserción socio-profesional de los jóvenes? 

¿Qué posibilidades formativas son posibles en el contexto señalado? Escuchar a los alumnos de 

los Módulos IV (8.º y 9.º años) de edades comprendidas entre 15 y 18 años a través de las 

narraciones orales de vida para probar o refutar las hipótesis que contestan a esas preguntas. La 

primer hipótesis supone que los factores que contribuyen para el cambio del perfil, en especial, el 

etario, del público EJA han sido: la difusión de proyectos y programas públicos  de educación de 

jóvenes y adultos; el aumento de los años de permanencia obligatoria en la escuela; 

escolarización; expectativas de derechos de escolarización para todos determinada por la LDB y 

posterior normalización; deserción y la repetición de los jóvenes y adolecentes en la educación 

general; la necesidad de acelerar los estudios de estos jóvenes para acceder al mercado laboral. 

La segunda hipótesis sugiere que el jóven no recibe la formación y los instrumentos necesarios 

para enfrentar las demandas y las contradicciones de ese modelo de sociedad que determina al 

jóven de baja renta (en cuanto a su inserción al mercado de trabajo), sólo las áreas de prestación 

de servicios precarios, y él, sin formación para una lectura crítica de la realidad y en ella situarse, 

se sujeta a esas condiciones de trabajo, mereciendo, en la mayoría de los casos, no más de dos 

salarios mínimos. En esta perspectiva, la escuela tiene el papel sólo de le moldar para recibir 

órdenes y ser obediente a las reglas que culminan con las necesidades que el capitalismo 

contemporáneo impone, dejando de contribuir para la emancipación de sus condiciones de vida y 

trabajo. La tercera hipótesis señala que en el atendimiento al público diverso de la EJA no son 

establecidas, de modo eficaz, las relaciones entre escolarización y trabajo. Los objetivos son: 

identificar los principales factores que influyen en el cambio en el perfil de la educación de adultos 

en los 10 años; verificar los aportes de la educación de adultos para la inclusión de los jóvenes en 

el mercado laboral, en específico al primer empleo, y pensar en las prácticas de formación para 

atendimiento al público cada vez más diverso que la frecuenta. La metodología de la pesquisa 

empírica engloba pesquisa documental y bibliográfica añadida a la historia de vida temática. El 

uso del método de la historia la vida material constituido para el análisis , la determinación de las 

siguientes categorías: Fragmentación discursivo y pensamiento superficial; Vínculos 

aparentemente superfluos; Contradicción entre lo real y lo posible; Corriendo para completar la 

escolarización y pseudo-formación . A partir del análisis del contenido de las narrativas orales de 

historia de vida, se constató que las hipótesis se confirman y los resultados mostraron que hay 

contradicciones a superar para una major articulación entre la formación realizada en la EJA y el 

mundo del trabajo.  
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APRESENTAÇÃO 

 



As experiências que fundamentam minha compreensão e olhar sobre a 

EJA 

 

Minha vida profissional começou muito cedo, filha de pais separados, iniciei 

minha vida de trabalho aos oito anos de idade, como atendente de balcão e organizadora 

de estantes de medicamentos. Depois, fui secretária de consultório odontológico, 

balconista, garçonete de sorveteria e trabalhadora rural em parreiras, ao mesmo tempo em 

que assumia as tarefas domésticas, apoiando minha mãe, empregada em casa de família. 

Conhecendo a realidade de meus avós maternos, com os quais convivi toda a infância, 

que não tiveram a oportunidade de estudar e meus pais que não ultrapassaram a quarta 

série primária, almejei mais, valorizei a escola e sonhei tornar-me professora. 

 A necessidade de trabalhar muito cedo para auxiliar no sustento da casa exigiu-

me que estudasse no período noturno, a partir dos onze anos de idade. Trabalhava o dia 

todo na roça e, à noite, ia para escola.  

A minha falecida irmã aos 21 anos, um ano e meio mais velha, desde os oito anos 

de idade, sofreu de diabetes e sua moléstia significava para mim a ausência constante – 

às vezes, até mais da metade de um mês – de minha mãe que a acompanhava durante as 

internações e nos comas. Assim, cresci rápida e aceleradamente, assumindo todas as 

tarefas domésticas, tendo de superar o medo do escuro e de dormir sozinha. Mas, crescer 

de forma célere não me impediu de agarrar com força os estudos.  

Menciono esse trajeto, não para fazer queixas da vida que tive, mas para mostrar 

o percurso que fiz até chegar ao ponto em que me encontro. Nessa trajetória, encontrei o 

Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM), onde dei inicio à 

concretização de meu sonho de ser professora. 

No curso do magistério, descobri um mundo diferente do que tive na minha 

formação do Ensino Fundamental. Recheado de autores e leituras, ali, não líamos para 

responder aos questionários, mas para pensar, discutir e  refletir. 

A sobrevivência se impôs e, enquanto não pude continuar os estudos, formei-me 

e trabalhei como cabeleireira, até ser contratada como recepcionista nas Faculdades 

Integradas de Jales (FAI-Jales), graças a uma indicação de uma tia. Ali, cursei, com bolsa 

de estudos, Letras com habilitação em Inglês. 

Após a graduação, mudei-me para São Paulo, com o intuito de me tornar 

professora, considerando que, no meu município, havia dificuldade para iniciantes. 



Lecionei inglês para as terceiras séries do Ensino Médio em escolas localizadas na região 

da Zona Sul da cidade de São Paulo, mais precisamente em Capão Redondo. Trabalhei, 

também como docente, de 2000 a 2011 na rede pública de ensino estadual e na rede 

particular até o ano de 2005. Em 2009, ingressei na Prefeitura de São Paulo e, desde 2011, 

com dois cargos, sou professora do Ensino Fundamental I e de Inglês no Ensino 

Fundamental II, em um Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA).   

Portanto, na verdade, nasci como educadora na Educação de Jovens e Adultos em 

2001, na Zona Sul de São Paulo. 

Estou há catorze anos em contato com uma realidade de sofrimento e de luta de 

muitos dos educandos, sedentos por um conhecimento que lhes foi negado no curso 

natural dos bancos escolares. 

Recebi o apoio de uma professora de História da Educação que, já no magistério, 

abriu os meus sentidos para o livro de Paulo Freire “Educação como Prática da Liberdade 

(1989)”. 

Participei do Programa de Aperfeiçoamento da Língua Inglesa, resultante da 

parceria entre a Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa e a Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP), além de ter feito o curso de extensão –“Reflexão sobre 

ação” –, que iluminou-me o caminho para a necessária mudança na ação pedagógica – 

mais um eco de Paulo Freire –, permitindo-me distanciar-me de um ensino bancário e 

sem significado e impulsionando-me para a Pós-graduação (lato-senso) em Práticas 

Reflexivas sobre o Ensino de Inglês na Escola Pública. 

Na esperança de mudanças, ao passo que às propostas direcionadas à Educação de 

Jovens e Adultos, tem sido historicamente relegada ao último plano nas políticas 

educacionais, senti o desejo de estudar mais sobre esses temas. Neste sentido, busquei o 

Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) da Universidade 

Nove de Julho (UNINOVE), pois ali enxerguei a possibilidade de sistematizar a reflexão 

sobre minhas práticas, já que o Mestrado Profissional, além de ser um programa de 

pesquisa, tem foco nas práticas, seja como material para suas reflexões, seja como campo 

de aplicação (intervenção) de suas teorias.  

Esse caminhar na formação continuada ao lado e sobre a prática vai me permitindo 

compreender melhor o ato de aprender, vai me “letrando” na interpretação da pesquisa, 

revelando sua relevância como sistematização da reflexão sobre as práticas pedagógicas, 

para que a elas retornemos mais qualificadas.  



Nessa trajetória conheci a Teoria Crítica de Frankfurt que fazendo todo o sentido 

para mim, na compreensão e reflexão sobre a realidade, tem auxiliado-me na busca de 

interpretação e superação dos desafios da sociedade regida pelo capital. 

Meu esforço voltou-se para a realização de um estudo que fosse, ao mesmo tempo, 

ferramenta de pesquisa e de aprofundamento da reflexão sistemática para a criação de 

uma contribuição científica e um instrumento de intervenção oportunos para a formação 

de jovens e adultos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente Dissertação de Mestrado do Programa de Pós Graduação em Gestão e 

Práticas Educativas (PROGEPE), desenvolvido na Linha de Pesquisa e de Intervenção 

em Gestão Educacional (LIPIGES) do Programa de Pós-Graduação da Universidade 

Nove de Julho (UNINOVE), tematiza a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Ensino 

Fundamental II, por meio de narrativas de histórias de vida de jovens dos Módulos IV 

(referente aos 8º e 9º anos, respectivamente) de um Centro Integrado de Educação de 

Jovens e Adultos (CIEJA) no município de São Paulo.  

A EJA absorve os excluídos por distorção idade e ano, num fluxo escolar que 

continua a reproduzir excluídos. Evidencia-se, no entanto, a gradativa substituição dos 

analfabetos absolutos por 3,1 milhões 1  de jovens e adultos no Brasil, cuja maioria 

apresenta um domínio precário da leitura e escrita, caracterizando-se, oficialmente, como 

analfabetismo funcional, o que retrata um contexto perverso para os jovens e adultos que 

já estão fora do sistema de ensino regular. 

Em busca de estudos correlatos sobre a Mudança do Perfil do Público da EJA e a 

inserção do jovem no primeiro emprego, o levantamento da produção acadêmica 

procurou identificar como os pesquisadores têm abordado essa temática, no período de 

2000 a 2014, tendo em vista que esse período cobre aquele em que se observa essa 

mudança no perfil do público. Isso exigiu o emprego de termos de busca a partir do Banco 

de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – (CAPES), 

da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e do Scientific Eletronic 

Libary Online – (SCIELO).  Na busca sobre o tema foram utilizadas as seguintes palavras-

chave: EJA; CIEJA; perfil do público da EJA e público da EJA. Assim, utilizamos três 

ferramentas para realizarmos os levantamentos bibliográficos com o intuito de conhecer 

o que se tem discutido acerca da mudança do perfil do público no cenário da Educação 

de Jovens e Adultos.  

 Na ferramenta de busca avançada da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD), com a palavra-chave “EJA” foram encontrados 92 trabalhos. Com a palavra-

chave “CIEJA” foi encontrado 01 trabalho. Não foram encontrados resultados para as 

                                                           
1 Censo Escolar 2013 realizado pelo Ministério da Educação (MEC). Disponível em: 

http://www.acaoeducativa.org.br/index.php/educacao/50-educacao-de-jovens-e-adultos/10004807-censo-

escolar-2013<acessado em 10. dez. 2014.  

http://www.acaoeducativa.org.br/index.php/educacao/50-educacao-de-jovens-e-adultos/10004807-censo-escolar-2013
http://www.acaoeducativa.org.br/index.php/educacao/50-educacao-de-jovens-e-adultos/10004807-censo-escolar-2013
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palavras-chave: “perfil do público da EJA” e “público da EJA”. No que se refere à 

ferramenta de busca avançada da CAPES, utilizando a palavra-chave “EJA”, foram 

encontrados 352 trabalhos; 02 com a palavra-chave “CIEJA”. Não foi encontrado nenhum 

estudo com as palavras-chave: “perfil do público da EJA”; “público da EJA”. Com a 

palavra-chave “EJA” encontramos 63 artigos no SCIELO. Com os demais termos não foi 

encontrado nenhum artigo. 

Ao verificamos, a partir do levantamento dos trabalhos junto ao banco de 

dissertações e teses da CAPES e BDTD que não havia, necessariamente, nenhuma 

pesquisa que tratasse, especificamente, sobre a abordagem “mudança do perfil do público 

da EJA” e, que o mesmo ocorreu em relação aos artigos no SCIELO, com o intuito de 

fazer um recorte dentro da temática “mudança do perfil do público da EJA” sobre o 

processo de contribuição da escola à inserção do jovem no mundo do trabalho, incluímos 

o termo “o jovem e o primeiro emprego” na ferramenta de busca básica da CAPES. Nela 

encontramos 04 dissertações e nenhuma tese. Na BDTD, não foi encontrado nenhum 

estudo com esta expressão-chave. Foram encontrados 03 artigos no SCIELO. Desta 

forma, o levantamento inicial foi composto por um total de 424 trabalhos. Dos estudos 

encontrados, foram selecionados trabalhos que, após a leitura de todos os resumos, 

revelaram-se ao encontro da temática desta pesquisa.  

A partir do número de trabalhos encontrados (424) nas ferramentas de busca para 

o levantamento bibliográfico, podemos afirmar que há um crescente número de estudos 

que vem sendo realizado sobre as diversas temáticas que abrangem a EJA, de modo geral, 

versam sobre alfabetização; práticas de ensino; deficiência; material didático e evasão 

escolar. No entanto, nenhum dos selecionados refere-se, especificamente, ao jovem da 

EJA – aspecto que justifica a relevância de nossa pesquisa.  

Como nosso objetivo foi o de identificar trabalhos que tratam especificamente da 

mudança do perfil do público da EJA e sobre o jovem (pertencente a esse grupo) e sua 

inserção no primeiro emprego, consideramos apenas os trabalhos que versam sobre estas 

temáticas ou que, de alguma forma, foram convergentes com ela. Foram selecionados 

para leitura na íntegra, com base nesse critério: 24 artigos do SCIELO e 68 dissertações 

e teses do Banco de Teses da CAPES e da BDTD. Após a leitura dos trabalhos, foram 

excluídos 66 entre dissertações e teses e 24 artigos que, apesar do resumo destacar algum 

ponto convergente com a nossa proposta de estudo, não atendiam aos critérios 

estabelecidos, versando sobre outros aspectos da EJA. Desta forma, trabalhamos com um 
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total de 02 dissertações que apresentaram maior relevância, levando-se em conta o tema 

e o objeto de nossa pesquisa.  

As duas pesquisas foram selecionadas por apresentarem a questão do jovem e sua 

inserção no mundo do trabalho. Com relação à mudança do perfil do público da EJA, 

nenhum dos trabalhos levantados tratou especificamente deste tema – outro aspecto que 

justifica a relevância de nossa pesquisa. Quanto às palavras-chave apresentadas nos 

estudos, aparecem: Empregabilidade negativa; Trajetória escolar; Jovem; Educação; 

Trabalho; Mundo do trabalho; Escola e Família. No que se refere à metodologia de 

pesquisa, ambos os estudos trazem uma pesquisa de cunho qualitativo e utilizaram-se de 

entrevistas – outro aspecto que diferencia o nosso estudo que, utilizou como instrumento 

as narrativas orais de história de vida.  

A pesquisa de Wiederkehr (2007) “Trajetórias escolares e empregabilidade: 

um estudo sobre a inserção do jovem no mercado de trabalho”, cujo programa é da área 

da Educação, de uma instituição pública, as entrevistas foram aplicadas a 13 participantes, 

sendo: 04 jovens atendidos pela Fundação Pró-Família que foram encaminhados ao 

mercado de trabalho formal e, que tiveram 10 ou mais entrevistas negadas, da cidade de 

Blumenau, Santa Catarina; seus pais e 05 empresários. As entrevistas tiveram, como eixo 

temático, três aspectos: o ponto de vista da escola, o ponto de vista da inserção no mercado 

de trabalho e o ponto de vista da educação que os jovens receberam de seus pais sobre a 

formação para a vida socioprofissional. 

 O trabalho de Silva (2010) “Estudos e repercussões da prática familiar e escolar 

na escolha do trabalho do jovem”, é da área de Psicologia, realizado em uma instituição 

privada. Nesse estudo, as entrevistas foram realizadas com 09 jovens da 3ª série do Ensino 

Médio com idade entre 17 e 20 anos, de ambos os sexos, de escola pública, no município 

de Carapicuíba, SP, todos em busca do primeiro emprego. Apresenta-se no seu referencial 

teórico 03 dos autores (Adorno, Horkheimer e Habermas) do referencial teórico da Teoria 

Crítica de Frankfurt, nosso principal referencial.  

A leitura dos trabalhos selecionados contribuiu com nosso estudo na medida em 

que nos possibilitou reflexões acerca do jovem e à busca de seu primeiro emprego, bem 

como auxiliou-nos na compreensão de que ainda há um vasto campo para pesquisa, 

considerando que permanecem diversas inquietações a respeito deste tema e políticas e 

práticas educativas efetivas a serem repensadas e assumidas como garantia do direito 

público aos excluídos da escolarização, especialmente, no que se refere à mudança do 

perfil do público da EJA.  
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Considerações sobre o que foi encontrado em cada estudo são apresentadas a seguir. 

O que dizem os estudos? 

 

Wiederkehr (2007) afirma que o trabalho está se modificando e que essas 

mudanças exigem que a escola também se modifique, afinal, o trabalho intelectual está 

adquirindo novos contornos, o que obriga a escola a assumir outro papel que não seja 

mais o de mera repassadora de informações que, inclusive, já estão disponíveis nos meios 

eletrônicos de comunicação e informação. 

 A pesquisa aponta que ao preencherem uma ficha cadastral, os jovens que 

participam do Programa de Orientação para o Trabalho2 revelam que “veem no trabalho 

uma forma de se sentirem úteis, acabando por aceitarem ocupações em que são 

menosprezados os desejos de uma profissão de acordo com suas habilidades, recebendo, 

para isso, baixos salários” (Ibid., p. 32).  

Ao modo de ver da autora:  

[...] o jovem, por querer ingressar no trabalho e conseguir a sua 

legitimidade perante a sociedade, encontra respaldo nas instruções que 

recebeu ao longo dos anos na escola. É nesse sentido que a sua 

aprovação ou não diante de uma entrevista tem a correspondência em 

sua carreira escolar que, para alguns, foi positiva e, para outros, foi 

dolorosa e negativa. O aluno, diante de uma série de fatores, teve que 

representar ou atuar em um campo escolar e se utiliza desses 

conhecimentos para enfrentar a sua inserção na sociedade laborativa. 

(Ibid., p. 38) 

 

A esse respeito, Wiederkehr (2007 p. 46) revela que uma das contribuições para 

esse pensamento dos jovens está no Programa de Orientação para o Trabalho que 

recebem, no qual “os questionamentos a eles realizados revelam a mentalidade de que, se 

não estiverem trabalhando, serão inúteis à sociedade”. Dessa forma, compara tal situação 

com a “ética do capitalismo, afirmando que há a ênfase de que a fé deve ser reforçada 

                                                           
2 Criada pela Lei Complementar 515, de 18/03/2005, a instituição denominada Pró-Família tem o objetivo 

de promover o bem-estar da família blumenauense por meio dos programas da Criança e do Adolescente, 

do Programa da Terceira Idade e do Programa Voluntários. As famílias atendidas pelo Programa de 

Orientação para o Trabalho pertencem a classes trabalhadoras, com renda per capita de, até, meio salário 

mínimo. 
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pelo trabalho, tendo em vista que não se deve desperdiçar o tempo, pois tempo é 

dinheiro”. 

Em seu estudo, é descrito que os jovens afirmam que seus pais valorizam sua 

inserção no mundo do trabalho por acreditarem que o ser humano não deve ficar 

desocupado. Assim, a autora aponta que: 

 

Sem estar trabalhando, o jovem inscrito no Programa de Orientação 

para o Trabalho sente-se inativo, com tempo ocioso. Mas na sociedade 

capitalista em que vive, o seu tempo livre depende de condições 

financeiras para, como, por exemplo, ir ao cinema, fazer uma 

alimentação fora de seu lar, frequentar uma danceteria ou mesmo uma 

academia de ginástica. Usufruir do que foi mencionado, está cada vez 

mais vinculado ao pagamento. Dessa forma, sem outras oportunidades 

para seu tempo livre ou inativo, o jovem sente-se compelido a ajudar 

seus pais. (WIEDERKEHR, 2007, p. 47) 

 

A autora sugere que os alunos deveriam ser preparados para o trabalho, não apenas 

nas séries finais, mas desde o jardim de infância, alegando que, desse modo, os jovens 

começariam a visualizar seu papel na sociedade, uma vez que “o sistema escolar reproduz 

os conteúdos como forma de inculcação e, reproduz, também, a estrutura de distribuição 

cultural por meio das regras escolares, pressupondo que o aluno tenha essas regras 

familiarizadas, já que pertencem à cultura dominante” (Ibid., p.79). Sendo assim, “o fato 

de ter aceito essas regras permite que o aluno tenha sua trajetória escolar de forma linear 

[...]. E, ao final do ano letivo, lhe é concedido um prêmio, uma certificação ou aprovação 

que são reconhecidos e legitimados socialmente.” (Ibid., p. 80) Assim, destaca que: 

É sabido que o certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou 

Médio legitima a posição social que o jovem ocupa. Para o senso 

comum, os certificados serviriam para demonstrar que as posições na 

sociedade se definem pelo nível de estudo, mas a elevação do mínimo 

de qualificação técnica exigida para o exercício de algumas funções 

pretendidas pelos jovens não traz consigo a igualdade entre a 

qualificação técnica que a escola certifica e a qualidade social que o 

certificado chancela. Isto quer dizer que não basta o jovem ter concluído 

o Ensino Fundamental ou o Médio para que as possibilidades do acesso 

ao mercado de trabalho sejam mais positivas. (Ibid., 2007, p. 79) 

 

Silva (2010, p. 83) em pesquisa sobre repercussões da prática familiar e escolar 

na escolha do trabalho do jovem, corrobora essa ideia esclarecendo que: 

Atualmente, boa formação e notas altas não bastam para garantir o 

sucesso de alguém [...] A maioria dos jovens em busca do primeiro 
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emprego encontram dificuldades e principalmente aqueles em situação 

de vulnerabilidade, da periferia dos grandes centros. Os pais esperam 

resultados. Eles se concentram muito na escolaridade de seus filhos, 

têm como preocupação o desemprego, o desvio social, a inserção 

laboral, mas para tanto se faz necessário um trabalho educativo na 

atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao 

desenvolvimento pessoal e social do educando prevaleçam sobre o 

aspecto produtivo. Acreditamos que o trabalho é um meio de 

socialização e interação para o jovem.  

 

Neste sentido, o autor considera o primeiro emprego decisivo à trajetória 

profissional do jovem, na medida em que o mercado reproduz a desigualdade do sistema 

educacional, reservando os melhores postos de trabalho aos mais qualificados, algo que 

não determina definitivamente o destino do jovem economicamente desfavorecido, mas 

que sem dúvida reduz a probabilidade de que ele alcance suas metas, levando-o a negá-

las ou a adaptá-las para obter maiores chances de inserir-se no mundo do trabalho. Assim, 

ressalta a importância do reconhecimento de que o aumento das oportunidades de trabalho 

em condições coerentes para jovens não deve ser dissociado dos esforços de erradicação 

do trabalho infantil e de melhores perspectivas de emprego para adultos.  

[...] A educação deve estar a serviço da formação de traços de 

personalidade e consciência crítica que levem à formação da 

personalidade democrática. Há uma inadequação de nossa educação 

atual, cheia de verborragia e pouca prática, em relação ao clima cultural 

que vem se prolongando no país: nenhum sistema educativo é capaz de 

manter na nova geração a estabilidade afetiva e a integridade mental, a 

menos que esteja unido em uma estratégia comum com as influências 

sociais que atuam fora da escola. (Ibid., p. 65) 

 

Ainda no que diz respeito ao primeiro emprego, o autor revela que os sujeitos de 

seu estudo, ao serem questionados sobre suas escolhas em relação ao mercado de trabalho, 

descreveram como aspectos influentes nesse processo: a importância social e a 

remuneração, as habilidades necessárias para o desempenho da função, o percurso para 

chegar à desejada profissão, a satisfação pessoal, a vocação e o dom, o grupo social em 

que estão inseridos e a história pessoal. 

Ao apresentar alguns dos trechos das entrevistas realizadas com cinco empresários 

sobre a inserção do jovem no mercado de trabalho, Wiederkehr (2007, p. 113) afirma que, 

após ser questionado sobre quais os critérios necessários para a contratação de um jovem 

para trabalhar em sua empresa, o primeiro empresário, responde:  

[...] tem que demonstrar interesse e vontade de trabalhar [...] ter a letra 

legível. [...] é primordial ter letra boa, demonstrar capricho e ser 
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organizado em sua vida pessoal. [...] a aparência só entra como fator de 

decisão em caso de empate, pois este jovem vai lidar com o público. 

[...] um bom aluno que escreve dentro dos limites será um bom 

funcionário.  

 

 O segundo entrevistado, uma empresária desta vez, revela a aparência como um 

dos fatores analisados na escolha do jovem que ingressará na empresa, da mesma forma 

que é um critério de desempate para o primeiro empresário. Um aspecto destacado como 

negativo por ela é a questão da letra ilegível ou com erros ortográficos e gramaticais. Ao 

mencionar sobre a importância da escola, declara que essa “incute as responsabilidades 

necessárias a um bom trabalhador, ou seja, se ele aceita a autoridade do professor, aceitará 

mais facilmente ser um funcionário que segue as regras de sua empresa”. (Ibid., p.117)  

A terceira entrevistada sinaliza a trajetória escolar como um critério avaliado para 

a inserção do jovem em sua empresa. O quarto entrevistado assinala que a aparência é um 

dos mais importantes itens, seguido do preenchimento da ficha cadastral e análise dos 

erros e rasuras de sua escrita.  A quinta entrevistada aponta a repetência como um fator 

que dificulta no desempenho da função, utilizando o argumento de que se ele está na série 

de acordo com a sua idade terá sempre um melhor desempenho.  

 Nesse sentido, nota-se que todos os empresários entrevistados, sejam da mesma 

área ou de área diferente (escritório; departamento de recursos humanos; área 

administrativa; área agrícola; área alimentícia), relatam o desempenho escolar como um 

aspecto a ser considerado na contratação do jovem, especialmente, ao perceber a escola 

como uma instituição que legitima a cultura dominante na sociedade. Assim, Wiederkehr 

(2007) revela que a relação do jovem com a escola e com o conhecimento de suas ações 

é instaurada pela aceitação ou não-aceitação das regras escolares. 

Conforme destaca Silva (2010), os jovens, sujeitos de seu estudo, reconhecem a 

escola como uma instituição que contribui para o seu futuro profissional, dando-lhes base 

para a sua formação, enfim, cumprindo o papel social a que se propõe. No que se refere 

ao trabalho, esses jovens relatam que:  

O trabalho é o meio pelo qual se produz riqueza, aumenta-se o poder de 

compra, além de ser indicativo de importância social”. Subjetivo porque 

proporciona prazer, concretiza sonhos e aspirações e realização. Como 

indicativo social, desenvolve cidadania, inserção social, socialização, 

fama e reconhecimento. As respostas também relacionam o trabalho à 

independência, ou seja, é a partir do trabalho que os jovens se sentem 

mais autônomos. Percebemos também que o trabalho está relacionado 

à necessidade, mas também ao crescimento e desenvolvimento. (Ibid., 

2010, p. 103) 
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Desta forma, o autor aponta que, ao contrário do que realmente acontece, a escola 

pressupõe ser o lugar onde o aluno deve ser formado de forma ampla, aprimorando as 

dimensões e habilidades que são comuns a eles.  Contudo, sinaliza que a escola seja um 

espaço de acolhimento, no qual se pode aprender e que a ela não basta apenas um volume 

grande de conteúdos sem preparar para pensar. Portanto, há a necessidade de um espaço 

em que “se desenvolva, também, encontros e relações e, que o jovem questione valores e 

comece a construir seu projeto de vida. Porém, muitos esforços ainda precisam ser 

construídos objetivando uma maior aproximação da escola com a vida cotidiana dos 

jovens” (Ibid., p. 128). 

No que diz respeito aos pais dos jovens, Wiederkehr (2007) revela que 

reconhecem o processo escolar como relevante para o sucesso nas carreiras profissionais.  

Destaca ainda que, a maioria não concluiu o Ensino Fundamental e trabalha nas mais 

diversas profissões, tais como: vigia, zelador, eletricista, vendedor, servente, mecânico, 

entre outras. Ao referir-se às mães, as profissões são: diarista, empregada doméstica, 

serviços gerais, babá, auxiliar de cozinha, recreadora, jardineira, entre outras”.  

A autora entende que:  

 

[...] Responder aos imperativos do mercado de trabalho é tão importante 

na sociedade contemporânea como respirar ou alimentar-se. O jovem é 

impelido a atender a esses imperativos, visto que a sociedade e a própria 

família o impulsionam à entrada no mundo do trabalho. [...] A 

dominação social do capitalismo faz com que a “força de trabalho” seja 

aceita, pois ele percebe a venda desta força de trabalho pelos pais, ou 

seja, quem trabalha se sente útil e tem um sentido para a sua vida. (Ibid., 

p. 131) 

 

O estudo demonstrou que a parceria entre família e a escola tem efeitos diferentes 

para cada entrevistado, porém, mostrou que a trajetória não-linear dos alunos revela um 

descompasso entre as expectativas dos pais e o resultado obtido. 

Como pensa Silva (2010, p. 60): 

 

Os pais não têm tempo e, principalmente, não estão no tempo dos filhos. 

Não compreendem a matéria de que é feita a escola dos filhos e são 

incapazes, às vezes, de conversar sobre o que os filhos aprendem ou 

deviam aprender. Deixam de conversar com os filhos e não são 

exigentes, nem com os filhos, nem com a escola ao nível das 

aprendizagens, dos conhecimentos e técnicas, da utilidade do que 

aprendem. [...] Em vez de buscar a compreensão da complexidade e da 

qualidade das aprendizagens, os pais pressionam a escola sobre as 
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classificações, as quais, ainda que sem conteúdo, permitem a transição 

e o ingresso no mundo do trabalho.  

 

Ao mesmo tempo, o autor assinala que o contexto escolar abrange as diversas 

formas de participação efetiva dos pais no processo de ensino e aprendizagem de seus 

filhos, bem se faz necessária na construção do sucesso escolar. Porém notamos, em seu 

estudo que, nenhum exemplo dessa participação é mencionado, além da necessidade de 

haver uma interação entre escola, família e indivíduo. 

 Wiederkehr (2007, p. 134) afirma que:  

Neste início de terceiro milênio, a sociedade traz ao jovem uma série de 

interrogações, cabendo à escola, neste novo contexto, trabalhar com 

outros elementos, além dos tradicionais, pois o jovem de hoje, além de 

viver num outro universo e ter novas expectativas, precisa fugir da 

exclusão social. Contudo, não só os educadores, mas também os pais 

enfrentam o desafio de contribuir com os jovens para que se adaptem 

ao momento social em que estão inseridos. Este desafio pode ser 

vencido pelo cultivo do hábito do diálogo no qual estejam propostos o 

pensar a resolução de situações e a frequência em momentos culturais.  

 

Ainda que a autora reconheça a necessidade de que educadores e pais devem 

contribuir para a adequação do jovem no contexto atual, consideramos que apenas o 

diálogo somado da reflexão e à frequência aos espaços culturais como a solução para 

vencer os desafios, socialmente estabelecidos na inserção do jovem ao mercado de 

trabalho, não são suficientes. Sem uma educação de qualidade que desenvolva o senso 

crítico desse jovem possibilitando sua formação plena, com educadores comprometidos 

com essa tarefa e sem o desenvolvimento de políticas públicas coerentes, que não passem 

de algo estabelecido no papel, não será tarefa possível, conforme corrobora Silva (2010, 

p. 39):  

 

O cenário de crise e de produção de desigualdades nas sociedades 

capitalistas reflete a situação do jovem no mercado de trabalho, 

confirmando esse problema da juventude. A discussão acerca do 

trabalho coloca-se como um dos grandes temas que merecem atenção 

no campo das políticas públicas para a juventude, no intuito de se ter 

ações concretas gerando oportunidades. Neste sentido, os jovens devem 

ser reconhecidos como um grupo social atingido pelas atuais dinâmicas 

no mundo do trabalho, tanto no que se refere à sua inserção quanto no 

que diz respeito à sua capacitação para o mundo do trabalho.  

 

Wiederkehr (2007, p. 76) sinaliza que: 
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O relato dos entrevistados garante a contribuição para a determinação 

de que existe uma dominação no ambiente escolar que deveria ser aceita 

pelos alunos, a fim de já se adequarem à dominação do mundo do 

trabalho, ou seja, seria uma espécie de jogo, em que o jovem aceitaria 

a dominação de seu corpo e mente para se arregimentar ao futuro de sua 

vida como trabalhador. O papel da escola seria o de fazer os alunos 

pensarem de modo relacional, oportunizando a aceitação dessa ordem 

do mundo laboral.  

 

Assim, declara como cada vez mais relevante a necessidade da solidificação das 

estruturas que permitam ao jovem acessar a escola, por meio de melhores condições 

educacionais e de um crescimento econômico distribuído de forma igualitária em todas 

as camadas sociais. Dessa forma conclui seu estudo “chamando a atenção para a 

necessidade de uma revalorização epistemológica do espaço escolar, de sua natureza e de 

suas transformações por meio das experiências educativas e seus movimentos sociais, a 

fim de que o jovem conheça a origem social de seu sofrimento de não conseguir adentrar 

o mercado de trabalho” (Ibid., p.135). 

 Segundo Silva (2010) a partir de reflexões de sua pesquisa foi revelado que a 

escola atual, principalmente a escola pública do Ensino Médio, não tem recursos humanos 

e materiais que supram a necessidade de capacitação exigida pelo mercado de trabalho, 

cabendo às empresas o treinamento em serviço, para obter e aperfeiçoar as habilidades e 

conhecimentos profissionais, principalmente para atender um cenário caracterizado pela 

nova dinâmica do trabalho, novas tecnologias e globalização. Desta forma, fica 

evidenciado que a atual escola não comporta as necessidades do mundo do trabalho, o 

que pode significar que a mesma não reúne qualidades que capacitem os jovens a 

inserirem-se no mercado.  

Em assim sendo, o autor entende que a escola precisa abrir um espaço para o 

jovem discutir seu projeto de vida no âmbito do trabalho, abordando suas inquietações, 

seus temores e expectativas, de maneira que percebam o trabalho como realização pessoal 

e meio de participação, além de cooperação e sobrevivência. 

Sobre caminhos para a geração de emprego juvenil, aponta a necessidade de 

reflexão na relação homem e trabalho e, ao mesmo tempo, sobre os caminhos para a 

construção de uma sociedade mais justa e humana.  

 

Demonstrar que o emprego juvenil está associado à precarização do 

trabalho, à falta de profissionalização e à urgente criação de vagas, são 

caminhos para que possamos pensar as políticas de geração de emprego 
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juvenil colocadas hoje em nosso país. O primeiro emprego é decisivo 

para a trajetória futura do jovem. Ao ingressar precariamente no 

mercado de trabalho, sem ter completado o ensino regular, por exemplo, 

o jovem desfavorece seu desempenho ao longo de sua trajetória 

profissional (Ibid., p. 97, 98). 

 

O autor sinaliza ainda que, ao pensar a juventude, é necessário refletir sobre a 

percepção de valores, seus sentidos e seus significados na busca de uma melhor 

compreensão da realidade juvenil, compreendendo os discursos que os jovens têm, em 

suas formas e visões. Neste sentido, convida-nos a pensar sobre as questões referentes à 

realidade do jovem brasileiro ao deparar-se com as políticas públicas de primeiro 

emprego: 

Um dos motivos principais dos relatos dos jovens participantes desta 

pesquisa no que se refere à dificuldade de inserção no mercado de 

trabalho é a falta de experiência, uma característica forte que se pode 

atribuir também a esse grupo. Entendemos que é nesta fase da juventude 

que o adolescente vai à busca do seu primeiro emprego. No entanto, ele 

se depara com uma nova organização produtiva no mundo do trabalho, 

originária dos impactos da competição, da tecnologização e da 

globalização na relação homem-trabalho, que estão marcadas por uma 

série de mudanças, de caráter estrutural, para os quais contribuem para 

o enorme avanço do conhecimento científico e suas correspondentes 

inovações na área produtiva e globalizações do cenário mundial, que 

são inerentes ao capitalismo (Ibid., p. 129, 130). 

 

O autor conclui pontuando que considerar a percepção dos jovens sobre o trabalho 

pressupõe refletir sobre a ideia de que os jovens valorizam o trabalho, não só como 

realização pessoal, como fonte de renda, como meio de liberdade, bem como contribuição 

social. Contudo, um trabalho para a juventude pressupõe políticas públicas de inserção 

no mundo do trabalho, priorizando jornadas de trabalho compatíveis com as de estudos, 

e programas de capacitações. Refletir sobre esses elementos é compreender que essas 

ações não são apenas privilégios para os jovens, mas também, ações que geram 

consequências sobre toda comunidade, beneficiando tanto escola como a família, 

melhorando a qualidade de vida nas cidades, diminuindo a violência e construindo 

projetos de vida. 

Um aspecto relevante, levantado em ambos os estudos, revela algo também 

contemplado em uma de nossas hipóteses (apresentada na página 38) – o fato de trazer à 

tona que a escola, da maneira como vem atuando, como instituição que não contribui para 

a inserção do educando, especialmente o jovem de baixa renda, em situações que 

favoreçam o seu crescimento profissional – propicia-nos uma importante reflexão, no 
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sentido de questionarmos qual tipo de sociedade estamos desenvolvendo ou 

reproduzindo, bem como que juventude queremos formar.  

Na compreensão de Silva (2010, p. 128) “cabe ao sistema educacional um papel 

mais representativo na percepção de comportamentos, buscando significados nas 

diversidades socioculturais que contribuam para a reflexão e propiciem uma melhor 

qualidade [...]”. Desta forma, “demonstrar que o emprego juvenil está associado à 

precarização do trabalho, à falta de profissionalização e à urgente criação de vagas, são 

caminhos para que possamos pensar as políticas de geração de emprego” (Ibid., p. 97). 

Assim declara que: 

Vivendo numa sociedade capitalista que não oferece emprego para 

todos, que emprega profissionais qualificados para trabalhos não 

qualificados, que incentiva a competição individual para o ingresso na 

universidade e no mercado de trabalho, as reais chances de realização 

das escolhas dos alunos egressos do Ensino Médio público mostram-se 

bastante reduzidas, já que as opções profissionais são entremeadas por 

fatores sociais e seus determinantes políticos e econômicos, o que 

implica que uma das alternativas para o Ensino Médio seriam as escolas 

técnicas profissionalizantes, que podem de certa forma capacitar o 

jovem para o mundo do trabalho e oferecer um ambiente para o ensino 

e aprendizagem. (Ibid., p. 128) 

 

Wiederkehr (2007) sugere, em seu estudo, que a discussão sobre a inserção dos 

jovens no mercado de trabalho ganhe espaço nos debates não só em Blumenau, mas 

também em todo o Brasil. Ressalta a necessidade de uma reformulação nos sistemas 

educacionais com a introdução do currículo de matérias que facilitem ao adolescente 

conhecer sua aptidão e com a modernização dos equipamentos na área da informática. 

Além da importância da solidificação das estruturas que permitam ao jovem acessar a 

escola, por meio da distribuição da renda, de melhores condições educacionais e de um 

crescimento econômico distribuído de forma igualitária em todas as camadas sociais. 

Em ambas as abordagens, foi enfatizada a necessidade da construção de propostas 

que possibilitem uma educação de qualidade, com um olhar voltado às especificidades 

dos sujeitos que a compõem, especialmente, no que se refere às políticas para sua inserção 

no mundo do trabalho.   

 

Saiu na imprensa 
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O jornal Folha de S. Paulo, em sua edição de 09 de junho de 2014, tratou do 

assunto apresentando a seguinte manchete: “Ida de jovens para supletivo melhora 

indicador de escola.” Afirma-se que a fatia de adolescentes nos anos finais da EJA saltou 

de 22,3% para 30% entre 2007 e 2013 e de que os alunos com notas ruins são enviados 

para EJA pelas escolas regulares, ainda no início do ano letivo, para não participarem do 

IDEB3, o que sugere uma forma perversa de burlar ao sistema de avaliação, no que se 

refere ao desempenho dos estudantes.   

Na reportagem, a Coordenadora Geral do CIEJA Campo Limpo em São Paulo, 

Êda Luiz, afirma que tem recebido uma grande demanda de alunos já no fim do primeiro 

bimestre letivo. Ressalta que isso promove o conflito geracional, nas salas de aula. Os 

adultos não se sentem à vontade estudando com os jovens.  Érica Fraga, autora dessa 

reportagem, afirma que segundo analistas, os adultos têm abandonado os estudos por 

conta da chegada de jovens. 

Ao apontar a insegurança dos adultos ao depararem-se, numa mesma sala de aula, 

com os jovens, a Coordenadora Geral ressalta que esse incômodo se dá tanto entre o grupo 

de adultos e idosos quanto ao grupo de jovens.  

Os mais velhos, muitas vezes, entram em conflito com os mais novos por conta 

das brincadeiras que esses realizam (as quais seriam vistas como naturais num espaço só 

de jovens); incomodam-se com o tom de voz mais alto deles, alegando sua falta de 

interesse pelas aulas e queixam-se, ainda da sua falta de paciência em relação ao ritmo de 

aprendizagem dos adultos e idosos. Em contrapartida, os mais novos, apontam a falta de 

espaço em sala de aula para que eles possam ser eles mesmos, reclamam da lentidão com 

que as atividades das aulas são realizadas, além do pouco conteúdo e queixam-se da sua 

insatisfação por nunca terem razão ao passo que essa é dada apenas aos adultos e idosos. 

Essas informações são reveladas por meio de relatos informais de ambos os grupos 

durante as aulas nas salas de EJA em geral. 

A mãe de um dos alunos de 15 anos, que foi encaminhado ao CIEJA Campo limpo, 

relatou que ao ser convocada a comparecer na escola do filho foi informada de que “ele 

não tinha mais jeito” e que, por isso, era “melhor transferi-lo logo”. 

                                                           
3 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - criado pelo INEP em 2007. O indicador é calculado a 

partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no censo escolar e médias de desempenho nas avaliações 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP): o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) – 

para os estados da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios. 
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Segundo a matéria de jornal, Folha de São Paulo (2014, p. C1):  

 

Para alguns especialistas, mesmo que a escola tenha sido punida pela 

reprovação de um aluno, as perspectivas de melhora em avaliações 

futuras aumentam depois de encaminhá-lo para o supletivo. A lógica, 

argumentam, é tentar reduzir o número de estudantes com desempenho 

consistentemente ruim.   
 

De acordo com Roberto Catelli, membro da ONG Ação Educativa: “Existe um 

movimento, ao que tudo indica intencional, de levar o aluno indisciplinado para a EJA” 

(2014, p. C1). 

Interessante observar que a escola se vê “punida” por reprovações e então parece 

querer livrar-se do que gerou a punição ao enviá-lo para uma modalidade de ensino que 

não tem sido avaliada, que não vai gerar “punições”. Bruno Novelli, membro da ONG 

AlfaSol, reitera: “Cai a distorção entre idade e série e melhoram as notas do IDEB. [...] 

Ninguém olha para a EJA, a EJA é o que sobra” (Ibid, p. C3). É para onde vai o “refugo” 

da escola regular. Também parece não ser preciso enfrentar os problemas de 

aprendizagem, disciplina e autoridade, mas livrar-se deles. Isso fica evidenciado no 

discurso da Diretora de EJA da Secretaria Municipal de Educação (SME): “Isso pode 

ocorrer, mas a escola também pode receber um aluno tão problemático quanto o que saiu” 

(Ibid., p. C1).  

Dessa forma, ao invés da busca de compreensão dos problemas de disciplina e sua 

resolução na escola regular – o que nos remete a outros sérios problemas – a diretora 

declara sua ciência do artifício burocrático que vem sendo utilizado como se fosse natural, 

porque na mesma medida que saem, também chegam novos “alunos problema” na escola 

regular, num ciclo que elimina de um lado, mas sempre repõe, de outro, os “alunos 

problema”, de modo que não há problema em enviar uma boa parte deles para EJA. 

 Por trás do chamado “aluno problema”, mascara-se a responsabilidade da escola 

em oferecer as condições adequadas de permanência desses alunos que, na maioria das 

vezes, como num dos exemplos apresentados nesse jornal, chegam ao 9º ano do Ensino 

Fundamental sem se alfabetizar e, por esse motivo, com vergonha dos demais alunos. 

Casos como esse, de acordo com o jornal, ajudam a explicar porque o número de 

adolescentes enviados do ensino regular para a EJA resiste em cair. Além disso, a EJA 

perdeu sua característica inicial, cujo principal objetivo do ensino acelerado era dar uma 

nova chance aos adultos que não tiveram oportunidade de concluir os estudos em idade 

própria. 
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Apesar de ser uma prática legal o encaminhamento de alunos a partir dos 15 anos 

para EJA, de acordo com a maior parte dos especialistas (o coordenador da unidade de 

Jovens e Adultos da ONG Ação Educativa; o gerente de avaliação e de projetos da ONG 

AlfaSol; o coordenador de projetos da ONG Comunidade Cidadã; a gerente de projetos 

do Centro de estudos e pesquisas em educação e ação comunitária – Cenpec) ouvidos 

pelo jornal, é uma prática que deveria ser evitada. Para eles, a migração desses para a EJA 

aproxima-os precocemente do mundo adulto, prejudica sua socialização e limita acesso a 

conteúdo. Ao nosso modo de ver, no que tange os conteúdos, esses especialistas estão se 

referindo ao tratamento desses de forma reduzida considerando o espaço de tempo menor 

para sua aplicação e, o mais grave, a redução por meio da crença equivocada de que o 

aluno não tem “capacidade” para aprendê-lo, já que se encontra numa posição 

desfavorável em relação ao ensino regular.  

 Nesse sentido, o Coordenador de projetos da ONG Comunidade Cidadã, Magno 

Duarte, alerta: “Se o ensino regular já é deficitário para os jovens, imagine o formato mais 

curto." Respondendo à demanda social, resta aos professores da EJA atender os 

adolescentes que chegam cada vez mais precocemente nessa modalidade de ensino. 

 Contrapondo-se à ideia de que a transferência de adolescentes na EJA seja 

desfavorável, o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP), José 

Francisco Soares, não vê como algo negativo, uma vez que, no seu modo de entender, a 

migração tem contribuído para aumentar a escolaridade desse público. Nesse sentido, 

afirma: “É interessante que o jovem veja a EJA como uma trajetória que permite a ele se 

certificar. A geração anterior não tinha essa opção e o adolescente evadia” (Ibid., p. C3). 

Reitera, ainda, que discorda de que as avaliações externas ajudam a explicar a 

transferência de adolescentes para a EJA, afirmando que a migração do jovem para a 

modalidade tem contribuído para aumentar sua escolaridade. 

 O resultado do censo escolar de 2012 realizado pelo INEP aponta que cresceu, 

entre 2007 e 2013, a parcela de adolescentes que trocaram o ensino regular pela EJA. As 

matrículas de adolescentes de 15 a 17 anos nos anos finais do ensino fundamental se 

tornaram a maior demanda entre todas as séries na EJA. O número de alunos foi de 466 

mil, em 2013. Os Jovens entre 20 e 24 anos cursando o ensino médio somaram 442 mil. 

Já os adultos com mais de 39 anos nos anos iniciais do ensino fundamental foi de 370 

mil. Afirma-se que o número de adolescentes nos anos finais da EJA subiu de 22,3% para 

30%.  
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Os mais jovens veem na EJA uma forma mais rápida de se formar e conseguir 

uma vaga de emprego que exija certificação. Como argumenta Bruno Lopes Fortaleza, 

de 18 anos: “Aqui é mais fácil ser aprovado e é mais rápido. Para mim, foi uma boa 

solução porque estava atrasado na escola e quero trabalhar” (Ibid., p. C4), por outro lado, 

o aluno afirma que se pudesse voltar atrás teria se dedicado mais no ensino regular para 

ter uma educação melhor: “O ensino aqui é mais fraco” (Ibid., p. C4).  

 Nota-se aí um grande problema, não só do ponto de vista da escolarização precária 

do educando, na maneira como Bruno Lopes Fortaleza aponta ao referir-se à facilidade e 

rapidez para aquisição da certificação na EJA, mas no sentido que nos permite aferir que 

essa modalidade de ensino tem a finalidade apenas de acelerar os estudos, sem a 

preocupação sobre haver ou não qualidade na forma como essa escolarização vem sendo 

conduzida, se as práticas atendem as reais necessidades desses educandos. Por outro lado, 

há a necessidade de avaliar as consequências da inserção desses jovens na EJA para sua 

formação e inserção social e profissional, bem como analisar o que essa mudança de perfil 

de público acarreta para a concepção da EJA. 

Como exposto na matéria de imprensa apresentada, é observável, no decorrer dos 

últimos anos, o aumento de jovens que vêm sendo inseridos na EJA, uma mudança no 

perfil etário do público dessa modalidade, que se vai configurando, senão no maior, num 

grande desafio atual sobre lidar com turmas que se compõem com uma grande 

heterogeneidade, em que se vai desde os alunos adultos (na faixa de 25 a 59 anos), que 

antes compunham a maior parte desse público, idosos (após os 60 anos), jovens e adultos 

portadores de Necessidades Educacionais Especiais (NEE) e os adolescentes a partir dos 

15 anos.  

Assim, as questões de pesquisa que problematizam o tema são: Quais fatores 

contribuem para a mudança do perfil do público da EJA (especialmente etário) nos 

últimos dez anos? Qual é a importância dessa modalidade de escolarização na inserção 

socioprofissional do jovem? Quais possibilidades formativas são possíveis no contexto 

apontado?  

Temos três hipóteses que respondem essas questões. 

A primeira pressupõe que os fatores que contribuem para a mudança do perfil 

especialmente etário do público da EJA têm sido: a difusão de projetos e programas 

públicos de Educação de Jovens e Adultos; o aumento dos anos de permanência 

obrigatória na escola; expectativas de direito de escolarização para todos determinada 

pela LDB e normatização subsequente; evasão e repetência dos jovens e adolescentes no 
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ensino regular; a necessidade de acelerar os estudos desses jovens para inserção no 

mercado de trabalho.  

A segunda hipótese sugere que o jovem não recebe formação e instrumentos 

necessários para enfrentar as demandas e contradições desse modelo de sociedade que 

determina ao jovem de baixa renda (quanto à sua inserção do mercado de trabalho), 

apenas as áreas de prestação de serviço precário e, ele, não sendo formado para ter uma 

leitura crítica da realidade e situar-se nela, se sujeita a essas condições de trabalho, 

fazendo jus, na maioria dos casos, a não mais que dois salários mínimos. Nesta 

perspectiva, a escola tem o papel apenas de moldá-lo para receber ordens e ser obediente 

às regras que culminam com as necessidades que o capitalismo contemporâneo impõe, 

não contribuindo para a emancipação de suas condições de vida e trabalho.  

A terceira hipótese sinaliza que no atendimento ao público diverso da EJA não 

são estabelecidas, de maneira eficaz, as relações entre escolarização e trabalho.  

Para responder as questões impõe-se como objetivos identificar os principais 

fatores que influenciam a mudança do perfil da EJA nos últimos 10 anos; verificar as 

contribuições da EJA para a inserção do jovem no mercado de trabalho, especificamente 

ao primeiro emprego e refletir acerca das práticas formativas para atendimento do público 

cada vez mais diverso que a frequenta. 

O referencial teórico adotado é o da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt em 

diálogo com outros interlocutores, incluindo Paulo Freire. A abordagem metodológica, 

além do levantamento bibliográfico e documental, envolve a pesquisa de cunho 

qualitativo utilizando o método biográfico – narrativas de histórias de vida – analisadas à 

luz dos conceitos que delineiam um recorte da teoria crítica da sociedade.  

O objeto carrega um fenômeno relativamente recente, que exige reflexão sobre a 

prática e, a pesquisa pretende resultar numa proposta de intervenção que possibilite à 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo outras ações para a EJA, 

institucionalizada como modalidade de ensino regulada pela LDB 9394/96, desenvolvida 

como responsabilidade dos municípios, um espaço que dá acesso aos que não tiveram 

oportunidade de estudar na idade certa, mas nem sempre garante a sua efetiva inclusão, 

já que os exclui antes de concluírem os estudos com êxito, utilizando-se mecanismos 
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como a terminalidade específica4, gerando evasão e baixos resultados de alfabetização e 

letramento como compreensão de si e do mundo. 

A pesquisa apresenta-se em três capítulos. O primeiro capítulo – A trajetória da 

Educação de Jovens e Adultos – expõe a análise de autores que tematizam a EJA, 

documentos das políticas públicas de educação nesta modalidade de ensino, documentos 

regulatórios da Secretaria Municipal de Educação/Diretoria de Orientação Técnica e 

documentos do Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA).  

O segundo capítulo – Desafios frente ao novo perfil da EJA: um olhar para a 

juventude – apresenta o referencial teórico da Teoria Crítica, acompanhado da perspectiva 

de autores que abordam a juventude. 

No terceiro capítulo – Os jovens do CIEJA: narrativas orais de história de vida e 

trajetórias escolares – denota a justificativa da escolha do suporte metodológico que 

orienta esta pesquisa, apresentando os instrumentos de pesquisa e contextualizando-os no 

cenário do CIEJA em estudo; A última seção destina-se à discussão das informações e 

narrativas colhidas para responder as questões e analisar os elementos obtidos, com base 

no referencial teórico, apresentamos a proposta de intervenção possível, seguida das 

considerações finais, nas quais, discorremos sobre as conclusões e reflexões geradas pela 

presente investigação. 

 

 

 

 

 

1. A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Neste capítulo, apresentaremos um recorte histórico da Educação de Jovens e 

Adultos a partir de uma perspectiva cronológica, no sentido de refletir sobre os avanços 

                                                           
4 Certificado de conclusão de escolaridade correspondente à conclusão de ciclo ou de determinada série do 

Ensino Fundamental, expedida pela unidade escolar, a alunos com deficiência mental, assegurado pela Lei 

9394/96 (inciso II do artigo 59).  
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e retrocessos da EJA. Pretende-se, assim, buscar parte da resposta para o problema desta 

pesquisa que consiste em saber quais são os fatores que influenciam a mudança do perfil 

do público (especialmente etário) dessa modalidade de ensino nos últimos dez anos. 

A hipótese que temos para esta questão é a de que os fatores que contribuem para 

a mudança do perfil especialmente etário do público da EJA têm sido a difusão de projetos 

e programas públicos de Educação de Jovens e Adultos; o aumento dos anos de 

permanência obrigatória na escola; expectativas de direito de escolarização para todos 

determinada pela LDB e normatização subsequente; evasão e repetência dos jovens e 

adolescentes no ensino regular; a necessidade de acelerar os estudos desses jovens para 

inserção no mercado de trabalho.  

Considerando o objetivo deste capítulo de identificar os principais fatores que 

influenciam a mudança do perfil da EJA nos últimos 10 anos, apresentaremos a 

contextualização histórica da EJA e, posteriormente, traremos as políticas públicas dessa 

modalidade no município de São Paulo, onde se insere o CIEJA, objeto de estudo 

empírico, cujo desenvolvimento será apresentado no capítulo 3. 

1.1. A Educação de Jovens e Adultos: contextualização  

 

Segundo Haddad e Di Pierro (2000), apesar da Educação de Adultos ter sido citada 

na constituição de 1934, tendo o Plano Nacional de Educação como responsabilidade da 

União, como um instrumento de fundamental importância para que se tornasse uma 

questão política no Brasil, já que, pela primeira vez, foi indicada, como dever do Estado, 

com oferta gratuita do ensino primário e de frequência obrigatória, só no final da década 

de 1940 firmou-se como uma questão de política nacional. 

Gadotti e Romão (2006) apontam as grandes transformações, na década de 1940, 

como responsáveis por avanços significativos na educação e, consequentemente, na EJA. 

Com a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, a educação de 

adultos passou a vincular-se à educação profissional. Sem educação profissional, não 

haveria desenvolvimento industrial para o país, considerando o alto índice de 

analfabetismo, aproximadamente 50% da população, em 1945, quando se associava a 

estagnação econômica à falta de educação escolar da população. 

As iniciativas dessa década, tais como: a regulamentação do Fundo Nacional do 

Ensino Primário (FNEP), em 1942, a criação do Instituto Nacional de Pesquisas (INEP), 

o Serviço de Educação de Adultos e a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos 
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(CEAA), ambos em 1947, entre outros, possibilitaram que a educação de adultos se 

firmasse como uma questão nacional. Desta forma, a partir do Decreto n. 19.513, de 25 

de agosto de 1945, inicia-se um reconhecimento à importância da educação de adultos, 

sendo destinados 25% dos recursos do Fundo Nacional do Ensino Primário, 

especificamente à alfabetização da população adulta analfabeta.  Este fundo alavancou 

uma política pública de educação de adultos, tornando-se um marco, na medida em que 

tinha como meta alfabetizar jovens e adultos que não tiveram acesso à educação regular.  

Neste cenário, houve várias campanhas e programas voltados à educação de 

adultos. O Movimento de Educação e Cultura Popular, relacionado às organizações 

sociais (igrejas católicas e lideranças estudantis) que promoveram programas de 

alfabetização de adultos, desenvolvendo a conscientização do seu público em relação aos 

seus direitos e sua autonomia frente à realidade que os rodeavam, possibilitando sua 

atuação na tentativa de torná-la mais justa.  

Em 1958, em preparação ao II Congresso de Educação de Adultos (no Recife), no 

Seminário Regional, o professor Paulo Freire, propôs uma Educação de Adultos pautada 

no diálogo, considerando não só a realidade social e cultural do educando como ponto de 

partida para a formação integral do cidadão como contribuição para o desenvolvimento 

de reflexões, confrontando ideias antigas e preconceitos, em que satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem foi uma das estratégias definidas, reconhecendo 

que tanto as crianças como os jovens e os adultos têm necessidades de aprendizagem 

distintas, exigindo conteúdos, métodos e modalidades de ensino e aprendizagem 

diferenciadas, já que “[...] até então, o adulto não-escolarizado era percebido  como um 

ser imaturo e ignorante, que deveria ser atualizado com os mesmos conteúdos formais da 

escola primária, percepção esta que reforçava o preconceito contra o analfabeto” (PAIVA, 

1973, p. 209). 

Os anos 50, então, marcaram uma nova etapa nas discussões sobre a educação de 

adultos com a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) para atender as população 

que vivia no meio rural, em 1952, e a Campanha Nacional de Erradicação de 

Analfabetismo (CNEA), criada em 1958, que aconteceu em resposta às críticas referentes 

à falta de resultados dos programas realizados (até aquele momento), apontadas no II 

Congresso de Educação de Adultos, que ocorreu nesse mesmo ano. Apesar da CNEA, 

que tinha como proposta, não apenas o mero ensino da leitura e escrita, considerando o 

uso destas de maneira funcional, bem como a mudança de olhar voltada ao adulto 
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analfabeto, incorporando as orientações de Paulo Freire, diferenciou-se muito pouco das 

demais campanhas.  

Após o golpe militar de 1964, o Programa Nacional de Educação foi interrompido.  

Todas as ações que contrariavam os interesses impostos pelo regime militar resultavam 

na prisão dos professores e representantes de lideranças estudantis que ousassem se 

utilizar de práticas educativas voltadas à conscientização do sujeito, como ocorreu com 

Paulo Freire. 

Na necessidade de dar uma resposta às comunidades nacional e internacional 

quanto aos baixos níveis de escolaridade da população e, tendo na escolarização básica 

de Jovens e Adultos, um dos canais de mediação com a sociedade, mediante ao modelo 

socioeconômico de interesse do regime militar, ocorrem a implantação do Movimento 

Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, criado pela Lei de número 5.379 em 15 

dezembro de 1967 e entrando em vigor em 1969. Em seguida, a implantação do Ensino 

Supletivo, no ano de 1971, que tinha como objetivo escolarizar um grande número de 

adolescentes e adultos, mediante um baixo custo operacional, para satisfazer as 

necessidades do mercado de trabalho da época que passou a exigir um grau de 

escolarização cada vez maior. Essas iniciativas também tiveram o intuito de sufocar as 

que visavam à conscientização política da população.  

Com o fim do período militar, aconteceu a extinção do MOBRAL, e, em 1985, foi 

criada a Fundação Educar (Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos), 

ligada ao Ministério da Educação, que tinha a finalidade de supervisionar o andamento 

dos programas e recursos transferidos às instituições e secretarias que cuidavam da EJA. 

Entretanto, dois anos depois, a Fundação Educar foi extinta e a responsabilidade pública 

da Educação Básica de Jovens e Adultos, desvinculou-se da união, sendo transferida aos 

municípios. 

No artigo 208 da Constituição Federal de 1988 foi garantido o direito universal ao 

Ensino Fundamental público e gratuito a todos, independentemente da idade, o que se 

configurou num marco importante para a institucionalização da Educação de Jovens e 

Adultos.  

Apesar da realização da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em 

1990, na qual, firmou-se a Declaração Mundial de sobre Educação para Todos e com 

vários encontros nacionais e internacionais ao logo desse ano, promovidos pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil, apesar de comprometer-se com a 
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ampliação da oferta do Ensino Fundamental para todos, não cumpriu esse compromisso, 

especialmente no que se refere ao campo da Educação de Adultos, já que os projetos 

restringiram-se apenas às crianças e adolescentes. Não houve o cumprimento da meta 

estabelecida (na Declaração) de redução em 50%, até o ano 2000, do analfabetismo em 

relação aos índices de 1990. 

Conforme assinalam Haddad e Di Pierro (2000), a LDB, por não ter tomado como 

base o projeto, que havia sido objeto de negociação ao longo dos oito anos, nos quais tal 

matéria tramitava pelo congresso, acabou por suprimir partes do acordo estabelecido 

anteriormente. Desta maneira, no que se refere à EJA, resultou curta e pouco inovadora, 

firmando o compromisso em atender jovens a partir dos 15 anos para o Ensino 

Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio, bem como a integração da EJA ao ensino 

básico comum. 

Assim, na perspectiva dos autores (Ibid., p. 124), a década de 1990 caracterizou-

se pela marginalização da EJA ao negar a efetivação dos direitos adquiridos pelas leis, 

uma vez que, no momento em que se deveria partir para a efetivação dos direitos 

conquistados por meio delas, “a crise de financiamento e a reforma do Estado acabaram 

por levar o Ministério da Educação a recuar em suas funções de coordenação, ação 

supletiva e redistributiva na provisão da educação básica de Jovens e Adultos”.  No 

entanto, gera-se nesse período, um retrocesso no plano das políticas. 

A partir do ano de 2003, foram criados alguns programas denominados como 

programas emergenciais, dentre eles o Programa Brasil Alfabetizado, lançado nesse 

mesmo ano por meio da Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo. 

Como pontos negativos deste programa, são destacados, por Di Pierro (2005), a escassa 

ou nenhuma formação dos alfabetizadores contratados, a falta de instrumentos que 

acompanhem e avaliem o andamento do programa, bem como a curta duração do módulo 

de ensino e aprendizado. 

Criou-se, em julho de 2004, no Ministério da Educação, a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD, uma secretaria específica à EJA, na 

qual são elaboradas estruturas específicas para essa modalidade de ensino que deveriam 

ser desenvolvidas junto às Secretarias Estaduais e Municipais de todo o país.   

Em 2005, surgiu o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM) e o 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). 
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Com a aprovação do Fundo de Financiamento da Educação Básica – FUNDEB, 

em 2007, caracterizou um marco na institucionalização da EJA, uma vez que contribuiu 

para a inclusão desta modalidade na política de financiamento da educação, tendo uma 

garantia de recursos para Municípios e Estados que mantivessem ou ampliassem a oferta 

da EJA, o que não ocorria, anteriormente, com o FUNDEF, uma vez que a Emenda 

Constitucional nº 14/1996 que o instituiu suprimiu das Disposições Transitórias da 

Constituição Federal de 1988 o artigo que responsabilizava o governo por erradicar o 

analfabetismo e universalizar o Ensino Fundamental no prazo de dez anos. Contribuindo 

não apenas para o descaso com essa modalidade de ensino, mas também para o retrocesso 

das políticas. 

O FUNDEB, conforme prevê a Lei 11.494/2007 (em funcionamento até o ano de 

2020), dispôs de um valor referente a R$ 2 bilhões em 2007, R$ 3 bilhões em 2008, R$ 

4,5 bilhões em 2009 e, a partir de 2010, um repasse de 10% do montante resultante da 

contribuição dos Estados e Municípios.  

Ao longo do contexto histórico da EJA (a partir do nosso recorte temporal), 

notamos que, num primeiro momento, a educação de adultos estava exclusivamente 

vinculada à educação profissional para atender a necessidade do desenvolvimento 

industrial da época. Havia uma estagnação econômica e a educação estava associada a ela 

e à falta de educação escolar da população. Posteriormente, houve uma preocupação 

maior com relação à alfabetização da população analfabeta.  Na década de 1950, volta-se 

o olhar aos adultos da área rural. No início dos anos de 1970, mostra-se a preocupação 

com um grande número de adolescentes e adultos que deveriam ser alfabetizados para 

satisfazerem à necessidade do mercado de trabalho que, exigia um grau de instrução cada 

vez maior.  

Nos dias de hoje, mudou-se totalmente o perfil dos alunos da EJA. Muitos são os 

jovens, adultos e alunos portadores de Necessidades Educacionais Especiais (NEE), 

analfabetos ou com o Ensino Fundamental incompleto que buscam a escola no intuito de 

melhores condições e remunerações no mercado de trabalho. Há também idosos, porém 

com objetivos diferentes dos demais perfis, já que retornam aos bancos escolares com o 

intuito de aprender a ler e escrever e, em muitos casos, apenas para sociabilizar-se. Essa 

expansão da EJA tem contribuído para um crescente aumento no número de docentes 

nesta modalidade. No entanto, muitos deles sem formação adequada e, muitas vezes por 

não saberem como lidar com o público, repetem as práticas pedagógicas utilizadas com 

o público infantil junto aos jovens, adultos e idosos. 



45 
 

Em assim sendo, nota-se por esse breve recorte histórico de propostas e tentativas 

de afirmar políticas públicas, que a EJA passa por momentos e situações de avanços e 

retrocessos na luta pelo direito à educação de qualidade a quem não a concluiu na idade 

própria, além de uma grande mudança de perfil do público dessa modalidade. 

Nesse contexto, o documento da Fundap5 sobre o tema (2011, p. 93-95) declara:  

 

A ampliação da oferta escolar não foi acompanhada de uma melhoria 

das condições de ensino, de modo que, hoje, temos mais escolas, mas 

sua qualidade é muito ruim. Temos agora um novo tipo de exclusão 

educacional: antes as crianças não podiam frequentar a escola por 

ausência de vagas, hoje ingressam nela, mas não aprendem e dela são 

excluídas antes de concluir os estudos com êxito. [...] O resultado desse 

processo é que, no conjunto da população, assiste-se à gradativa 

substituição dos analfabetos absolutos por um numeroso grupo de 

jovens e adultos cujo domínio precário da leitura, da escrita e do cálculo 

vem sendo tipificado como analfabetismo funcional. [...] O desafio da 

expansão do atendimento na educação de jovens e adultos já não reside 

apenas na população que jamais foi à escola, mas se estende àquela que 

frequentou os bancos escolares, mas neles não obteve aprendizagens 

suficientes para participar plenamente da vida econômica, política e 

cultural do país e seguir aprendendo ao longo da vida. Cada vez mais 

torna-se claro que as necessidades básicas de aprendizagem dessa 

população só podem ser satisfeitas por uma oferta permanente de 

programas que, sendo mais ou menos escolarizados, necessitam 

institucionalidade e continuidade, superando o modelo dominante nas 

campanhas emergenciais e iniciativas  de curto prazo, que recorrem à 

mão de obra voluntária e recursos humanos não-especializados, 

características da maioria do programas que marcaram a história da EJA 

no Brasil.  

 

 Romão; Gadotti (2007), afirmam que o reconhecimento da Educação de Adultos 

(EDA) como Educação de Jovens e Adultos (EJA) não passa de uma nomenclatura 

equivocada, considerando que os jovens deveriam ter garantido o direito de manterem-se 

no ensino regular com condições adequadas de ensino e a sua inserção na EJA só acentua 

a exclusão e a injustiça social. Observam ainda que, essa mistura etária causada pela 

exclusão escolar gera uma “adultização” precoce desses jovens e, em contrapartida 

infantiliza o tratamento aos conteúdos, especialmente na alfabetização, porque, os 

                                                           
5 A Fundação do Desenvolvimento Administrativo, no ano de 2011, em parceria com o governo do Estado 

de São Paulo e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, desenvolveu um 

programa denominado “EJA Mundo do Trabalho”.  Fruto de uma parceria que teve sua origem no 

desenvolvimento de um Programa de Qualidade Profissional, hoje denominado Via Rápida Emprego. Tem 

como perspectiva, situar os estudantes como sujeitos da história e debater as reais causas do desemprego.  

A partir deste programa, houve um trabalho de formação do professor da EJA e a elaboração do caderno 

do formador, que aqui está empregada como documento da Fundap. 
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professores, não tendo clareza de como lidar com a diversidade desse público, tomam por 

base a sua bagagem metodológica advinda da alfabetização de crianças, desprezando o 

conhecimento do mundo, presente no alfabetizar e letrar jovens e adultos como processo 

contínuo entre vida e escola. 

Corroboramos com a visão dos autores na medida em que entendemos a mudança 

de nomenclatura como algo que em nada contribui para a modalidade se não houver 

mudanças políticas efetivas, que se comprometam a cumprir, na prática, o que foi 

determinado.  

Contudo, faz-se necessário ressaltar que ainda hoje é notória a importância da 

sociedade reconhecer o educando da EJA como sujeito que vivencia uma série de 

preconceitos e discriminação, que resultam em vergonha dele perante ele mesmo, a 

família e a sociedade. Estas questões são vivenciadas tanto no cotidiano familiar como na 

vida em sociedade. Assim, é preciso apostar nas possibilidades do ser humano, buscando 

seu crescimento pessoal e profissional.  Porém, como continuamos a ter uma educação 

dualista, apesar de termos, hoje, uma condição oficialmente declarada de igualdade de 

oportunidades, não enxergamos uma igualdade de condições de acesso e permanência a 

elas, o que não dá garantia de equidade – ao menos –  já que a igualdade é impossível na 

lógica do capital. 

1.2. As políticas públicas da EJA no município de São Paulo 

 

Considerando o tema desta pesquisa que é a Educação de Jovens e Adultos, 

apresentaremos, aqui, as políticas públicas dessa modalidade de ensino com o intuito de 

compreender como elas se deram e vão se dando no município de São Paulo (local onde 

se encontra o CIEJA tomado para estudo) para levantar o que nela avançou, permaneceu 

ou regrediu, na medida em que, ao iniciar um novo governo, logo vem uma apreensão de 

como se darão as políticas públicas nos diversos segmentos, se haverá uma continuidade 

ou abandono das propostas vigentes no governo anterior e, ao mesmo tempo, a esperança 

de maiores investimentos, ao passo que as propostas direcionadas à Educação de Jovens 

e Adultos, tem sido historicamente relegada ao último plano nas políticas educacionais.  

  Apresentaremos, a seguir, um quadro com o modelo de organização da oferta da 

EJA no Município de São Paulo no período de 1989 a 2015. Cabe explanar que, ao 

trazermos a contextualização histórica da EJA (na página 40), fizemos o recorte temporal 
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a partir do ano de 1940, período em que ela passa a ser vista como uma questão de política 

nacional. Já o recorte histórico do levantamento das políticas públicas da EJA no 

município de São Paulo se justifica a partir dos anos de 1980, por três fatores: 1º. O fato 

de que foi na gestão municipal de 1989 a 1992, quando se deu a transição do programa 

de Educação de Adultos da Secretaria do Bem-Estar Social (SEBES) para Secretaria 

Municipal de Educação (SME). 2º. Em 1989 houve a idealização dos Centros Municipais 

de Ensino Supletivo (CEMES) que, se tornaram, em 2003, os Centros Integrados de 

Educação de Jovens e Adultos (CIEJAs), instituídos pela Lei 15.648/12; 3º. Ações 

decorrentes da garantia da oferta da EJA pela Constituição Federal de 1988. 

O quadro abaixo apresenta a organização das modalidades de oferta da EJA no 

Município de São Paulo dentro do recorte acima mencionado. 

 

Quadro 1: Modalidades de oferta da EJA no Município de São Paulo 

1989 – 1992 

(PT) 

Luíza Erundina 

1993 – 2000 

(PDS/PPB) 

Paulo Maluf/  

Celso Pitta 

2001 – 2004 

(PT) 

Marta Suplicy 

2005 – 2012 

(PSDB/DEM) 

José Serra/ 

Gilberto Kassab 

2013 – 20166 

(PT) 

Fernando Haddad 

 

 EMPSG/EDA 

 MOVA 

 CEMES 

 Frente do 

Funcionalismo 

 

 

 EMPSG  

 Proalfa 

 CEMES 

 Telecurso e 

CMCT 

 

 EMEF 

 MOVA 

 CEMES/ 

CIEJA 

 CMCT 

 

 EMEF 

 MOVA 

 CIEJA 

 CMCT 

 

 EMEF 

 MOVA 

 CIEJA 

 CMCT 

 

Fonte: elaborado a partir das informações de SME-DOT/Memória Técnica Documental. 

     Passa-se, agora, a uma descrição de cada um dos programas de governo, a fim de que 

se tenha uma noção de como a EJA vem se desenvolvendo no município de São Paulo. 

 

1.2.1. Gestão de Luíza Erundina (PT - 1989 a 1992) 

 

Logo no início do Governo Luíza Erundina, o Programa de Educação de Adultos 

(EDA) apresentava um alto percentual de evasão e de retenção, conforme o diagnóstico, 

dos índices de evasão e retenção dos alunos nas escolas da rede municipal em 1989, 

apresentado a seguir: 

 

                                                           
6 Apesar do mandato da gestão atual prosseguir até o ano de 2016, fazemos menção sobre a organização da 

EJA até o ano vigente por saber que, por mais improvável que seja, poderão, durante esse período, ocorrer 

mudanças. 
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          Tabela 1: Diagnóstico das escolas em 1989: evasão e retenção dos alunos na rede municipal de ensino 

 

 

De acordo com a SME (1991), um dos motivos que justificava esse percentual era 

o fato de que 58,25% das escolas não ofereciam essa modalidade no período noturno, 

mesmo com uma demanda de 1,5 milhão de analfabetos na região metropolitana de São 

Paulo. Assim, havia a necessidade da criação de escolas com horários mais flexíveis para 

os trabalhadores. 

Nesse governo, foram três os programas levados a termo: 

 

 Projeto EDA 

O Projeto de Educação de Adultos oferecia essa modalidade no período noturno, 

em entidades conveniadas com a prefeitura e nas Escolas Municipais de Primeiro Grau 

(EMPG) e assegurava 90 dias letivos e 360 horas semestrais. Com duração diária de três 

horas de aula, o curso conhecido como Suplência7, era o chamado supletivo de primeiro 

grau. Dividido em Suplência I e Suplência II, tinha como base a lei 5692/71. Nessa gestão, 

ainda em 1989, com o secretário de educação Paulo Reglus Neves Freire, esse projeto foi 

transferido da Secretária do Bem-Estar Social (SEBES) para a SME. Após essa iniciativa, 

ao contrário do que se exigia antes (contratação de monitores para ministrar aulas, com o 

antigo 2º grau completo) aos interessados em atuar nesse programa, passou-se à exigência 

de habilitação para o magistério.  

Assim, nesse período, passam a compor o quadro de docentes do município três 

grupos distintos de professores, são eles: professores com formação específica para o 

exercício do Magistério, pertencentes ao quadro de professores de SME, porém sem 

experiência na Educação de Adultos; os monitores (que atuavam na EDA ainda na 

                                                           
7 Suplência I corresponde às antigas 1ª a 4ª séries e Suplência II às 5ª a 8ª. 



49 
 

SEBES) e os monitores do MOVA/SP que realizavam o trabalho docente nos movimentos 

sociais em diferentes regiões de São Paulo.  

 

 MOVA 

 O Movimento de Alfabetização surgiu da parceria com a sociedade civil 

organizada na intenção de atender as necessidades dos educandos na perspectiva da 

Educação Popular.  O programa foi oficializado pelo Decreto nº. 28.302 de 21 de 

novembro de 1989, na gestão de Luiza Erundina, com Paulo Freire como Secretário 

Municipal de Educação. De acordo com a SME (1990, p. 22), esse programa tinha como 

objetivo: 

[...] possibilitar ao educando jovem e adulto o processo construtivo de 

ampliação do próprio conhecimento. Isso implica a níveis cada vez mais 

elaborados do saber discursar, saber ler, saber escrever, teorizar, contar, 

resolver situações matemáticas vivenciais, pesquisar as informações 

técnico-científicas indispensáveis à compreensão do ser humano e à 

realidade social.  É fundamental que esse saber humano seja voltado 

para leitura crítica do mundo e para apropriação e criação do 

conhecimento que melhor capacitem o sujeito à ação transformadora 

sobre a realidade social. 

 

O gráfico a seguir mostra o crescimento do MOVA-SP, no período de julho de 

1990 ao mesmo período de 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Quantidade de alunos e sua distribuição por região no período entre julho de 1990 e 1992 
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Fonte: Banco de dados SME-DOT/EJA – Memória Técnica Documental. 

 

Desenvolvido por entidades sociais em convênio com a Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo para oferta de classes de alfabetização inicial, o MOVA foi 

considerado uma importante parceria para suprir as necessidades da Alfabetização de 

Jovens e Adultos, utilizando espaços e horários alternativos para erradicar o 

analfabetismo na cidade de São Paulo.  Oferecido em classes agrupadas em núcleos, 

desenvolvem atividades educativas e culturais presenciais, por duas horas e meia, durante 

quatro dias da semana, de segunda a quinta-feira, em período adequado à frequência dos 

alunos da respectiva comunidade. A sexta-feira era reservada para a formação dos 

educadores.  

Geralmente, as aulas eram ministradas em associações comunitárias, igrejas, 

creches e empresas. Os interessados eram inscritos diretamente pela entidade conveniada, 

formando-se classes de, em média, 20 (vinte) alunos.  

 

 FRENTE DO FUNCIONALISMO  

O Projeto Supletivo Educação-Saúde surgiu em agosto de 1990, no bojo da 

Reorientação Curricular do Ensino Noturno, por uma necessidade dos atendentes de 

enfermagem e do interesse político da área de Recursos Humanos da Secretaria Municipal 

da Saúde (SMS) em regularizar a situação funcional desses trabalhadores. Esse projeto 

cuja competência da coordenação e assessoria pedagógica era da Divisão de Orientação 

Técnica de Educação de Adultos (DOT-EDA) e dos Núcleos de Ação Educativa (NAEs), 

começou timidamente e transformou-se na Frente do Funcionalismo, tendo como objetivo 

“o resgate da cidadania dos servidores públicos, sua valorização profissional e a melhoria 

da qualidade de atendimento à população usuária dos serviços municipais” (SME, 1992, 

p. 32). Com atendimento e formação de servidores públicos nas diferentes secretarias sem 

o então denominado 1º grau, os cursos eram oferecidos no próprio lugar de trabalho dos 

trabalhadores-estudantes e atendia os servidores das secretarias das administrações 

regionais, da saúde, do bem estar social, da cultura, o serviço funerário e a companhia de 

transportes. O segundo semestre de 1990, teve início a Suplência II, oferecida em quatro 

núcleos e, esse número aumentou após o segundo semestre de 1991. As classes eram 

localizadas em EMPGs e as que se encontravam fora constituíram núcleos vinculados às 

EMPGs próximas. As questões administrativas dos núcleos ou classes do Projeto 
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(matrícula, registros, documentação de alunos), eram de responsabilidade de um 

funcionário da Secretaria envolvida. 

 A tabela, a seguir, mostra o atendimento realizado no segundo semestre de 1992, 

por secretarias, núcleos, número de salas e de alunos em cada nível (Suplência I e 

Suplência II): 

  

Tabela 2: Frente do Funcionalismo – núcleos, classes e alunos 

 

 

Esse programa tornou-se uma das prioridades da política a SME e de recursos da 

administração municipal, buscando-se a integração entre a escolarização básica e as 

especificidades do trabalho desenvolvido pelos servidores. 

No ano de 1992, Paulo Freire deixou a secretaria da educação e, em seu lugar, 

assumiu o professor Mario Sergio Cortela. 

1.2.2. Gestão de Paulo Maluf (PDS – 1993 a 1996) 

 

Na gestão de Paulo Maluf, destacou-se a extinção do MOVA com a justificativa 

de irregularidades na realização de parcerias com as entidades sociais, criando-se no lugar 

para Suplência I o Programa de Alfabetização de Adultos (ProAlfa), instituído pelo 

decreto de nº. 33.894, 16 de dezembro de 1993 e para Suplência II, os Centros Municipais 

de Ensino Supletivo (CEMES), também instituído nesse mesmo decreto.  

O MOVA foi extinto, sendo substituído pelo ProAlfa, com parceria privada. 

Embora houvesse o abandono desse programa por parte desse governo, ele não foi de 

todo desarticulado, já que foram mantidos 200 núcleos, por conta da dedicação dos 

envolvidos que, com dificuldades, o mantiveram, independentemente do ProAlfa.  

De acordo com Gadotti (2008), a manutenção do MOVA deu-se com o Instituto 

Paulo Freire; o Núcleo de Trabalhos Comunitários (NTC) da PUC-SP e o Instituto de 
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Alfabetização, Cultura e Educação Popular (IACEP), além de um órgão da Central Única 

dos Trabalhadores (CUT). 

Foram criados quatro programas nessa gestão:  

 

 ProAlfa 

Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos que por meio de 

convênios com a SME e instituições, empresas, órgãos públicos, atendia aos educandos 

com atividades em sala de aula com duração de quatro horas-aula de segunda à quinta-

feira e de duas horas-aula às sextas-feiras. Contemplava o curso de suplência I para 

adultos e jovens com idade igual ou superior a 14 anos, em dois módulos, com duração 

de 720 horas cada, respeitando a carga horária de 04 horas-aula de 45 minutos de segunda 

à quinta-feira e de 02 horas-aula de 45 minutos às sextas-feiras.  

Faz-se necessário ressaltar que a ação do município em atender alunos a partir dos 

14 anos, nesse programa de alfabetização de jovens e adultos, dá abertura ao processo de 

juvenilização na EJA. 

Os objetivos do curso eram:  

Ampliar a possibilidade de acesso ao ensino fundamental àqueles 

que não tiveram oportunidade na idade própria.  Desenvolver 

alfabetização e demais termos8 da Suplência I, através de convênios 

com Entidades da Sociedade Civil. Assegurar aos jovens e adultos 

conteúdos mínimos de aprendizagem que atendam necessidades 

elementares da vida contemporânea.  Oferecer formas 

diversificadas de atendimento9 que se ajustem às características e a 

disponibilidade de adolescentes e adultos que estão engajados na 

força de trabalho (SME, 1994, p. 22, 23). 

 

Os professores que trabalhavam no ProAlfa faziam parte do quadro de docentes 

da rede municipal, designados para atuar no programa ou professores contratados pelas 

empresas conveniadas com a prefeitura.  

A Tabela, abaixo, apresenta o número de alunos matriculados em todos os 

programas de Educação de Jovens e Adultos entre os anos de 1993 e 1996. 

     

                                                           
8 Nomenclatura correspondente às séries. 1º Termo corresponde à 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental I; 

2º Termo corresponde à 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental I; 3º Termo corresponde à 5ª e 6ª séries do 

Ensino Fundamental II; 4º Termo corresponde à 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental II; 
9 No que se refere à metodologia envolvendo sua oferta no sistema de módulos e à flexibilidade de horário, 

os CEMES e o ProAlfa são similares. 



53 
 

Tabela 3: Número de alunos matriculados nos programas de EJA entre os anos de 1993 e 1996 

D 

R 

E 

M 

Suplência I Suplência II Total ProAlfa CEMES Teleducar 

C* A* C A C A C A Total C A 

1 65 2501 169 6464 234 8965 39 1357 2184 - - 

2 54 2030 148 5397 202 7427 02 42 2681 - - 

3 55 2113 145 5698 201 7811 - - - - - 

4 59 2327 123 4946 182 7273 05 191 - - - 

5 75 3175 188 7545 263 10720 09 360 - - - 

6 72 2732 173 6419 245 9151 08 290 1372 01 20 

7 53 2005 102 3985 155 5990 02 81 - - - 

8 44 1710 97 3496 141 5203 - - 3554 - - 

9 33 1250 116 4591 149 5841 02 75 2393 - - 

10 37 1457 175 7090 212 8547 02 50 5615 01 20 

11 29 1161 53 2098 82 3259 02 86 1363 - - 

12 52 2127 92 3746 144 5873 - - - - - 

13 - - - - - - - - - - - 

Total 628 24588 1582 61472 2210 86060 71 2532 19162 02 50 

Fonte: Centro de Informática da SME. Dados gerenciais de dezembro/1997. Abreviações: DREM –     

Diretorias Regionais de Ensino Municipal; C* – Classes; A* – alunos. 

 

A partir dos dados relacionados ao ProAlfa, apresentados na tabela, podemos 

constatar que esse programa revela um contraste quanto ao número de alunos atendidos 

em comparação com o atendimento realizado pelo MOVA, na gestão anterior.  Enquanto 

o MOVA atendeu 39.597 alunos entre os anos de 1990 e 1992 (conforme aponta o gráfico 

1, página 50, apresentado na descrição desse programa), o ProAlfa atendeu 2532 alunos 

num mesmo período. Talvez a justificativa desses números esteja no fato, de acordo com 

nossa percepção, de que o MOVA mobilizava a comunidade, enquanto o ProAlfa se 

configurava num programa mais elitista. 

 

 CEMES (Centro Municipal de Ensino Supletivo) 
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O projeto do Centro Municipal de Ensino Supletivo (CEMES) foi elaborado ao 

final da gestão de Luíza Erundina, tendo sua proposta aprovada pelo Conselho Estadual10 

de Educação, em 18 de novembro de 1992. Tinha o intuito de contemplar a escolarização 

de jovens e adultos trabalhadores que não conseguiam frequentar a EJA nos moldes como 

vinha sendo ofertada na rede: 

 

Com a integração do programa de Educação de Adultos (EDA) na Rede 

Municipal de ensino verificou-se um aumento de solicitações para 

atendimento especiais. Ou seja, grupos específicos de trabalhadores que 

necessitam do 1º grau, mas não têm possibilidade de frequentar a escola 

diariamente e nem de cumprir a carga horária que a escola exige. Foi 

pensando nesses trabalhadores e num atendimento adequado que 

nasceu a proposta dos Centros Municipais de Ensino Supletivo 

(CEMES). Os Centros vêm dar autonomia pedagógica e administrativa 

aos projetos especiais ligados às escolas e criam a possibilidade real de 

alternativa para a educação para do trabalhador. (SME, 1992, p. 22) 

 

Embora idealizado em 1992, os CEMES foram criados na gestão de Paulo Maluf 

pelo decreto 33.894, 16 de dezembro de 1993, com o Secretário Municipal de Educação, 

Sólon Borges dos Reis. Apesar de parecer um caso de continuidade de política pública de 

governos tão distintos, inclusive no que se refere à manutenção do nome e de alguns 

objetivos da proposta inicial, houve uma reestruturação – adotou-se, por exemplo, a 

metodologia programada (instrução dirigida) e o sistema de módulos e créditos – 

conforme a justificativa apresentada em documento da SME (1996, p. 1): 

 

O plano de Curso apresentado pela anterior administração e aprovado 

pelo Parecer CEE 1344 de 18 de dezembro de 1992 está sendo 

substituído pelo presente, tendo em vista as dificuldades em 

operacionalizá-lo e a adequação às diretrizes da Política Educacional da 

atual administração. 

 

O primeiro Centro passou a funcionar apenas em 1994, na Administração 

Regional de Ermelino Matarazzo, diferentemente da proposta inicial de que teria sua 

                                                           
10 O Conselho Municipal de Educação (CME) de São Paulo, criado pela Lei Municipal nº 10.429, de 24 de 

fevereiro de 1988, funcionou esporadicamente até fins de 1989, ocasião em que teve suas atividades 

suspensas. Em 1993, foi restabelecido pelo Decreto Municipal nº 33.892, de 16 de dezembro de 1993. Com 

o advento da Lei Federal nº 9.394/96, o sistema municipal de ensino de São Paulo torna-se plenamente 

autônomo, atuando em regime de colaboração com os demais sistemas de ensino. Autonomia essa 

formalmente reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo, conforme Parecer CEE nº 

612/97. 
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localização no Tendal da Lapa e, posteriormente, no centro de Educação do Jardim 

Miriam, sendo tal mudança justificada pela SME (1996) por inadequação dos espaços. 

Os 13 (treze) CEMES tinham seu funcionamento vinculado às Diretorias 

Regionais de Ensino (DREs), sendo que os cursos podiam ser oferecidos em escolas que 

manifestassem o desejo de oferecê-lo, espaços cedidos por empresas ou instituições 

conveniadas à SME. O quadro de professores era da rede municipal de ensino ou 

contratados pelas instituições e empresas. 

O programa se destacava pela flexibilidade de horário, no qual os alunos 

realizavam suas matrículas nas disciplinas, adquirindo os cadernos didáticos elaborados 

pela Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP) financiado pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

O quadro, a seguir, apresenta o número de alunos atendidos no CEMEs: 

Quadro 2: Alunos matriculados e concluintes nos CEMES desde sua criação 

NAE Alunos 

Matriculados Concluintes Transferidos 

01 11.256 926 229 

02 7.673 1.007 239 

03 1.559 36 16 

04 0 0 0 

05 1.977 145 0 

06 7.215 183 43 

07 0 0 0 

08 7.891 341 252 

09 8.058 395 376 

10 11.232 882 0 

11 6.653 369 101 

12 970 73 08 

13 2.753 215 0 

TOTAL 65.678 4.536 1.318 
Fonte: documento elaborado pela SME/CONAE/DOT-EJA (2002). 

Apresentamos o gráfico abaixo com a situação dos alunos do CEMEs a partir das 

informações, acima, fornecidas. 
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Gráfico 2: Situação dos alunos do CEMES 

 

Fonte: Elaboração própria  
 

A discrepância entre os números de alunos matriculados e o de concluintes 

sinalizava a necessidade de uma reorganização que foi realizada ao longo do ano 2000 

com intuito de torná-lo adequado. Assim, foi mantido por mais um tempo sem sucesso 

até que foi substituído, com a aprovação do projeto CIEJA em 2002, que apresentamos 

mais a diante. 

 

 Telecurso e CMCT (Centro Municipal de Capacitação e 

Treinamento) 

 

Tanto o Telecurso quanto o CMCT foram aprovados pelo parecer CEE 501/1995. 

A SME (1995, p. 7) cria o projeto Teleducar utilizando-se do seguinte argumento: 

[...] o propósito de ampliar as oportunidades de acesso e retorno à escola 

e de estimular a participação dos empresários nas ações voltadas para a 

elevação dos níveis médios de escolaridade da população e, por outro 

lado, a necessidade da educação incorporar as novas tecnologias, 

utilizando-a no processo educativo, a fim de tornar o ensino mais 

motivador e eficiente, a Secretaria Municipal de Educação em parceria 

com a iniciativa privada implantará o Projeto TELEDUCAR - Ensino 

Fundamental Supletivo via Teleducação, em circuito fechado, a ser 

instalado no próprio local de trabalho do aluno, em unidades 

denominadas TELEPOSTOS.  

 

Os cursos do Teleducar, instituídos pelo decreto nº. 35456 de 30 de agosto de 1995 

mantinham como parceiros a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), 

o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), o Serviço Social da Indústria 

(SESI) e o Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial (SENAI).   

Esse projeto era composto por cursos oferecidos em escolas, empresas ou 

entidades parceiras, com salas de aulas equipadas com TV em cores e vídeo cassete para 
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o acesso aos vídeos do telecurso elaborados pela Fundação Roberto Marinho, mobiliário 

escolar e material audiovisual e material impresso para os alunos. Instalados em espaços 

cedidos pelas empresas interessadas em manter convênio com a SME que exercia apenas 

a supervisão e orientação técnica de acordo com a legislação vigente.  

A manutenção dos postos e o fornecimento dos equipamentos e materiais eram de 

responsabilidade das empresas. Atendida a demanda pela qual o Teleposto foi implantado 

e verificada a sua ociosidade, poderia ser desativado ou instalado em outro local. 

O Projeto Teleducar era constituído por jovens e adultos maiores de 14 anos, com 

conhecimentos equivalentes à conclusão do 4º termo da Suplência I. 

Segundo SME (1995) a organização do curso ocorria da seguinte forma: 

Avaliação Inicial realizada no ato da matrícula como objetivo de sondagem de pré-

requisitos para a matrícula no curso com desenvolvimento distribuído em três fases: a) 

Primeira fase – na qual eram desenvolvidas as disciplinas: Português, Matemática e 

História; b) Segunda fase – na qual eram desenvolvidas as disciplinas: Português, 

Matemática e Ciências; c) Terceira fase – na qual eram desenvolvidas as disciplinas: 

Matemática, Ciências, Inglês e Geografia. 

Os Telepostos funcionavam de segunda à sexta-feira com duração de três horas-

aula diárias para cada fase. Porém, poderiam ser organizados horários especiais de 

funcionamento, respeitando a carga horária por componente curricular, de forma a 

atender as condições de trabalho da clientela. As atividades eram ministradas por um 

professor orientador com formação em Pedagogia, contratado pela empresa. O número 

de turmas estava condicionado à demanda e disponibilidades de local para instalação das 

telessalas. 

Segundo documento de SME (1995, p. 10): 

 

O Currículo, organizado em Primeira, Segunda e Terceira Fase, 

constitui-se, [...] com conteúdo mínimo de 1.440 horas/aula. O 

conteúdo programático de cada disciplina das três fases, organizado em 

Unidades de Estudo, será desenvolvido através de programa de vídeo, 

livros do aluno e leituras complementares. Cada Unidade de Estudo terá 

uma carga horária própria, sendo que ao término de todas as Unidades 

de Estudo de cada disciplina o aluno terá cumprido a carga horária 

necessária nos termos da legislação em vigor. Poderão ser oferecidas 

atividades de compensação de ausências aos alunos promovidos por 

aproveitamento e com frequência inferior a 75% e igual ou superior a 

65%. O aluno que por motivo justificado faltar à avaliação terá direito 

a uma segunda oportunidade. O aluno que for retido em alguma 

disciplina poderá após estudo individual requerer nova avaliação, ou 

poderá cursá-la quando for oferecida novamente no Teleposto. A 

metodologia a ser utilizada no Projeto TELEDUCAR estará voltada 
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para o atendimento das características da clientela, valorizando sua 

experiência de vida, desenvolvendo atitudes e habilidades para 

formação de uma autonomia de estudo e possibilitando uma construção 

do conhecimento no convívio, discussão e troca de experiência com os 

elementos do grupo. A introdução do recurso audiovisual no curso 

privilegia o meio de comunicação mais utilizado hoje, que é a televisão 

e propicia a formação de atitudes de observação, reflexão, crítica, 

julgamento e criação das informações recebidas, básicas ao processo 

educativo de autoinstrução. Os momentos destinados à análise e 

discussão do programa assistido permitem a troca de opinião, busca de 

soluções e ampliação do conhecimento. Tendo como premissa o 

educando como principal agente de seu processo de formação é 

prioritário que ele assuma o papel de sujeito da ação educativa. O aluno 

será orientado no sentido de ter atitude crítica frente aos conteúdos de 

estudo, relacionando os fatos, refletindo sobre eles de forma a uma 

atuação consciente, livre e responsável. 

 

O curso era dividido em dois momentos: 

1. Coletivo (no Teleposto) com revisão dos conceitos da aula anterior; apresentação da 

aula televisiva; discussão em grupo; sessão de estudo do material impresso; 

levantamento de dúvidas; exercícios de fixação dos conteúdos; aprofundamento dos 

conteúdos através de leituras, textos complementares, outros vídeos educativos e 

atividades extraclasse. Podia ser constituído por 03, 06 ou 08 alunos de acordo com 

o tipo de tarefa.  

2. Individual (local de livre escolha do aluno) com atividades de estudo, leituras, 

pesquisa e tarefas. 

O CMCT idealizado para qualificação profissional básica de jovens e adultos 

oferecia aos jovens com idade a partir de 14 anos e adultos, com pouca ou nenhuma 

escolarização formal, cursos de qualificação profissional inicial de curta duração, 

inicialmente eram: os cursos de Mecânica de Automóveis, Reparador de Aparelhos 

Eletrodomésticos, Confeitaria e Serigrafia, atendendo alunos da Rede Pública de Ensino 

que estivessem cursando as duas últimas séries do Ensino Fundamental (7as e 8as séries), 

nos períodos matutino ou vespertino.  

De acordo com o histórico desse programa, apresentado no blog de uma das 

instituições11, seu objetivo era complementar a aprendizagem desse público, oferecendo 

oportunidade para que o aluno obtivesse  qualificação profissional básica e alcançasse 

maiores chances de ingressar no mercado de trabalho. 

                                                           
11 Fonte: http://cmct1.blogspot.com.br/2010/08/construcao_25.html> acesso em 15.  jun. 2015. 

http://cmct1.blogspot.com.br/2010/08/construcao_25.html%3e%20acesso
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As formas de ingresso ocorriam por meio de inscrição e prova de seleção contendo 

20 questões de múltipla escolha, sendo 10 em Língua Portuguesa e 10 em Matemática, 

com conteúdo referente à 5ª série do Ensino Fundamental. Para cada curso eram 

classificados 24 alunos, porém, apenas 14 deles, com os melhores rendimentos nessa 

prova, podiam efetuar sua matrícula e o restante permanecia como suplente, sendo 

chamado apenas no caso de alguma desistência. Atualmente, são selecionados 20 alunos 

e 10 permanecem como suplentes. 

Os cursos eram ministrados de 2ª às 6ª feiras com carga horária de 90 horas e aulas 

diárias correspondiam à 03 horas-aula. Desde sua criação até o momento, as aulas são 

ministradas por professores da Rede Municipal de Ensino de diferentes áreas, os quais 

foram treinados pelo SENAI para exercerem suas funções.  

Além dos cursos, era oferecido o Centro de Apoio à Pesquisa, no qual era feito, 

no CMCT, o atendimento gratuito aos alunos com dificuldades nas disciplinas da escola 

regular, funcionando como uma recuperação paralela com professores de todas as áreas. 

Funcionava, ainda uma biblioteca que atendia, diariamente, tanto alunos do próprio 

CMCT como  os de outras escolas da rede pública. 

Em 1994, foram criados os cursos de Panificação e Informática. No ano de 1996, 

houve a criação de cursos noturnos e o programa passou a atender alunos do Ensino 

Supletivo aos sábados. Os cursos aos sábados não obtiveram sucesso, resultando um alto 

índice  de evasão e, posteriormente, extinção de sua oferta.  

 

1.2.3. Gestão de Celso Pitta (PPB – 1997 a 2000)12 

 

Nessa gestão, que teve como Secretários de Educação, Hebe Tolosa em exercício 

até o ano de 1998 e, em seguida, João Gualberto de Carvalho Meneses, ocorreu a 

permanência das propostas da oferta de EJA realizadas na gestão de Paulo Maluf (1993-

1996). Sendo assim, os cursos na modalidade semipresencial foram mantidos, talvez pelo 

impacto negativo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério (FUNDEF)13  no número de matrículas de EJA que 

                                                           
12 Celso Pitta teve seu mandato cassado a partir de 26 de maio, permanecendo afastado do cargo até 13 de 

junho, período em que a prefeitura foi assumida pelo vice-prefeito Régis de Oliveira. 
13 Criado em 1996 pelo Ministério da Educação visava atender ao Ensino Fundamental (1ª a 8ª séries do 

antigo 1º grau), subvinculando a esse nível de ensino uma parcela dos recursos constitucionalmente 

destinados à Educação. Com a Emenda Constitucional nº 14/96, 60% desses recursos (o que representa 

15% da arrecadação global de Estados e Municípios) ficam reservados ao Ensino Fundamental. Além disso, 

introduz novos critérios de distribuição e utilização de 15% dos principais impostos de Estados e 
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desprenderam os recursos para essa modalidade. No entanto, não houve a retomada de 

nenhum projeto e muito menos a criação de algum, especialmente relacionado à EJA.  

A mudança que houve com relação aos programas foi que, no caso do CMTC, em 

1997, foi criado um período intermediário e, portanto, reorganizado os turnos das aulas: 

7h30 às 10h30; 11h30 às 14h30 e 15h às 18h, oferecidos aos jovens que continuaram 

passando pelo processo seletivo.  A partir de maio desse mesmo ano, os adultos com a 4ª 

série do Ensino Fundamental passaram a ter acesso aos cursos no período noturno apenas 

(das 19h às 22h) e o ingresso aos cursos, para essa clientela, ocorria por meio de sorteio 

público, com exceção do curso de Informática, cuja exigência era o Ensino Fundamental 

Completo e uma prova de Redação. 

Devido à alteração na CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas - pela 

Lei N° 10.097, de dezembro de 2000, que proíbe a contratação de jovens com idade 

inferior a dezesseis anos,  foram alterados os critérios para ingresso de alunos no CMCT, 

passando a ser obrigatória a idade mínima de 16 anos completos, juntamente com a 

exigência da alfabetização.  

Faz-se necessário ressaltar, aqui, o quão relevante é a observação desses 

elementos para compreender como vai se dando a juvenilização da EJA, como que na 

contramão da legislação trabalhista. 

Nesse mesmo período, foi criado o curso de Elétrica Residencial, incorporado 

como mais um módulo no curso de Reparador de Eletrodomésticos.  Houve, ainda a 

ampliação da carga horária dos cursos de 90 para 146 horas.  

No caso dos alunos portadores de deficiência auditiva, o atendimento ocorria em 

caráter excepcional (não necessitavam passar pelo processo de seleção para realizaçao 

dos cursos). Atualmente, esse tipo de inclusão foi estendida aos portadores de deficiências 

físicas e mentais, assim como a integrantes do programa de liberdade assistida e semi-

liberdade. Esses alunos são encaminhados por órgãos competentes e incluídos nos cursos 

de interesse, de acordo com a disponibilidade de vagas por curso. 

Com relação ao MOVA, no período de 1999, não havia nenhum registro oficial 

da existência de nenhuma unidade, isso se deveu à falta de apoio técnico e financeiro dos 

governos municipais, desde 1993, na gestão anterior. 

                                                           
Municípios, promovendo a sua partilha de recursos entre o Governo Estadual e seus municípios, de acordo 

com o número de alunos atendidos em cada rede de ensino. Vigorou até 2006, quando foi substituído pelo 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb). 
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Ao final dessa gestão, a taxa de analfabetismo do município de São Paulo, de 

acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU)14, apesar de 

4,5%, menor do que as taxas referentes ao Estado de São Paulo (6,2%) e Brasil (12,9%), 

tinha, em números absolutos, o contingente de 350.026 pessoas com 15 anos ou mais que 

não sabiam ler e escrever. O contingente, se considerada a população alfabetizada, mas 

que não havia completado quatro anos de estudo é maior (766.522 pessoas), equivalente 

a uma taxa de analfabetismo funcional de 9,8%. As maiores taxas eram decorrentes no 

grupo de 60 anos de idade. 

 

1.2.4. Gestão de Marta Suplicy (PT – 2001 a 2004) 

 

Durante sua gestão, Marta Suplicy conta com o Secretário de Educação, Fernando 

José de Almeida (de janeiro de 2001 a fevereiro de 2002), com Eny Maia por dez meses 

(2002), com Nélio Marco Vicenzo Bizzo que permaneceu no cargo por apenas seis dias 

(de 03 a 08  de janeiro de 2003) e Maria Aparecida Perez de 21 de fevereiro de 2003 até 

o final dessa gestão.    

Nessa gestão deu-se a retomada do MOVA por meio do resgate e ampliação dos 

convênios com inúmeras organizações sociais, pelo decreto nº. 41.109 de 06 de setembro 

de 2001. Ao final dessa gestão, segundo SME (2004) havia 1170 núcleos e 24.609 alunos. 

Apesar de mantido o CMCT, em 2001, o Centro de Apoio à Pesquisa, o qual 

realizava o atendimento gratuito aos alunos com dificuldades nas disciplinas da escola 

regular, que funcionava como uma recuperação paralela com professores de todas as 

áreas, foi extinto.  Manteve-se o funcionamento da biblioteca que atendia, alunos do 

CMCT e também de outras escolas da rede pública. 

Em 2003, a carga horária foi reduzida para 111 horas com o argumento de que 

dessa forma poderia ser feito o atendimento de mais turmas ao longo do ano letivo. 

Nesse governo, ocorreu a criação dos CIEJAs descrito a seguir: 

 

 CIEJA (Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos) 

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, com assessoria do Centro de 

Tecnologia e Gestão Educacional do SENAC, criou os Centros Integrados de Educação 

de Jovens e Adultos (CIEJAs). Foram criados em 2003 como projeto experimental, a 

                                                           
14 Disponível em: http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/analfabetismo/mapas/intro_1.pdf> acesso em: 04. Set. 

2015. 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/analfabetismo/mapas/intro_1.pdf
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partir da publicação do decreto 43.052, de 04 (quatro) de abril na gestão de Marta Suplicy, 

então Prefeita do Município de São Paulo, visando atender à necessidade de ampliação 

do acesso ao Ensino Fundamental dos jovens e adultos que não tiveram oportunidade de 

cursá-lo e concluí-lo na idade própria, assim como de implantar programas de educação 

especialmente dirigidos a esses educandos, com ênfase na preparação para o mundo da 

cultura e na orientação para o mundo do trabalho, conforme revelou a avaliação dos 

CEMES (SME, 2003).  

Sendo resultado do processo avaliativo pelo qual passou o Centro Municipal de 

Ensino Supletivo (CEMES) durante o ano de 2001, quando se registrava grande demanda 

e baixos resultados em relação à conclusão do Ensino Fundamental nesta modalidade de 

ensino, o funcionamento dos CIEJAs foi autorizado pelo parecer CME nº 10/02 de 07 de 

novembro de 2002, do Conselho Municipal de Educação com o objetivo de promover 

uma ação educativa que considere as características dos jovens e adultos, contemplando 

novas formas de ensinar e aprender, propiciando um espaço de convívio, lazer e cultura, 

bem como um espaço de discussões sobre o mundo do trabalho e cultura, constituindo-se 

como alternativa de inclusão de aluno itinerante, jovens e adultos no mundo sócio-escolar.  

Essa avaliação foi realizada por representantes da equipe de DOT-EJA, da equipe 

pedagógica dos NAEs, Coordenadores de CEMESs e professores em exercício nos 

Centros e nela revelou-se “a necessidade de mudanças no funcionamento e na concepção 

dos Centros, visto que da forma como estavam não respondiam às reais necessidades de 

inclusão de jovens e adultos no mundo escolar, de forma significativa em uma cidade 

como São Paulo” (SME/CONAE/DOT-EJA, 2002, p. 10).  

Em cada unidade de CIEJA eram oferecidos itinerários formativos diferentes de 

acordo com a necessidade de demanda local. A qualificação profissional ocorria em cinco 

setores até o ano de 2004. O primeiro compreendia a área de Serviços de Atendimento e 

Vendas que, por meio da oferta dos seguintes cursos: telefonista (básico); vendedor-

atendente de estabelecimentos comerciais; recepcionista de clínicas e consultórios e 

atendente de telemarketing constituía o itinerário de qualificação profissional básica. O 

segundo, área de Alimentação, compondo um itinerário no qual podiam ser ofertadas as 

qualificações profissionais básicas referentes a auxiliar de cozinha; atendente de 

lanchonete/lancheiro-chapista; preparador atendente de Buffet e cozinheiro (básico)-

confeiteiro. O terceiro correspondia à área de Beleza, com um itinerário composto pelas 

qualificações profissionais básicas: manicure e pedicure; auxiliar de cabeleireiro; 

cabeleireiro (básico)-cortes e cabeleireiro (básico)-penteados. O quarto, área de Serviços 
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Domiciliares, constituía-se de um itinerário, no qual eram oferecidas as qualificações 

profissionais básicas de: porteiro; auxiliar de serviços gerais-pequenos reparos; prestador 

de serviços de manutenção de edificações e zelador. O último setor correspondia à área 

de Lazer e Desenvolvimento Social, compondo um itinerário na busca da obtenção das 

profissionais básicas de: monitor de oficinas de lazer; monitor de recreação e cultura; 

cuidador de crianças e idosos e agente comunitário para a saúde e qualidade de vida. 

Dessa forma, cada módulo do Ensino Fundamental I e II correspondia a diferentes tipos 

de cursos, favorecendo à própria elaboração dos CIEJAS a diversificação dessas unidades 

logo na implementação do projeto. 

Havia a exigência de que o número professores do Ensino Fundamental I fosse de 

06 (seis) professores da rede municipal de educação, para os módulos I e II, distribuídos 

pelos turnos de funcionamento.  Para o Ensino Fundamental II (módulos III e IV), eram 

distribuídas as aulas, respeitando a demanda e distribuídos pelos turnos de 

funcionamento, na seguinte conformidade: 10 (dez) docentes para a área de Linguagens 

e Códigos, sendo 04 (quatro) de Português e 02 (dois) de Inglês, 03 (três) de Artes e 01 

(um) de Educação Física. Para a área de Ciências da Natureza e Matemática, seriam 07 

(sete) docentes, sendo 04 (quatro) de Matemática e 03 (três) de Ciências. No caso de 

Ciências Humanas, seriam 06 (seis), repectivamente: 03 (três) de História e 03 (três) de 

Geografia. 

Eram diretamente vinculados aos Núcleos de Ação Educativa - NAEs, da 

Secretaria Municipal de Educação. Pelo Parecer CME nº 34, de 9/12/04 foi aprovada a 

nova Matriz Curricular, levando-se em consideração a dificuldade que os CIEJAs 

estavam encontrando para organizar o currículo de modo a atender as necessidades do 

alunado e, ao mesmo tempo, atender aos objetivos desse projeto. Segundo esse 

documento, uma das características do Projeto é: 

 

[...] a flexibilidade da organização curricular, dentro de uma estrutura 

de tempo e espaço que possibilite a elaboração de Projetos Pedagógicos 

que promovam a inserção dos jovens e adultos nas dimensões do 

trabalho e da cidadania. Nesse sentido, a base dessa organização 

precisava estar voltada à qualificação profissional e à educação geral, 

de modo a atender às necessidades e características do alunado de cada 

unidade educacional que desenvolve o Projeto CIEJA, havendo assim, 

o respeito à contextualização, à diversidade e à identidade cultural de 

cada região. (CME, 2004, p. 2) 

Dentre os princípios que norteavam a concepção do projeto CIEJA, estavam a 

autonomia pedagógica, o exercício da criticidade e a construção coletiva do 
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conhecimento, assegurado pelo disposto no artigo 22 da LDB (1996, p.16): A educação 

básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores. 

A partir dessa apresentação, ficou exposto que o Projeto CIEJA oferece 

possibilidades para a elaboração das Matrizes Curriculares pelas unidades educacionais, 

desde que sejam respeitados os objetivos, princípios, organização curricular e 

funcionamento do Projeto CIEJA, bem como a peculiaridade do alunado atendido. 

No Parecer CME nº 10/2002, ficou determinado que a equipe docente seria 

também responsável pela socialização, sistematização e obtenção do conhecimento em 

seus espaços coletivos de discussão, o que justifica a obrigatoriedade de que todos os 

docentes que atuam no projeto participem do horário coletivo15 para que haja o diálogo 

entre eles e organização da rotina escolar.  

A admissão em caráter experimental da supervisão e do acompanhamento técnico-

administrativo e pedagógico dos Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos era 

realizada pela Secretaria Municipal de Educação, por meio dos Núcleos de Ação 

Educativa - NAEs, sob a coordenação e orientação da Diretoria de Orientação Técnica – 

DOT e eram avaliados anualmente pelo Conselho Municipal de Educação (CME), que 

autorizavam e determinavam as orientações para o seu funcionamento.  

A tabela, a seguir, apresenta o número de alunos e de turmas nos CIEJAs: 

 

                                                           
15 O horário coletivo ocorre por meio da Jornada Especial Integral de Formação (JEIF) que corresponde a 

40 (quarenta) horas/aula semanais, sendo 25 (vinte e cinco) horas/aula de regência; 11 (onze) cumpridas 

obrigatoriamente na escola e 04 (quatro) em local de livre escolha. Os docentes são submetidos a essa 

jornada, porém os que não aderem a ela por conta de acúmulo de cargos completam os horários de reunião 

como horas extras (Jornada Especial de Trabalho Excedente–TEX). 
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Tabela 4: Quantidade de alunos e turmas dos CIEJAs em 2004 e 2005 

   

SME/ATP - CENTRO DE INFORMÁTICA (2006) - total de alunos por Módulo16. 

1.2.5. Gestão de José Serra (PSDB – 2005 a 2006) 

 

José Serra tomou posse em 01 de janeiro de 2005, tendo como Secretário de 

Educação, José Aristodemo Pinotti. Permaneceu no cargo até 31 de março de 2006, 

afastando-se para concorrer o governo do Estado de São Paulo.  

Apesar da tentativa da extinção do MOVA, novamente, nesse governo, houve sua 

manutenção, devido atuação da sociedade civil que assegurou sua continuidade a partir 

da aprovação do Projeto de Lei nº 110/05, do Vereador Paulo Fiorilo (PT). Foi, portanto, 

estabelecido legitimamente, em outubro de 2005, pela Lei Municipal nº. 14.058. 

Durante essa gestão, foi criada, pelo decreto nº. 45.942 de 01 de junho de 2005, a 

segunda unidade do CMCT.  

 

1.2.6. Gestão de Gilberto Kassab (DEM – 2006 a 2012) 

 

Sucessor de José Serra, Gilberto Kassab, por ter sido reeleito, permaneceu no 

governo até 31 de dezembro de 2012. Nesse período, teve Alexandre Alves Schneider 

                                                           
16 Módulo I corresponde à 1ª e 2ª séries; Módulo II às 3ª e 4ª; Módulo III às 5ª e 6ª e Módulo IV às 7ª e 8ª. 
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como secretário de 2006 a março de 2012 e Célia Regina Guidon Falótico até o final de 

sua gestão. 

Apesar da tentativa de encerrar com a oferta do CIEJA, foram mantidas todas as 

modalidades de EJA. 

 

Quadro 3: Síntese de movimentação nos CIEJAs em 2006 
Nº 

 

CIEJA Total de 

Matrículados 

Total de 

Promovidos 

Total de Retidos Total de Evadidos  

1 Cambuci 1.048 488 46,5% 153 14,5% 374 35,6% 

2 Vila Sabrina 966 415 43% 216 22% 365 37,7% 

3 Freguesia 1.008 507 50% 323 32% 178 17,6% 

4 Clóvis C. Miquelazzo 1.637 759 46% 447 27% 431 26,3% 

5 Mandaqui 958 477 50% 132 14% 354 36.9% 

6 São Mateus 1.176 527 45% 13 1% 185 15,7% 

7 Jardim Consórcio 1.741 866 50% 421 24% 144 8,2% 

8 Parelheiros 476 238 50% 48 10% 190 3,9% 

9 Itaquera 1.064 427 40% 172 16% 278 26,1% 

10 Campo Limpo 2.474 717 29% 1.094 44% 663 26,7% 

11 Guaianases 1.496 622 41,5% 295 20% 457 30,5% 

12 Ermelino Matarazzo 871 621 71% 83 9.5% 167 19,1% 

13 V.Prudente/Sapopemba 1.583 939 59% 108 6,8%    
14 Butantã 1.197 854 71% 343 28,6%   

Total 17.695 8.457 47,7% 3.730 0,0021% 3.776 0,0021% 

    Fonte: SME/DOT-EJA (2007) 

 

O quadro mostra que de um total de 17.695 alunos matriculados em 2006, 47,7% 

foram aprovados; 21,7% foram retidos e 21% evadidos. 

O CMCT passou a priorizar, a partir de 2007, além dos alunos oriundos da 

comunidade, os alunos da Rede Municipal de Ensino nos cursos de Informática e Auxiliar 

administrativo. 

 No final do mandato dessa administração, o MOVA contava com 750 núcleos. 

 

1.2.7. Gestão de Fernando Haddad (PT – 2013 a 2016) 

 

No município de São Paulo, atualmente, de acordo com o portal da Secretaria 

Municipal de Educação, há a oferta da Educação de Jovens e Adultos em cinco 

modalidades: 1ª. EJA Regular; 2ª. EJA Modular; 3ª. MOVA; 4ª. CMCT e 5ª. CIEJA.  

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) com duração mínima de 

3.200 horas de efetivo trabalho escolar, distribuídas num mínimo de quatro anos letivos 

vem substituir a antiga nomenclatura da Escola Municipal de Primeiro e Segundo Graus 

(EMPSG). Destina-se ao Ensino Fundamental I e II (antigas 1a a 4a e 5a a 8a séries, 
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respectivamente) nos períodos matutino e vespertino e à EJA no período noturno.  Nas 

EMEFs são oferecidas: 

 

 EJA Regular  

Oferecida no período noturno, das 19h às 23h, com 05 aulas diárias de 45minutos. 

Instalada nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), Escolas Municipais 

de Ensino Fundamental e Médio (EMEFMs) e Escolas Municipais de Educação Bilíngue 

para Surdos (EMEBSs), tem duração de quatro anos. O curso é presencial, organizado 

semestralmente, sendo que cada etapa tem duração de 200 dias letivos e 890 horas. As 

etapas estão organizadas em: I – Alfabetização; II – Básica; III – Complementar; IV – 

Final.  

 

 EJA Modular  

A EJA Modular é um curso presencial oferecido nas Unidades Educacionais 

inscritas nesse projeto no período noturno. Desenvolvido em quatro Etapas: 

Alfabetização; Básica; Complementar e Final. Cada Etapa é composta de quatro 

Módulos, independentes e não sequenciais, apresentando uma adequação dos 

componentes curriculares obrigatórios organizados em cinquenta dias letivos cada e as 

unidades de estudos, dentro dos Módulos de cada Etapa, são compostas de temas e 

atividades que se completam no mesmo dia (encontros de duas horas e quinze 

minutos/três horas-aula), sendo que, com exceção da disciplina de Português que compõe 

um único módulo, os demais módulos são compostos por duas disciplinas com 25 dias 

letivos para cada uma delas desenvolver suas atividades. Com a justificativa de que dessa 

forma oferece outra oportunidade de escolarização que melhor se adeque às necessidades 

dos jovens e adultos.  

São oferecidas atividades de enriquecimento curricular (reforço escolar) com 

complementação da carga horária diária de 1h30 (2 horas/aula), porém a presença é 

optativa aos educandos. Nesse mesmo período são oferecidas também reposições de 

aulas. 

O aluno pode entrar em qualquer época do ano e da mesma forma concluir em 

qualquer época. O curso todo tem duração de um ano e meio. Não há material didático 

específico, portanto, é elaborado pelos próprios professores seguindo as orientações 

curriculares da EJA. Há, atualmente, 17 EMEFs que oferecem essa modalidade. 
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 MOVA  

Considerado a iniciativa de maior impacto na área de Educação de Adultos, esse 

programa tem sido mantido na gestão de Fernando Haddad e, atualmente, conta com 882 

classes de alfabetização com o atendimento de 13.606 alunos. 

 

 CMTC 

Atualmente, existem dois desses centros, ambos na zona leste de São Paulo. Neles 

são oferecidos os cursos de Assistente Administrativo, Mecânica de Autos e Informática 

– 160 horas; Confeitaria e Panificação (unificados) – 180 horas; Auxiliar de Eletricista – 

40 horas e Reparador de Aparelhos Eletrodomésticos – 100 horas, com aulas diárias de 

04 horas e 20 alunos por curso.  Todos os cursos são certificados pelo SENAI.  

 

 CIEJA 

Considerando a existência do CIEJA desde 2003 e que sua regularização legal se 

deu apenas em 2012, como descrito na gestão de Marta Suplicy (ver página 60), ele 

passou por algumas avaliações que, apesar de várias adaptações ao projeto inicial, 

concedem a sua manutenção nos diferentes governos.  

De acordo com o exposto nos relatórios dos anos de 2010 e 2011 do Conselho 

Municipal de Educação sobre os CIEJAs, foi aprovada a continuidade desse projeto, 

porém ressaltado o grande índice de evasão e repetência que, segundo informações do 

Censo Escolar de 2010, aponta que 22,8% dos alunos de EJA dos últimos anos do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de São Paulo abandonaram a escola.  

O relatório expressou, ainda, a preocupação dos integrantes do conselho com a 

transformação dos CIEJAs em unidades educacionais, deixando de ser apenas um projeto. 

A avaliação recomendou o acompanhamento sistemático desses centros com o objetivo 

de diminuir os índices de evasão e repetência. 

A aprovação dos CIEJAs ocorreu em 2012, com a Lei Municipal 15.648/12 que 

determina sua existência como unidades educacionais e estabelece à SME a supervisão e 

o acompanhamento administrativo e pedagógico desses centros, por meio das respectivas 

Diretorias Regionais de Educação. Essa lei estabelece as diretrizes para o funcionamento 

dos CIEJAs e concretiza toda uma trajetória de lutas contra o constante ciclo de ameaças 

de encerramento dessas unidades educacionais ao longo das distintas gestões. 

Na proposta anterior, o que destoava do CIEJA que temos atualmente é o fato de 

os itinerários formativos serem elaborados pelo SENAC-SP e ministrados por instrutores 
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contratados. Já na versão atual, permanece somente o Itinerário de Informática que é 

ministrado pelos próprios professores da rede, designados para atuar nos CIEJAs e que 

recebem formação para tal via Departamento de Orientação Técnica (DOT). Outro 

aspecto que difere é o horário de funcionamento: antes, as aulas eram ministradas de 

segunda à quinta-feira, das 07h30` às 22h30` e aos sábados com horários alternados, 

sendo necessário, portanto, que as atividades previstas estivessem contempladas no 

projeto político pedagógico de cada unidade. Nas sextas-feiras, das 12h30` às 18h45` 

dava-se o horário coletivo apenas para equipes técnicas e docentes. Essas horas 

correspondiam ao trabalho de planejamento e preparação da ação educativa, bem como 

se destinavam ao desenvolvimento dos educadores (SME, 2003). Atualmente, há aulas às 

sextas-feiras e não são ofertadas aulas aos sábados. 

Em toda a capital de São Paulo existem 15 (quinze) unidades de CIEJA. São elas:  

 

 

Quadro 4: Relação das unidades de CIEJAs no município de São Paulo 

CIEJA DRE 
1. Clóvis Caitano Miquelazzo Ipiranga 

2. Cambuci Ipiranga 

3. Vila Maria/ Vila Guilherme Jaçanã/ Tremembé 

4. Santana/ Tucuruvi Jaçanã/ Tremembé 

5. Professora Rose Mary Frasson Freguesia/ Brasilândia 

6. Campo Limpo Campo Limpo 

7. Jardim Consórcio Santo Amaro 

8. Parelheiros17 Capela do Socorro 

9. Vila Prudente/ Sapopemba São Mateus 

10. São Mateus São Mateus 

11. Iguatemi18 São Mateus 

12. Itaquera Itaquera 

13. Ermelino Matarazzo Penha 

14. Professora Rosa Kazue Inakake De Souza Guaianazes 

15. Aluna Jéssica Nunes Herculano Butantã 

Fonte: Quadro adaptado do Portal da SME19  

Estão distribuídos em 11 das 13 Diretorias Regionais da Educação (DREs) de São 

Paulo. Cada um tem o seu projeto pedagógico, visando atender os interesses da 

comunidade e as peculiaridades locais. Articula, em seu projeto pedagógico, o Ensino 

Fundamental, com duração de quatro anos, nos períodos da manhã, tarde e noite, e a 

                                                           
17 Foi implantado em 2004 a partir do decreto nº. 4787 de 18/06/2004.  
18 Criado em 2014 pelo decreto nº. 55.326 de 24/07/15. 
19 Disponível em: 

http://www.portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Anonimo/EJA/endere%C3%A7os%20dos%20CIEJAs.pdf 

>acesso em: 15. Jun. de 2015. 

http://www.portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Anonimo/EJA/endere%C3%A7os%20dos%20CIEJAs.pdf
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Educação Profissional – Qualificação Inicial20. Cada módulo tem duração de 1 (um) ano 

e de 200 (duzentos) dias letivos. Os alunos são atendidos em estruturas que funcionam 

em cinco turnos diurnos e um turno noturno, de segunda a sexta-feira, com aulas de 2h15 

de duração, organizadas em 2 (dois) Ciclos (I e II): 

Ciclo I: 

 Módulo I – Alfabetização 

 Módulo II – Básico 

Ciclo II: 

 Módulo III - Complementar 

 Módulo IV – Final 

Para que se possa ter uma ideia do número de alunos atendidos na EJA no 

município de São Paulo, a tabela21, a seguir, apresenta as matrículas nessa modalidade, 

entre 2000 e 2013.  

 

Tabela 5: Matrículas na EJA por Dependência Administrativa do ano de 2000 a 2013 

 
Fonte: (tabela adaptada) Secretaria de Estado da Educação/Centro de Informações Educacionais 

in:Fundação SEADE e do Censo Escolar MEC/INEP. 

 

                                                           
20  De acordo com a SME, o curso de qualificação profissional que integra o Itinerário Formativo é 

desenvolvido de forma articulada e integrada ao Ensino Fundamental e é definido a partir das necessidades 

da comunidade e peculiaridades locais. Porém, passaram por diferentes configurações ao longo dos anos, 

tendo permanecido em todas as unidades apenas o de Informática sem a parceria do SENAI. 
21 Fonte: http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=8&titulo=Educa%E7%E3o >acesso em: 03. 

jul. 2014. 

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=8&titulo=Educa%E7%E3o
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Nota-se, a partir da tabela, acima, uma queda no número de alunos da rede 

municipal e, consequentemente, o crescimento no número de alunos na Rede Estadual a 

partir do ano de 2005. Talvez isso se deva ao aumento do número de alunos, 

especialmente adolescentes, matriculados nos anos finais do Ensino Médio da EJA, cuja 

oferta é de responsabilidade do Estado. 

Essa gestão teve como Secretário de Educação, Antônio Cesar Russi Callegari, de 

2013 até início de 2015 e, desse momento em diante, conta com Gabriel Chalita.  

Em 2014, o número de alunos atendidos nos 14 CIEJAs22 foi de 11.526. 

Este capítulo buscou contextualizar a trajetória da Educação de Jovens e Adultos 

bem como as políticas públicas dessa modalidade de ensino no município de São Paulo. 

A partir daí, foi possível identificar os principais fatores que influenciaram a mudança do 

perfil desse público. Em resumo, são eles: a não continuidade de programas executados 

pelas diferentes gestões; a evasão e repetência dos jovens e adolescentes no ensino 

regular; expectativas de direitos para todos determinada pela LDB/96 e normatização 

subsequente; a necessidade de acelerar os estudos para inserção no mercado de trabalho, 

gerando uma busca “desenfreada” pela certificação, inclusive, incentivada pela própria 

família. 

No próximo capítulo é apresentado o referencial teórico que norteia os desafios 

frente a esse novo perfil, os aspectos relacionados à Sociedade, Cultura e Formação do 

jovem e sua inserção no mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Não foi computado o número de alunos do 15º CIEJA, inaugurado em 25. jun. 2014. 
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2. DESAFIOS FRENTE AO NOVO PERFIL DA EJA: UM OLHAR 

PARA A JUVENTUDE 

 

Neste capítulo, abordamos aspectos da formação do jovem na Educação de Jovens 

e Adultos, bem como sua especificidade nessa modalidade de ensino, no intuito de 

verificar as contribuições desse tipo de escolarização para sua inserção socioprofissional. 

Para tanto trazemos a seguinte questão: Qual é a importância dessa modalidade de 

escolarização na inserção socioprofissional do jovem? 

Em resposta a esta questão, temos a hipótese de que ele não recebe formação e 

instrumentos necessários para enfrentar as demandas e contradições desse modelo de 

sociedade que determina, especialmente ao jovem de baixa renda, apenas as áreas de 

prestação de serviço precário. Assim, não sendo preparado para fazer uma leitura crítica 

da realidade e situar-se nela, sujeita-se a essas condições de trabalho, ganhando, na 

maioria dos casos, não mais que dois salários mínimos. Nesta perspectiva, a escola tem o 

papel apenas de moldá-lo para receber ordens e ser obediente às regras que culminam 

com as necessidades que a sociedade capitalista contemporânea impõe, não contribuindo 

para a emancipação de suas condições de vida e trabalho. 

As seções que compõem o capítulo são: Sociedade, Cultura e Formação; O jovem 

e o primeiro emprego; O novo perfil da EJA: o fenômeno da juvenilização. 

2.1. Sociedade, Cultura e Formação do Jovem da EJA  

 

O Conceito de sociedade muda de acordo com o modo como o mundo se 

transforma, e assim, configuram-se a organização do trabalho e as relações sociais, 

políticas, culturais, bem como os modos de consumo. Certamente, mudam-se também os 

desafios que os jovens deverão enfrentar diante das mudanças sociais, na qual impera a 

semicultura e a pseudoformação, conceitos estabelecidos por Adorno e Horkheimer 

(1985), como o que corresponde ao sentido de formação incompleta, aquela que tem sua 

ênfase apenas na adaptação do indivíduo, que ao privar a experiência formativa, coisifica 

o pensamento, levando à perda da autonomia e da possibilidade de emancipação da 

dominação social, alteradas pela massificação. 

Como pensa Adorno (1996, p. 385), a formação é “nada mais que a cultura tomada 

pelo lado de sua apropriação subjetiva”, o indivíduo se forma pela maneira como se 
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apropria subjetivamente dela. Em assim sendo, não é possível mencionar a formação do 

indivíduo desarticulada da cultura, uma vez que ele se forma na cultura e esta, ao 

reproduzir a lógica capitalista, estabelece uma formação alinhada a esse sistema de 

dominação, de adaptação, de negação da subjetividade autônoma e emancipada.   

Corroborando essa ideia, Roggero (2010a, p. 215) expõe que: 

 
A cultura é necessária e a formação é fundamental para sua crítica, para 

a oportunidade de uma relação menos perversa entre indivíduo e 

sociedade para a possibilidade de resistência ao ciclo vicioso que, junto 

com o progresso, tem trazido sempre uma nova regressão. Entretanto, a 

cultura sob a ideologia do capital ainda tem se mostrado mais forte e 

resistente do que a consciência de seu caráter totalitário.  

 

Ainda no que diz respeito à formação, Adorno (1996) adverte que o indivíduo 

necessita tomar consciência do processo desenvolvido pela indústria cultural para 

construir sua autodeterminação e compreender como libertar-se dele, já que sobre a 

dominação desse processo, ele perde sua subjetividade, a capacidade de ser solidário e de 

ser digno. Assim, o falso é reconhecido como verdadeiro e o aparente como o válido. 

Em direção semelhante, Freire (1996) destaca o poder de manipulação que a mídia 

exerce na sociedade e ressalta a relevância da reflexão sobre os conteúdos veiculados, 

uma vez que:  

 

Debater o que se diz e o que se mostra na televisão me parece algo cada 

vez mais importante [...] para enfrentar o ardil ideológico de que se acha 

envolvida sua mensagem na mídia seja nos noticiários, nos comentários 

aos acontecimentos ou na linha de certos programas, para não falar na 

propaganda comercial, nossa mente ou nossa curiosidade teria de 

funcionar epistemologicamente todo o tempo (Ibid, pp. 139-140).  

 

Na introdução do texto “Dialética do Esclarecimento”, Adorno e 

Horkheimer (1985, p. 12) fazem uma crítica à educação, apontando o sistema escolar 

como uma instituição que contribui para a destruição do esclarecimento: “Tornar 

inteiramente supérfluas suas funções parece ser, apesar de todas as reformas benéficas, a 

ambição do sistema educacional”. Essa afirmação possibilita compreender que a sala de 

aula ratifica a expulsão do pensamento. 

Em outro texto, Adorno (1996, p. 388) observa que: 

 

[...] Os sintomas de colapso da formação cultural que se fazem observar 

por toda parte, mesmo no estrato das pessoas cultas, não se esgotam 
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com as insuficiências do sistema e dos métodos da educação, sob a 

crítica de sucessivas gerações. Reformas pedagógicas isoladas, 

indispensáveis, não trazem contribuições substanciais. Poderiam até, 

em certas ocasiões, reforçar a crise, porque abrandam as necessárias 

exigências a serem feitas aos que devem ser educados e porque revelam 

uma inocente despreocupação frente ao poder que a realidade extra 

pedagógica exerce sobre eles.  

 

Em direção semelhante, Freire (1980, p. 80) afirma que “esta falsa concepção de 

educação, que se baseia no depósito de informes nos educandos, constitui, no fundo, um 

obstáculo à transformação. Por isto mesmo, é uma concepção anti-histórica de educação”.  

Assim, para o autor (1996, p. 64), “[...] A consciência do mundo e a consciência de si 

como ser inacabado necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num 

permanente movimento de busca”.  

Adorno e Horkheimer (1985) reconhecem a educação como responsável pela 

libertação do homem das condições sociais de dominação. Nessa compreensão, ela deve 

possibilitar uma consciência crítica que contribua para desvelar as contradições sociais e 

a capacidade de exercer a cultura verdadeiramente humana em oposição à indústria 

cultural. “Essa tarefa não é para ser assumida pela educação, ela é tarefa da educação” 

(ADORNO, 1979, p. 120). 

Propondo-se a pensar sobre a crise educacional que viu na Alemanha dos anos 

1960, o autor explora elementos que nos permitem pensar o que acontece no Brasil de 

hoje. Ele alerta sobre a incapacidade formativa da educação vigente, apontando, portanto, 

que a crise da educação é gerada pela crise da formação cultural provocada pela sociedade 

capitalista, a qual aliena o homem nas suas reais condições de vida, mesmo aquele que 

tenha sido escolarizado.  

Nesse sentido, a educação é voltada para a pseudoformação 23  do sujeito, 

contribuindo para a deformação da consciência – perda da consciência individual 

substituída pela massificação –, ela nega o acesso aos verdadeiros bens culturais, 

deixando, assim, vir à tona os sentimentos mais cruéis e desumanos já registrados na 

história da humanidade (como foi o caso do nazismo), resultado da perda da subjetividade 

humana, acompanhada da incapacidade de solidariedade, amor e respeito ao próximo, 

                                                           
23  O termo Halbbildung tem sido traduzido como semiformação no espanhol e pseudoformação em 

português. Optamos por utilizar pseudoformação em detrimento de semiformação por entender que sendo 

o radical-de origem grega- “pseudo” sinônimo de falso, não verdadeiro, melhor se emprega no modo como 

os autores frankefurtianos conceituam a formação que reproduz o processo de reificação da consciência. 
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evidenciando como a cultura de massa produz a regressão do esclarecimento em prol da 

mera ideologia, o que revela que a escola é uma instituição controlada pela indústria 

cultural: 

 

Nessas formas de entendimento e enfrentamento da crise da educação 

tem sido excluído o seu tratamento como categoria social concreta, 

como momento particular do processo social em todas as suas relações. 

O que é realidade como educação, que se sedimentou, não apenas na 

Alemanha, é uma forma evidente, utilitarista e negativa de formação 

das pessoas, é resultado do processo social na sociedade concreta e é 

neste processo que deve ser entendida. Essa educação não passa de um 

falso processo de socialização que se transformou, em verdade, numa 

semiformação, numa generalização do espírito de alienação 

(ADORNO, 1973, p. 93) 

 

A pseudoformação é constatada na Educação de Jovens e Adultos, na medida em 

que a cultura é banaliza por ela. Os educandos recebem um certificado de escolarização 

pelo simples fato de terem frequentado a escola. Saem analfabetos funcionais, sem a 

devida formação para refletir e tomar decisões autônomas, o que se constitui num impasse 

em sua vida social, uma vez que não há reflexão sobre ela; e profissional, de modo que 

esse indivíduo passa a ser visto como alguém que não pode ir além de postos de serviços 

precários, exercendo funções desvalorizadas socioeconomicamente. A pseudoformação 

o aprisiona em processos de aceleração de uma escolarização fragmentada que deforma 

sua capacidade de compreensão da realidade.  

Para romper com essa contradição é exigida a prática da autorreflexão, ao passo 

que, não tendo o aluno uma consciência crítica, permanece limitado na busca de novas 

possibilidades e de autodeterminação, resultando na perda de esperança de superação. 

Adorno e Horkheimer (1985), em “Dialética do Esclarecimento”, tomando por 

base a sociedade do século XX, declaram que a humanidade depara-se como uma nova 

forma de barbárie. Referindo-se ao processo de transformação do progresso que se 

mostrou desprovido de sentido ao resumir-se à razão instrumental (em função do processo 

técnico representado pelo modelo burguês), pontuam que o progresso do mundo é negado 

pela falta do pensamento esclarecedor, bloqueado pelo processo técnico que incapacita o 

indivíduo de orientar-se no mundo. 

Ao destacar as dimensões do sistema de ensino de sua época, os autores remetem-

nos a questões bastante atuais do Brasil contemporâneo. Naquele momento histórico, eles 

já relatavam sobre a contradição entre a educação como ideal e a realidade social. Nesse 

contexto, a indústria cultural como forma de dominação no processo de socialização, 
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manipula e promove a adaptação do indivíduo. Decorre disso, ainda, na perda do 

potencial crítico e esclarecedor da educação, contribuindo para uma semicultura, 

resultando em pseudoformação, conforme apontado por eles.  

Nesse movimento, de acordo com Adorno (1979, p. 118), a semiformação não 

ocorre apenas na educação voltada às classes subalternas, mas sim para todas as camadas 

sociais, “[...] é a experiência de alienação e não a consciência da complexidade [...], a 

semiformação tornou o reino encantado como propriedade de todos”. Ainda assim, pode-

se ver que essas classes vivem a experiência de alienação com muito mais ênfase, no 

sentido do acesso interrompido aos direitos sociais e à possibilidade de superação de más 

condições de vida e de trabalho. 

Na sociedade atual, as regras para as relações sociais são estabelecidas pelo 

mundo do consumo e a instituição escolar não acompanha essas transformações exigidas 

por esse mundo fora dos muros da escola. Como afirma Bauman (2010, p. 47), numa 

leitura atualizada dessa realidade: 

 

Em nosso mundo volátil, de mudanças instantâneas e erráticas, os 

hábitos consolidados, os esquemas cognitivos sólidos e as preferências 

por valores estáveis – objetivos últimos da educação ortodoxa – 

transformam-se em desvantagens. Pelo menos, este é o papel que lhes 

oferece o mercado do conhecimento, que (como qualquer mercado em 

relação a qualquer mercadoria) odeia a fidelidade, os laços 

indestrutíveis e os compromissos a longo prazo, considerados 

obstáculos que atravancam o caminho e precisam ser removidos.  

 

 

Nessa perspectiva, o autor refere-se ao resultado de dominação da cultura 

capitalista que, na sociedade atual é uma sociedade capitalista do consumo, denominada 

por ele como sociedade líquido-moderna que, derruba os valores e costumes da sociedade 

sólida de outrora, isto é, volta-se a uma lógica líquida que gera consumidores que se 

baseiam no poder de sedução do consumo excessivo, na qual o indivíduo torna-se objeto 

da indústria cultural, diferentemente do modo como a instituição escolar atua para que ele 

acredite no contrário. Isso se manifesta não só na maneira como esse indivíduo enxerga 

a sua formação e a relação dela com o trabalho, mas também nas suas relações sociais 

(com vínculos frágeis) e no modo de consumo, no qual, os produtos mal são lançados e 

logo são descartados, cultivando a cultura do desperdício.  

Assim, a escola, apesar de ser uma instituição do capital desde sua criação, hoje, 

mais do que nunca, não se adapta às mudanças vigentes:  
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No passado, a educação assumia muitas formas e era capaz de adaptar-

se às circunstâncias mutáveis, de definir novos objetivos e projetar 

novas estratégias. [...] as mudanças presentes são diferentes das que se 

verificaram no passado. Em nenhum dos momentos decisivos da 

história humana os educadores enfrentaram um desafio comparável ao 

que representa este ponto limite. Nunca antes nos deparamos com 

situação semelhante. (Ibid., 2010, p. 60) 

 

Diante do exposto e voltando a Adorno (1971), temos que ele remete sua análise 

à escola revelando que ela perdeu seu objetivo primordial, que é o de fomentar o domínio 

pleno do conhecimento e a prática da reflexão. Essa afirmação possibilita compreender 

que a escola não passa de uma mera mercadoria a favor da indústria cultural que contribui 

para a pseudoformação do sujeito, invalidando, assim, a autonomia humana e provocando 

a deformação de sua consciência.  

Concordando com o autor, Roggero (2010a, p. 193) esclarece “[...] daí não termos 

uma formação que possibilite a autonomia e a liberdade, mas uma pseudoformação, que 

nos mantém regredidos em relação à nossa própria humanidade”, e também: 

 

Ao transformar-se em recurso econômico, o conhecimento torna-se 

mercadoria e distancia-se ainda mais da promessa do iluminismo. Ao 

capital passa a interessar apenas a produção de um tipo de 

conhecimento: aquele que possa garantir sua reprodução. Em assim 

sendo, toda a formação que se proponha diante de tal lógica de antemão 

se anuncia como falsa. Um conhecimento subordinado ao capital não 

pode ser um conhecimento capaz de produzir a liberdade, a não ser a 

liberdade possível sob o capitalismo – a de ser consumidor e consumido 

no e pelo mercado. (ROGGERO, 2010b, p. 30) 

 

 

Diante das inúmeras dificuldades enfrentadas pelos jovens da EJA na realidade 

contemporânea, podemos apontar como sendo a maior delas, a negação do direito a uma 

educação de qualidade, ao passo que ao nos remetermos a uma trajetória histórica dessa 

modalidade, observamos alguns poucos avanços no sentido de ampliação quanto ao seu 

acesso, porém, os problemas continuam e se intensificam na medida em que há um 

“descarte”, pelas escolas regulares, de alunos para a EJA, configurando-se numa 

diversidade de perfil de alunos, numa mesma sala de aula que, contribui para uma 

aprendizagem pouco ou nada significativa, especialmente, no que se refere à formação do 

jovem para sua inserção no mercado de trabalho e, pior, nem mesmo o processo de 

alfabetização desse jovem é realizado com êxito. 

 Nesse contexto, Roggero (2010c, p. 8) levanta o seguinte questionamento: 

 
Sabe-se que a escola é uma instituição do capital, voltada 



78 
 

prioritariamente à preparação para o trabalho (ainda que não precise 

restringir-se a isso), entretanto, que escola temos oferecido aos cidadãos 

brasileiros e a que trabalho eles podem ter acesso para garantir a 

manutenção da vida material, num mercado cada vez mais competitivo 

e perverso?  

 

Podemos afirmar que, no caso dos alunos da EJA, especialmente dos jovens em 

sua inserção no primeiro emprego, resta, por conta de um sistema educacional ineficiente, 

desigual e excludente, que atua sob a égide do capitalismo, a precarização do trabalho e 

o aumento da informalidade por inúmeras formas de contratação. Segundo dados do 

Boletim Mercado de Trabalho IPEA (2013), a taxa de desemprego foi de 17,21% para 

jovens com idade entre 18 e 24 anos no período de janeiro de 2003 até setembro de 2010. 

De acordo como os pesquisadores do IPEA: 

 

[...] os trabalhadores mais jovens perdem o emprego mais 

frequentemente do que os mais velhos. As conclusões do estudo 

mostram que a taxa de separação alcança 72,4%. Isto é, sete em cada 

dez trabalhadores, em média, desligam-se de seus postos de trabalho ao 

longo de um ano. A taxa de separação dos trabalhadores mais velhos, 

por sua vez, situa-se em torno de 41,3%. (OIT, 2015, p. 6)24 

 

Nesse contexto, Pochmann (2000) aponta que os jovens enfrentam dificuldades 

suplementares para encontrar trabalho e nele se manterem, posto que além de 

inexperientes, encontram poucas oportunidades, assim, passam a ter taxas de 

informalidade muito altas (76.53%), especialmente os jovens de 15 a 17 anos quando 

comparada com os demais grupos.  

De acordo com Adorno e Horkheimer (1985, p. 47), “são as condições concretas 

de trabalho na sociedade que forçam o conformismo e não as influências conscientes, as 

quais, por acréscimo embrutecem e afastam da verdade os homens oprimidos”. 

 

Por outra via de análise, Adorno (1971) reconhece a escola como capaz de 

transformar as relações sociais e de libertação do homem, na medida em que possibilita 

a formação da consciência crítica, permitindo a superação das contradições sociais. Com 

esse argumento, o autor vislumbra a escola como um meio de resistência à indústria 

                                                           
24 Organização Internacional do trabalho (OIT). Documento sobre a Juventude e Informalidade. Fonte: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/--rolima/documents/publication/wcms_360594.pdf 

>acesso em 04/01/16. 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/--rolima/documents/publication/wcms_360594.pdf
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cultural, superando a falta de capacidade de reagir ao processo de sua própria alienação. 

Sendo assim, preconiza uma educação capaz de libertar da massificação e da opressão, 

do mesmo modo alerta Freire (1986, p. 146): 

 

[…] a educação é, simultaneamente, uma determinada teoria do 

conhecimento posta em prática, um ato político e um ato estético. Essas 

três dimensões estão sempre juntas – momentos simultâneos da teoria 

e da prática, da arte e da política, do ato de conhecer a um só tempo 

criando e recriando, enquanto forma os alunos que estão conhecendo.   

 

Assim, de acordo com o referido Freire (1989), há a necessidade de uma educação 

que propicie a reflexão sobre seu próprio poder de refletir, instrumentalizada no 

desenvolvimento desse poder e decorrendo na capacidade de fazer opções.  

Diante do que presenciamos na EJA, podemos afirmar que o ensino nessa 

modalidade tem sido encarado como uma política compensatória e não como uma política 

pública de caráter universal, na qual o sujeito tem direito de acessar uma educação de 

qualidade. 

Para Carrano (2007, p. 65) em estudo sobre a juventude na EJA: 

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

trajetórias e experiências de vivência do mundo. São jovens que, em 

sua maioria, estão aprisionados no espaço e no tempo – presos em seus 

bairros e incapacitados para produzirem projetos de futuro. Sujeitos 

que, por diferentes razões, têm pouca experiência de circulação pela 

cidade e se beneficiam pouco ou quase nada das poucas atividades e 

redes culturais públicas ofertadas em espaços centrais e mercantilizados 

das cidades. Jovens que vivem em bairros violentados, onde a violência 

é a chave organizadora da experiência pública e da resolução de 

conflitos. 

 

Voltando a Adorno (1971) podemos questionar o conceito de sujeito utilizado por 

Carrano, uma vez que esses jovens não têm tido espaço para serem sujeitos de direitos, 

com possibilidades concretas de se emanciparem de condições perversas de vida, até 

mesmo pela própria descrição citada. Mas o que parece é que o autor quer ver esses jovens 

como sujeitos em potencial, ainda que sua subjetividade venha sendo constantemente 

negada. Assim, o grande desafio, especialmente para os docentes, em contribuir para a 

superação desse tipo de contradição dessa sociedade, na medida em que precisam, antes 

de tudo, superar o preconceito no modo como enxergam o educando – como aquele 

marginalizado que não estudou na idade certa, porque é preguiçoso, vagabundo ou 

incapaz. Desta forma, concordamos com Roggero (2013, p. 14) quando defende que: 
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[...] professores que não desenvolvem essa capacidade de ver o sujeito 

discente diante de si, mergulhado numa determinada cultura e 

sociedade, e que não se assumam como educadores de diferentes 

gerações, dificilmente poderão fazer um bom trabalho formativo na 

EJA, não importa quão bem intencionados sejam. 

 

2.2. O jovem e o primeiro emprego 

 

A partir das mudanças que têm ocorrido no processo de configuração da vida na 

sociedade atual, novas formas de organização do trabalho vêm sendo constituídas. 

Entretanto, o que não mudou foi a relação de poder entre os que dominam e os que são 

dominados. Com Adorno (1971) pode-se entender que a formação cultural é aquela que 

prepara para a vida e não para o mercado de trabalho. Porém, ao contrário, na sociedade 

capitalista, na qual impera a indústria cultural, tudo se volta a esse mercado.  

Nessa perspectiva de sociedade, o conceito de homem tende a deixar de ser 

histórico, no sentido de relações que contribuam para sua humanização, mas sim, um 

indivíduo transformado ele próprio em mercadoria, no mercado de trabalho. Assim, como 

aponta Bendassolli (2007, p. 159) que estuda a questão do trabalho, “A identidade do 

trabalho [...] é uma forma de constituição da subjetividade adaptada, pragmaticamente, 

aos novos tempos em que o econômico governa a quase totalidade da vida social e 

pessoal”. 

Ao modo de ver de Adorno e Horkheimer (1985, p. 14-15): 

 

[...] o aumento da produtividade econômica, que por um lado produz as 

condições para um mundo mais justo, confere por outro lado ao 

aparelho técnico e aos grupos sociais que o controlam uma 

superioridade imensa sobre o resto da população. [...] a elevação do 

padrão de vida das classes inferiores, materialmente considerável e 

socialmente lastimável, reflete-se na difusão hipócrita do espírito. Sua 

verdadeira aspiração é a negação da reificação.  

Contudo, hoje, mais do que nunca, estamos na era da perda dos fundamentos como 

assinala Bendassolli (2007, p. 17): 

[...] Essa perda se expressa, ao nível dos discursos e das práticas 

culturais, por meio de afirmativas que buscam destacar a fragilidade de 

nossas crenças, a instabilidade dos vínculos e das relações e a 

precariedade de nossos antigos sistema de valores. [...] o ser é definido 

de maneira provisória; [...] o “sujeito” correspondente a esse “ser” não 

é mais, na pós-modernidade, definido de forma resoluta e duradoura, 
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mas mediante termos frequentemente contraditórios, emblemáticos, 

que realçam novas características tais como fluidez, indeterminação, 

risco, liquidez e outras características de enfraquecimento 

semelhantes.  (Grifo do autor) 

De modo geral, Bendassolli vai na mesma direção de Adorno, Horkheimer e 

também de Bauman. Entretanto, entrando na especificidade do mundo do trabalho, diante 

do exposto e, utilizando-se do ponto de vista de Wrzesniewski, McCauley, Rozin e 

Schawartz (1997), Bendassolli (2007, p. 198) aponta três tipos de atitudes do indivíduo 

frente ao trabalho: emprego, carreira e vocação, conceituando-as da seguinte forma: 

A atitude de tratar o trabalho como emprego leva as pessoas a se 

envolver com ele apenas instrumentalmente, quer dizer, em nome do 

salário. Como carreira, o propósito é usá-lo para atingir os propósitos 

profissionais (usar o trabalho como meio). Já como vocação, o trabalho 

figura como uma atividade essencial pela qual o indivíduo obtém prazer 

e gratificação. Naturalmente, apenas nesse último tipo de atitude 

poderíamos falar de centralidade.  

 

Para completar a análise, de acordo com Wood (apud Bendassolli, 2007, p. 13), o 

trabalho no Brasil: 

[...] parece viver às turras com o emprego. Muitos querem trabalhar e 

não conseguem. Muitos querem emprego, mas não o trabalho que 

eventualmente o acompanha. Muitos já no emprego, esmeram-se para 

evitar o trabalho. Poucos, no emprego, trabalham muito. Entre esses, 

muito valiosos são os que sabem trabalhar, e eles são poucos. Raros, 

raríssimos são os que trabalham muito e bem. Esses talvez sejam os 

imprescindíveis. [...] a distribuição de trabalho no Brasil é tão desigual 

quanto a distribuição de renda. 

 

Nesse caso, parece-nos que tornar-se um trabalhador melhor frente às 

contradições desse modelo de sociedade, exige mais que uma escolarização 

compensatória, como se tem visto no caso da EJA. Até porque, nesse caso, não se forma 

uma subjetividade capaz de fazer escolhas, de forma autônoma.  

Nesse sentido, Bendassolli (2007) destaca dois aspectos que, na sua perspectiva, 

são pontos centrais para o enfraquecimento institucional do trabalho e seu 

enfraquecimento na construção da subjetividade: 

Em primeiro lugar, ele ocorre no amplo de âmbito de um 

enfraquecimento institucional movido pela necessidade de aumento de 

produtividade dos agentes econômicos. Em segundo, no âmbito de um 

enfraquecimento da relação moderna entre a identidade de uma pessoa 

e o trabalho que ela realizava – quer dizer, o enfraquecimento do papel 

do trabalho na construção da subjetividade. (BENDASSOLLI, 2007, p. 

19) 
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 O autor (Ibid., p. 25) considera, ainda, que o modelo de trabalho atual gera 

problemas complexos relacionados à construção das subjetividades pós-modernas: “Mal-

estar, insegurança e medo são apenas alguns dos exemplos de sintomas mais comuns da 

relação homem-trabalho em nossos dias”. Assim, “[...] A ambiguidade é um aspecto 

característico do enfraquecimento e da permanência do trabalho em nossas vidas e na de 

nossas sociedades” (Ibid., p. 26). Ela se apresenta na pluralidade de sentidos do trabalho 

na atualidade, na dificuldade de instituirmos uma relação direta entre o trabalho e a 

constituição de nossas identidades e na amplitude de teorias e explicações sobre seu valor 

e importância.  

Corroborando essa ideia, Bauman (1998, p. 35) anuncia que “nenhum emprego é 

garantido, nenhuma posição é inteiramente segura, nenhuma perícia é de utilidade 

duradoura, a experiência e a prática se convertem em responsabilidade logo que se tornam 

haveres, carreiras sedutoras muito frequentemente se revelam vias suicidas”. Assim, o 

autor sinaliza a repercussão do fim do Estado de bem estar social, acarretando numa 

apreensão crescente com a falta de garantia de emprego estável e de um Estado protetor. 

Embora o Estatuto da Juventude (2014)25 vise garantir condições adequadas à 

inserção do jovem no mundo do trabalho, conforme estabelecido no artigo 14: “O jovem 

tem direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, exercido em condições de 

liberdade, equidade e segurança, adequadamente remunerado e com proteção social”, na 

realidade, isso não passa de intenção, na medida em que a formação e a participação do 

jovem para o mundo do trabalho conduzem-no puramente à adaptação, sem que ele seja 

capaz de discernir o que lhe é próprio e o que lhe é alheio, conforme enfatiza Roggero 

(2010a), tendo em vista as condições de vulnerabilidade a que é exposto como afirma 

Pochmann (2007, p. 17) em estudo sobre o jovem e o primeiro emprego:  “[...] o jovem 

brasileiro está sujeito, hoje, a diferentes tipos de violência, como o trabalho do menor, a 

prostituição infantil, o narcotráfico, o crime organizado e o analfabetismo funcional”. 

Pochmann (2007, p. 21) prossegue sua argumentação lembrando que: 

 
A universalização das políticas públicas, a partir da constituição do 

chamado “Estado de bem-estar social” desde o final do século 19, 

contribuiu, inegavelmente, para amenizar as diferenças existentes entre 

jovens numa sociedade de classes. Todavia, com o questionamento do 

Estado de bem-estar social por parte das políticas de corte neoliberal e 

as transformações importantes na dinâmica capitalista no último quartel 

                                                           
25 Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm>acesso em: 17. abr. 

2015 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm
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do século 20, recolocou-se a temática da juventude muito mais como 

um problema e menos como uma oportunidade.  

 

No que se refere ao cenário brasileiro, o autor declara que, atualmente, o jovem 

não encontra razões para ser otimista em relação ao futuro considerando que, ao contrário 

das gerações anteriores, não vê mais a possibilidade de superar as condições de vida e de 

trabalho dos pais por meio da ascensão na sua trajetória ocupacional.  

Na perspectiva do autor são duas as razões que justificam essa perda de otimismo:  

[...] a estrutura social dos pais e o caminho seguido pela economia 

nacional tem colocado mais dificuldades ao conjunto dos jovens 

brasileiros, mesmo para aqueles pertencentes às famílias mais ricas. O 

desemprego fragiliza a percepção da juventude de que por meio do 

trabalho possa superar as dificuldades que encontra. [...] Torna-se cada 

vez mais fundamental fortalecer os alicerces estruturais que 

possibilitam ao jovem ultrapassar as barreiras, por meio da distribuição 

de renda, do crescimento econômico socialmente justo e de melhores 

condições educacionais e culturais. O engajamento social do jovem 

representa uma possibilidade de saída para todo aquele que deseja 

construir um futuro melhor. (Ibid., p. 10, 11) 

Essas constatações permitem perceber que: 

A crescente vulnerabilidade e a maior complexidade na transição da 

adolescência para a idade adulta estão a exigir um novo olhar 

biopsicológico e sociocultural26 sobre a fase de vida juvenil. Isso se 

torna possível na medida em que a agenda pública reconheça o quadro 

de vulnerabilidade e as debilidades atuais da condição juvenil, 

incorporando mais rapidamente a revisão de conteúdos das políticas 

existentes e inovando na sua forma de intervenção. (Ibid., p. 21) 

 

Esta afirmação sinaliza uma contradição posta numa sociedade que permeia a 

segunda década do século XXI, já que ao considerarmos as políticas públicas existentes 

para assegurar a manutenção de crianças e adolescentes livres da condenação ao trabalho 

em prol da sobrevivência não são efetivas, ainda. 

 Nessa perspectiva, Pochmann (2007) denuncia, sobretudo, a precariedade com 

que se viabilizam as condições que permeiam a vida dos jovens. Cabe aqui enfatizar que, 

isso ocorre especialmente aos jovens pertencentes às famílias de baixa renda. Ao 

mencionar sobre a necessidade de inovação quanto à forma de intervenção, o autor 

                                                           
26  O enfoque biopsicológico busca retratar os saberes do ser jovem vinculados à temática da 

transitoriedade, que emerge, sobretudo, da incerteza e instabilidade presentes na transição da fase da 

adolescência para a idade adulta. O enfoque teórico sociocultural procura considerar a natureza das formas 

de ser jovem num ambiente marcado por um vocabulário próprio, acompanhado de gostos específicos no 

vestir, relacionar-se em grupo, namorar, dançar, ouvir e fazer música, entre outros aspectos sempre em 

modificação (POCHMANN, 2007, p. 21, 22). 
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argumenta que as políticas existentes não são suficientes para garantir a inserção do jovem 

de maneira significativa na sociedade. Assim, não permite sua formação e preparo devido 

para enfrentar os desafios cunhados nessa sociedade.  

Nesse sentido, a escola tem preparado o aluno tanto para o trabalho quanto para o 

desemprego, servindo como um aparelho ideológico do Estado capitalista onde são 

formados os que serão bem sucedidos e quem será “refugo humano” – termo utilizado 

por Bauman (2005) para designar os “inaptos ou indesejáveis” da sociedade.  

Na perspectiva de Bauman (2010, p. 40), a problemática educacional refere-se aos 

desafios que a educação de maneira geral passa a enfrentar nos dias atuais, diante do tipo 

de sociedade que está posta:  

 

A história da educação conheceu muitos momentos críticos nos quais 

ficava evidente que premissas e estratégias já testadas e aparentemente 

confiáveis não davam mais conta da realidade e exigiam revisões e 

reformas. Contudo, a crise atual parece ser diferente daquelas do 

passado. Os desafios do presente desferem duros golpes contra a própria 

essência da ideia de educação, tal como ela se formou nos primórdios 

da longa história da civilização [...].  

 

Para complementar esse pensamento, o autor provoca-nos uma reflexão 

importante e necessária: “se em todas as épocas, o conhecimento foi avaliado com base 

em sua capacidade de representar fielmente o mundo, como fazer quando o mundo muda 

de uma forma que desafia constantemente a verdade do saber existente, pegando de 

surpresa até os mais ‘bem informados’?” (Ibid., p. 43). 

Bauman (2010) lembra-nos, ainda, que a partir desta nova realidade, temos 

também que refletir sobre novas alternativas para solucionar os problemas atuais. Tem-

se aí mais uma contradição que deve ser pensada com ideias paradoxais: “Neste mundo 

novo, pede-se aos homens que busquem soluções privadas para problemas de origem 

social, e não soluções geradas socialmente para problemas privados” (Ibid., p. 50).  

Conforme assinala Pochmann (2007, p. 13), “[...] o ingresso precário e antecipado 

do jovem no mundo do trabalho pode marcar desfavoravelmente o seu desempenho numa 

possível trajetória profissional”. Assim, ressignificar as relações entre formação e 

trabalho aos jovens educandos, especialmente, aos que fazem parte da EJA, torna-se 

crucial. 
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2.3. O novo perfil do público da EJA: o fenômeno da juvenilização 

 

A partir dos anos de 1980, os programas de alfabetização e de escolarização da 

EJA passaram a acolher jovens que, em sua grande maioria, são adolescentes advindos 

da escola regular, cuja trajetória escolar anterior foi mal sucedida, tornando-se um desafio 

para os profissionais da EJA o perfil crescente de alunos adolescentes, nesta modalidade 

de ensino.  

Esta afirmação vai ao encontro do que afirma Haddad (1991, p. 362): 

 

[...] Há uma ou duas décadas, a maioria dos educandos de programas 

de alfabetização e de escolarização de jovens e adultos eram pessoas 

maduras ou idosas, de origem rural, que nunca tinham tido 

oportunidades escolares. A partir de 1980, os programas de 

escolarização de adultos passaram a acolher um novo grupo social 

constituído por jovens de origem urbana, cuja trajetória escolar anterior 

foi mal sucedida.  

 

 

Apesar da EJA já receber jovens desde o final dos anos de 1980, seu processo de 

inserção nessa modalidade se intensifica, especialmente, a partir da implementação da 

LDB 9394/96, no artigo de nº. 38 (parágrafo 1º), que altera a idade mínima para a 

realização dos exames, no Ensino Fundamental, de 18 anos para 15 anos e, no Ensino 

Médio, de 21 para 18 anos: “Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I – no 

nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II – no nível 

de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.” (BRASIL, 1996). 

Assim, nota-se que a Lei define a idade mínima para a realização do exame, porém 

não menciona sobre a idade mínima para a efetivação da matrícula inicial nesses cursos, 

oportunizando a entrada de adolescentes a partir de 14 anos de idade na EJA, o que 

permite observar, a partir do final da década de 1990, especialmente, no início dos anos 

2000, a ocorrência de um fenômeno que vem sendo conhecido como juvenilização, nessa 

modalidade de ensino.   

A esse respeito, Carrano (2007, p. 64) explica que: 

 

A presença de jovens alunos na EJA deveria ser expressão de que a 

escola é parte efetiva de seus projetos de vida. E de que eles e elas estão 

exercendo seus direitos à educação básica republicana e de qualidade e 

não apenas participando de um mero jogo funcional de correção de 

fluxo escolar ofertado em instituições de espaços e tempos deteriorados. 

[...] os sujeitos são múltiplos [...] e ainda que existam sujeitos com 
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perfis similares é preciso estar atento para as trajetórias de vida que 

sempre são singulares e portadoras de potencialidades que podem não 

se revelarem de imediato. 

 

O autor prossegue sua discussão sobre a questão trazendo o argumento de que os 

jovens enfrentam não só o problema relacionado ao acesso e permanência na escola, mas 

também o da oferta de conteúdos pouco interessante a eles. O que significa revelar que 

as escolas não tem criado espaços e situações que favoreçam experiências sociais, nem 

atividades culturais e formativas intra ou extraescolar.  

Em direção semelhante, o documento Fundap (2011, p. 96) menciona os jovens 

como aqueles que: 

[...] mantêm uma relação de tensão e conflito com a escola, talvez por 

conta da experiência anterior. Neste sentido, carregam consigo o 

estigma de alunos problemas, que não tiveram êxito no ensino regular 

e que buscam superar as dificuldades em cursos aos quais atribuem o 

caráter de aceleração e recuperação. Esse grupo coloca novos desafios 

aos educadores que têm que lidar com universos muito distintos nos 

planos etários, culturais e das expectativas em relação à escola.  

 

Desta forma, destacamos que a exclusão dos jovens da escola regular cada vez 

mais cedo, direcionando-os a matricularem-se na EJA para concluir seus estudos, acarreta 

várias consequências em suas vidas tanto no que diz respeito ao social – uma vez que isso 

contribui para a restrição do campo da conquista de espaços e oportunidades que lhes 

permitam uma vida de maneira mais digna (sem a privação da liberdade de escolha); 

prejuízo por conta da redução de conteúdos; conceitos e atividades aquém de sua 

capacidade de compreensão; ambiente diverso do qual estavam habituados (com 

diferentes faixas etárias numa mesma sala de aula); preconceito, no sentido de receber o 

rótulo de indisciplinado, preguiçoso, entre outros (que levam à privação do seu bem-estar) 

–, quanto no profissional, no que se refere ao acesso ao primeiro emprego de maneira 

desfavorável (indicando a privação de esperança), gerando-lhes insegurança em relação 

a sua capacidade e autonomia, baixando ou mantendo baixa sua autoestima.   

Nessa perspectiva, esses jovens são submetidos aos processos de exclusão 

(privação de direito aos estudos regulares), enxergando a EJA como um último recurso 

para uma fácil e rápida ascensão da tão exigida certificação pelo mercado de trabalho.  

Sendo assim, podemos ressaltar que a sociedade capitalista determinada por um mercado 

de trabalho que reproduz a desigualdade estabelecida pelo sistema escolar, direcionando 

as melhores opções de emprego aos mais qualificados que, sem sombra de dúvidas, não 
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são esses jovens que tiveram sua trajetória escolar interrompida ou que por motivos de 

indisciplina foram forçados a ingressaram na EJA para aceleração de seus estudos.  

Além disso, faz-se necessário apontar a incapacidade da escola de cumprir até 

mesmo suas funções peculiares, como é o caso da função qualificadora da EJA que, de 

acordo com o Parecer CNE/CEB nº. 11 (2000) tem como tarefa: 

 

[...] propiciar a todos a atualização de conhecimentos por toda a vida. 

[...] Mais do que uma função, ela é o próprio sentido da EJA. Ela tem 

como base o caráter incompleto do ser humano cujo potencial de 

desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros 

escolares ou não escolares. Mais do que nunca, ela é um apelo para a 

educação permanente e criação de uma sociedade educada para o 

universalismo, a solidariedade, a igualdade e a diversidade. (BRASIL, 

2000, p. 11) 

 

Em sentido semelhante, o preparo das novas gerações para a vida e para o mundo 

do trabalho, conforme descrito na expectativa geral da etapa de alfabetização do Ensino 

Fundamental da EJA (SME, 2007, p. 41) não tem se tornado efetiva: 

Espera-se que, ao final desta etapa, o educando disponha de 

conhecimentos formais e práticos, em especial no que concerne à leitura 

e escrita e ao cálculo matemático, que lhe proporcionem suficiente 

domínio de tarefas imediatas pela escrita das esferas relativas à 

administração da vida cotidiana, do trabalho e do estudo, bem como 

do âmbito da sociabilidade imediata (Grifos nossos).  

 

Por outro lado, é notável que o pouco que o jovem recebe na EJA, acaba tornando-

se algo maior para ele do que o recebido no ensino regular, na medida em que, muitas 

vezes, por reconhecê-la como uma última oportunidade e por receber uma forma de 

tratamento diferente da modalidade anterior, sente-se respeitado, acolhido e resolve 

valorizar o pouco que lhe é oferecido. 

Atualmente, podemos identificar na EJA um novo perfil de alunos, apresentando 

uma grande diversidade no que se refere à idade, gênero, etnia e cultura. Assim, essa 

modalidade constitui-se num espaço destinado a oportunizar escolaridade não apenas ao 

adulto, ao idoso e ao jovem, mas também ao adulto, ao idoso e ao jovem que apresentam 

Necessidades Educacionais Especiais (NEE).  

Considerando esse perfil heterogêneo do público da EJA, torna-se relevante 

mencionar a importância da adequação curricular para a promoção da educação inclusiva 

na realidade escolar, tendo como objetivo efetivar a equiparação de oportunidade para 
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todos, inclusive para os indivíduos que, devido às condições econômicas, culturais, 

étnicas, físicas ou intelectuais, foram excluídos das oportunidades de escolarização 

regular e de uma empregabilidade qualificada na sociedade. 

Como exposto acima, um dos desafios dos docentes da EJA é a questão da 

diferença etária e cultural em uma mesma turma, já que cada aluno vem em busca de um 

objetivo: alguns porque querem prosseguir nos estudos (que outrora não tiveram 

oportunidade) para satisfação pessoal ou conquista de um direito; outros devido às 

exigências do mercado de trabalho, a fim de conquistar um diploma; dentre aqueles que 

acreditam no seu reconhecimento como cidadãos, a partir do momento que tiverem o 

domínio da leitura e da escrita, esperando obter, assim, a sensação de dignidade e respeito; 

além dos que almejam a mudança de sua condição econômica.  

Em assim sendo, apontaremos, aqui, a questão geracional como fator relevante 

para enfrentar se não o maior, um dos maiores desafios atuais da EJA. 

Bauman (2010, p. 62) assinala: 

 

A incompreensão recíproca entre gerações, entre os "velhos" e os 

"jovens", e a desconfiança que isso gera têm uma longa história. Seus 

sintomas podem ser encontrados facilmente em tempos bem antigos. 

Mas a desconfiança intergeracional assumiu importância muito maior 

na era moderna, marcada por mudanças permanentes, rápidas e 

profundas das condições de vida. A aceleração radical do ritmo das 

mudanças, característica dos tempos modernos, permitiu que se 

percebesse no curso de uma única vida humana que "as coisas mudam" 

e "não são mais como antes": trata-se de uma constatação que sugere 

uma associação (ou um nexo causal) entre as mudanças da condição 

humana e a sucessão das gerações. [...] A partir do advento da 

modernidade e em todo o seu percurso, as gerações que vêm ao mundo 

em fases diferentes da sua contínua transformação tendem a divergir 

nitidamente na avaliação das condições de vida que partilham.  

 

Frente a esse novo ambiente sociocultural e histórico, é necessário resignificar a 

função social da escola. Os programas de Educação de Jovens e Adultos, que foram 

pensados e organizados para democratizar oportunidades de formação a adultos 

trabalhadores, vêm sendo descaracterizados a ponto de perder ou a não poder constituir 

sua identidade, na medida em que, no contexto de sala de aula são evidenciados interesses 

variados dos alunos que a frequentam, conforme já mencionamos anteriormente, 

incluindo a aceleração de estudos e a regularização do fluxo escolar. 

Essas são questões referentes à sociedade contemporânea que necessitam ser 

conhecidas por todos os segmentos sociais de maneira que haja a busca da superação 
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dessas contradições, estabelecendo as mudanças necessárias não só no campo do trabalho 

e na educação, mas na sociedade em geral.  

Roggero (2013, p. 13, 14) referindo-se ao conflito de gerações existente no 

público da EJA sinaliza que, “[...] É preciso considerar o lugar de quem observa e o lugar 

de quem vivencia essas mudanças e com acesso a que elementos”.  Neste sentido, a autora 

chama atenção do leitor para o fato de que:  

 

[...] considerar a questão geracional é de vital importância para o 

trabalho de formação em qualquer nível educacional, sobretudo na EJA, 

uma vez que esta envolve o desenvolvimento de determinados atributos 

importantes na sobrevivência do indivíduo e às suas possibilidades de 

superação de condições adversas de vida e trabalho, a uma postura ética 

e uma visão social clara da sua atuação e das responsabilidades sociais 

que deve assumir na construção de um mundo melhor e possível para 

além dos discursos fáceis e recheados de boas intenções.  

 

No cenário brasileiro é inegável o crescente número de jovens que adentram a 

EJA nos últimos anos. A esse respeito, há que se considerar que de um total de 40.976.703 

pessoas entre 18 e 19 anos, 15.268.965 não concluíram a educação básica e, pior, não 

estão frequentando nenhuma escolarização, conforme mostra a tabela a seguir: 

 

Tabela 6: Situação da população a partir de 18 anos em relação à educação básica, por faixa etária  

Faixa Etária População total Não concluiu a 

educação básica 

Frequenta a 

educação básica 

Não concluiu e 

não frequenta a 

educação básica 

18 a 24 anos 23.873.786 51,5% 16,7% 34,8% 

25 a 29 anos 17.102.917 46,7% 6,0% 40,7% 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Essas constatações permitem perceber que atender toda essa população na EJA 

torna-se um desafio específico e, em direção semelhante, as condições de oferta dessa 

modalidade são inadequadas para despertar o interesse do educando e possibilitar sua 

permanência na escola. Além da situação das salas de aulas agruparem jovens e 

adolescentes que já passaram por bancos escolares, mesmo que por um curto período, 

porém em sua maioria, não tiveram acesso à almejada aprendizagem. Dessa forma, muitos 

retornam à escola sem estar alfabetizados. 

Essa afirmação possibilita compreender que, apesar da existência de legislação 

específica em prol do adolescente, como é o caso, por exemplo, do ECA (Estatuto da 
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Criança e do adolescente), não há seu cumprimento. Enquanto esse estatuto propõe o 

direito do adolescente, a uma educação de qualidade, visando o seu desenvolvimento 

pleno, bem como o seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho, a escola não está apta a cumprir esse papel, não possibilitando nem sua inserção 

social qualificada, porque não o habilita para o trabalho.  

Nessa perspectiva, embora haja o aumento das oportunidades do acesso à 

escolarização, com ela, só se alcança uma pseudoformação (conceito apresentado na 

seção 2.1). Como pensa Adorno, (2008, p. 119), analisando as condições da educação 

alemã dos anos 1960, o aumento das oportunidades educacionais não resultou em melhor 

formação, uma vez que “[...] tudo aquilo que possibilitaria uma reflexão sobre a vida 

social é descartado no processo educacional”. E o resultado disso, segundo o autor é a 

deformação da consciência. Assim, Adorno (1971) defende a ideia que a escola realize 

um projeto capaz de libertar da opressão e da massificação. 

Corroborando essa ideia, Freire (2011) argumenta que, apenas por meio da práxis, 

o indivíduo consegue inserir-se de maneira crítica em sua realidade, possibilitando sua 

luta para deixar de ser apenas objeto e tornar-se sujeito da história, “[...] transformar a 

realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens” (FREIRE, 2011, p. 51). 

Em direção semelhante, Roggero (2013, p. 13) aponta que: 

[...] Lembramos de que há muitos que foram indisciplinados na 

educação regular e foram enviados à EJA como última chance de 

viverem a experiência da escolarização. E parece que para todos aqueles 

que não conseguiram “aproveitar as oportunidades” resta a pecha da 

incapacidade.  

 

Com isso, justifica-se a pesquisa, a reflexão e a ação voltadas à importância de 

contextualizar esses problemas na busca pela compreensão da situação atual do jovem na 

EJA e as contradições entre o que a escola deveria garantir a esse público e o que ela de 

fato vem fazendo. 

Como já foi apontado, é visível que a escola não atende às expectativas do 

educando. Na mesma direção em que é notável o despreparo não só dos docentes, em se 

assumirem como responsáveis pelo exercício de uma mudança social, mas especialmente, 

dos governantes e suas equipes técnicas que, apesar da produção de bons documentos, 

parecem não dar conta do que eles próprios propõem, não se comprometendo com 

programas escolares que considerem as reais necessidades do seu público – cada vez mais 

diverso – em prol de uma mudança eficaz: “[...] Assim, os programas de educação escolar 
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de jovens e adultos 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” (documento da FUNDAP, 2011, p. 96).  

À luz dessa análise, Roggero (2013, p. 2) alerta que “[...] ao público da EJA é 

destinado pouco mais que o acesso à escolarização não concluída na idade considerada 

própria, revelando que a emancipação almejada só pode ser aquela relativa à 

escolarização inicial”. 

E ainda, conforme destaca Carrano (2007, p. 56), para enfrentar o processo de 

juvenilização na EJA, faz se necessário: 

 

[...] caminhar para a produção de espaços escolares culturalmente 

significativos para uma multiplicidade de sujeitos jovens – e não apenas 

alunos – histórica e territorialmente situados 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". 

 

Considerando esses aspectos e a questão do ingresso precário do jovem no 

mercado de trabalho como alguns dos elementos para compreender o seu ponto de vista 

sobre a influência da escola quanto a sua inserção profissional, a partir de suas percepções 

e olhares presentes em suas histórias de vida, abordaremos essas trajetórias no capítulo 

terceiro. 
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3. OS JOVENS DO CIEJA: NARRATIVAS ORAIS DE HISTÓRIA DE VIDA E 

TRAJETORIAS ESCOLARES 

 

O presente capítulo explicita o caminho teórico-metodológico trilhado para a 

realização desta pesquisa, acrescentando à discussão do tema o enfoque conceitual para a 

compreensão da trajetória escolar do jovem do CIEJA, sua percepção em relação à escola 

e seu impacto na inserção ao mercado de trabalho, com base na análise de sua narrativa 

de história oral de vida.  

Tendo em vista a questão, que norteia este capítulo, sobre quais possibilidades 

formativas são possíveis, no contexto apontado na pesquisa, apresenta-se como hipótese 

a ideia de que no atendimento a esse público heterogêneo há a necessidade de enfatizar 

as relações entre escola, formação e trabalho. Contudo, neste capítulo, foram ouvidas as 

vozes de quatro jovens do CIEJA com idade entre 15 e 18 anos que são representativas e 

caracterizam com riqueza as demandas, expectativas e período de formação dos alunos 

da EJA, uma vez que nos permitem olhar para questões pessoais, mas que propiciam a 

reflexão sobre o coletivo. 

A partir de suas narrativas, busca-se refletir acerca das práticas educativas, no 

CIEJA, favoráveis ao atendimento do público cada vez mais diverso que o frequenta, 

além de estabelecer as contribuições dessa escolarização para a inserção do jovem no 

mercado de trabalho. 
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Sendo assim, o capítulo, está subdividido em quatro seções: O campo de 

investigação: aspectos organizacionais do CIEJA; O método de abordagem empírica; O 

percurso da pesquisa; As narrativas orais das histórias de vida dos Jovens do CIEJA; A 

análise das narrativas e A proposta de intervenção.  

 

3.1.  O Campo de Investigação: aspectos organizacionais do CIEJA 

 

O CIEJA estudado funciona no mesmo local desde 2002 quando ainda era o 

CEMES. Considerada uma unidade de médio porte, conta com 10 salas de aula em cada 

período, atendendo uma demanda aproximada de mil alunos, nos seis períodos de 

funcionamento. As salas de aula são salas ambientes.  

No que diz respeito ao espaço físico, é inadequado na medida em que funciona 

em um prédio comercial alugado. Não possui, portanto, as devidas adaptações físicas para 

alunos portadores de Necessidades Educacionais Especiais. Não há área de lazer, nem 

biblioteca. Os livros didáticos ficam disponibilizados nas salas ambientes. 

Há uma grande diversidade de alunos numa mesma sala de aula. São idosos, 

adultos, jovens e alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) com diferentes 

faixas etárias. A demanda legal de alunos para serem atendidos em sala é de 35, porém, 

nas salas desse CIEJA, dificilmente esse número passa de 20.  

O corpo discente do CIEJA compunha-se, até meados de 2007, pela maioria de 

adultos e idosos que não tiveram nenhum acesso ao ensino ou os que não puderam, por 

algum motivo, dar segmento a ele ou, ainda, por jovens que já planejavam inserirem-se 

no mercado de trabalho.  

De alguns anos para cá, esse público vem mudando, conforme mencionado acima. 

Hoje, há jovens já inseridos no mercado de trabalho e outros que não trabalham, dentre 

eles, adolescentes advindos de outras escolas (190, matriculados, neste ano, até o mês de 

junho de 2015) por apresentarem problemas disciplinares e de aprendizagem. Além deles, 

há os idosos e os alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE). Os alunos com 

NEE aparecem em pequeno número em 2006 e começa a crescer apenas em 2008.  Toda 

essa diversidade é encontrada numa mesma sala de aula.  

Ao chegar no CIEJA, 99% 27  dos alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais apresentam um diagnóstico médico correspondente à deficiência que possuem. 

                                                           
27 Dado fornecido pela professora da Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão (SAAI) responsável por 

realizar a avaliação diagnóstica com esses alunos. 
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Portanto, ocorre uma avaliação pedagógica diagnóstica de leitura, escrita, estrutura do 

desenho, com o educando, além de uma avaliação de desempenho social, realizada por 

meio de entrevistas junto aos seus familiares. Nesse sentido, o ritmo das aulas ocorre de 

acordo com as condições e necessidades individuais dos alunos, tornando-se sempre 

necessárias adequações curriculares. 

Dentro desse perfil, os alunos dos módulos I e II, correspondente às 1ª e 2ª séries e 

módulos III e IV, 3ª e 4ª séries respectivamente, apresentam expectativas distintas. O 

público adulto volta-se à melhor qualificação para o mercado do trabalho. Isto é 

diagnosticado apenas informalmente por meio de relatos ou registros dos alunos na 

semana de acolhimento (primeira semana de aula). Aos portadores de NEE, há o desejo 

de ter acesso ao primeiro emprego.  Buscam empregos relacionados às atividades como: 

empacotador de compras em redes de supermercados, no setor de limpeza e manutenção 

e atendimento ao público em redes de fast food. Ao pensarmos nos idosos, podemos 

apontar que a volta à escola se dá em decorrência do desejo “antigo” de aprender a ler e 

a escrever; da possibilidade de se tornar “alguém na vida”, de deixar de ser “motivo de 

chacota”, ou até mesmo de ser passado para trás como relatam. Muitos só veem a 

possibilidade de reingressar na escola no momento em que os filhos já estão criados e já 

seguiram seu rumo. São alunos com faixa etária até 68 anos28, cuja maioria é composta 

por mulheres que vieram da região nordeste.  

 

3.1.1. Objetivos 

Os objetivos29 do CIEJA, referentes à formação do aluno são os mesmos que se 

aplicam à EJA: 

Dominar instrumentos básicos da cultura letrada que permitam a 

compreensão e a atuação mais amplas do mundo socioprofissional; 

Incorporar-se ao mundo do trabalho com melhores condições de 

desempenho e participação; 

Ter acesso a outros graus ou modalidades da educação básica e 

profissional, assim como a outras oportunidades de desenvolvimento 

cultural; 

Estimular a construção da autonomia e responsabilidade no 

desempenho de papéis sociais e profissionais; 

Apropriar-se de conhecimentos científicos, históricos, literários e 

artísticos, valorizando-os como patrimônio cultural da humanidade; 

                                                           
28 Tomou-se o 1º semestre de 2015 como referência. Em outros anos a idade de idosos matriculados 

chegou a ser de até 84 anos. 
29 Objetivos especificados no Projeto Pedagógico do CIEJA em estudo. 
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Instrumentalizar o aluno à participação, colaboração e crítica, 

desenvolvendo a capacidade de aprendizagem e a incorporação de 

valores e atitudes éticas e democráticas. 

 

3.1.2. Estrutura de pessoal 

Os cargos/funções existentes na escola são: 01 Coordenador Geral – cargo 

correspondente ao de Diretor de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF). 

Para desempenhar essa função há a exigência mínima de Licenciatura Plena em 

Pedagogia com Habilitação em Administração Escolar, além da experiência mínima de 

três anos de magistério; 01 Assistente Coordenador Geral – cargo correspondente ao de 

Vice Diretor de uma EMEF. Para desempenhar essa função há a exigência mínima de 

Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Administração Escolar, além da 

experiência mínima de três anos de magistério; 02 Orientadores Pedagógicos 

Educacionais – cargo correspondente ao de Coordenador Pedagógico de uma EMEF; 01 

Secretária de escola; 02 Auxiliares Técnico de Educação – secretaria; 02 Auxiliares 

Técnico de Educação – inspetoria; 03 Agentes escolares; 02 Vigias; Professores30 dos 

Ciclos I e II do Ensino Fundamental.  

3.1.3. Corpo docente 

 

Embora o corpo docente não seja o foco de nossa pesquisa, mas sim, os alunos, 

não podemos deixar de mencionar seu relevante papel na práxis educativa. Nesse sentido, 

apresentaremos, nesta seção, qual é o perfil do professor do CIEJA. 

De acordo com o Comunicado nº.  1.642 de SME (2014), os CIEJAs necessitam 

de um professor que:  

Reconheça a Educação de Jovens e Adultos (EJA) como política 

pública, norteada pelo princípio da gestão democrática, contemplando 

a diversidade de sujeitos aprendizes e como instrumento para a 

educação ao longo da vida, destinada aos jovens e adultos que não 

tiveram acesso ou não concluíram os estudos no ensino fundamental. 

[...] Reconheça que a EJA tem como princípio o acesso e a permanência 

destes educandos, visando oportunizar o prosseguimento dos estudos 

por meio de programas especialmente dirigidos a essa população, com 

ênfase na preparação para o mundo o trabalho e da valorização da 

cultura. Entenda que esta população apresenta especificidades próprias 

por sua história de vida, pelo fato de estar inserida no mundo do 

trabalho e da cultura e que a Educação de Jovens e Adultos necessita de 

um modelo Pedagógico próprio. Conheça a legislação pertinente à 

                                                           
30 O número de professores varia de acordo com a demanda de alunos de cada unidade. 
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Educação de Jovens e Adultos e aos Centros Integrados de Educação 

de Jovens e Adultos: Lei Federal nº 9.394/96; Resolução nº 3 de 

15/06/2010; Resolução 04 de 13/07/2010; Resolução nº 7 de 

14/12/2010; Decreto 43.052 de 04/03/2003; Lei nº 15.648 de 

14/11/2012; Decreto 53.676 de 28/12/2012; Decreto nº 54.531/13 de 

29/11/2013; Parecer CME nº 10/02 de 07/11/02; Parecer CME nº 

340/13 de 22/08/2013. Conheça e utilize da metodologia dialógica em 

sua formação e na formação de seus educandos. Proponha situações de 

aprendizagem nas quais os conteúdos, sejam trabalhados de forma 

contextualizada e significativa, através de projetos interdisciplinares, 

considerando os saberes dos educandos, suas especificidades e 

estimulando a pesquisa, a descoberta e a construção de conhecimentos 

(SME, 2014, p. 28,29). 

 

Diante do exposto, traremos um quadro-resumo da indicação da legislação 

apontada no comunicado31, acima citado, referente ao mais recente processo seletivo para 

ingresso de professores nos CIEJAs. 

 

Quadro 5: Legislação pertinente à EJA e aos CIEJAs 

LEGISLAÇÃO AO QUE SE PROPÕE 

1. Lei Federal nº 9.394/96  No capítulo específico da EJA, estabelece as 

diretrizes e bases em âmbito nacional para essa 

modalidade. 

 

2. Resolução nº 3 de 15/06/2010 

 

Institui Diretrizes Operacionais para a Educação 

de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à 

duração dos cursos e idade mínima para ingresso 

nos cursos de EJA; idade mínima e certificação 

nos exames de EJA; e Educação de Jovens e 

Adultos desenvolvida por meio da Educação a 

Distância. 

3. Resolução 04 de 13/07/2010 Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

para a Educação Básica. 

4. Resolução nº 7 de 14/12/2010 Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 

5. Decreto 43.052 de 04/03/2003 Cria os Centros Integrados de Educação de Jovens 

e Adultos - CIEJAs. 

6. Lei nº 15.648 de 14/11/2012 Estabelece diretrizes para o funcionamento dos 

Centros Integrados de Educação de Jovens e 

Adultos - CIEJAs na Rede Municipal de Ensino 

do Município de São Paulo. 

7. Decreto 53.676 de 28/12/2012 Regulamenta a Lei nº 15.648, de 14 de novembro 

de 2012, que estabelece diretrizes para o 

funcionamento dos Centros Integrados de 

Educação de Jovens e Adultos - CIEJAs na Rede 

Municipal de Ensino do Município de São Paulo. 

8. Decreto nº 54.531/13 de 29/11/2013 Regulamenta a Lei Nº 15.648, de 14 de novembro 

de 2012, que estabelece diretrizes para o 

funcionamento dos Centros Integrados de 

                                                           
31 Comunicado SME nº. 1.642, de 06/11/2014, publicado no Diário Oficial da Cidade de 07. nov. 2014, 

páginas 28 e 29. Descreve o perfil exigido para professores dos CIEJAs. 
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Educação de Jovens e Adultos - CIEJAs na Rede 

Municipal de Ensino do Município de São Paulo 

(Trata das atribuições dos Profissionais de 

Educação Integrantes das Unidades Educacionais 

da Rede Municipal de Ensino) 

9. Parecer CME nº 10/02 de 07/11/02 Autorização de funcionamento do Centro 

Integrado de Educação de Jovens e Adultos – 

CIEJA 

10. Parecer CME nº 340/13 de 22/08/2013 Trata da análise do Relatório de atividades das 

unidades integrantes do Projeto CIEJA da 

Secretaria Municipal de Educação, em 2010 e 

2011, em cumprimento ao Parecer CME nº 10/02. 

(Relatório das atividades em 2010 e 2011 nos 

Centros Integrados de Educação de Jovens e 

Adultos) 

Fonte: Elaboração da autora com base no Comunicado nº. 1.642 de SME (2014). 

Muito do que é descrito no comunicado referente ao perfil exigido aos professores 

que compõem ou irão compor qualquer uma das unidades dos CIEJAs, não pode ser 

constatado sem realizarmos uma análise detalhada do trabalho desenvolvido nessas 

normatizações, o que não é o nosso foco, aqui. 

Todos os professores fazem parte do quadro do Magistério Municipal de São 

Paulo (professores efetivos) e participam de um processo seletivo para ingressar no 

CIEJA. Os professores selecionados passam por uma entrevista que tem como foco 

compreender a proposta pedagógica desses profissionais e, após aprovação, são 

designados para regência de classe/aula junto ao CIEJA. A atribuição de aulas ocorre de 

acordo com a formação acadêmica de cada professor. Eles devem, obrigatoriamente, 

apresentar formação específica para a área na qual irão atuar. São elas: LC – Linguagens 

e Códigos (Português, Inglês, Arte e Educação Física); CM – Ciências Matemáticas 

(Ciências e Matemática); CH – Ciências Humanas (História e Geografia). 

Os professores regentes da SAAI, também fazem parte do quadro do magistério 

municipal e são selecionados após apresentação de um projeto de trabalho e aprovação 

deste em Conselho Escolar. A eles é exigida a formação em Educação Especial. 

 

3.1.4. Organização curricular 

 

Quanto à organização curricular, os cursos são organizados em dois ciclos, 

compostos por quatro módulos, e desenvolvidos em oito semestres. Contemplam os 

níveis de 1ª a 8ª séries do Ensino Fundamental de oito anos: Módulo I – 1º e 2º anos do 

Ciclo I do Ensino Fundamental; Módulo II – 3º e 4º anos do Ciclo I do Ensino 



98 
 

Fundamental; Módulo III – 5º e 6º anos do Ciclo II do Ensino Fundamental; Módulo IV 

– 7º e 8º anos do Ciclo II do Ensino Fundamental. 

As aulas têm duração de 2 horas e 15 minutos por módulo, compondo cinco turnos 

diários de segunda a sexta-feira, nos seguintes horários: 07h30 min. às 09h45min; 10h às 

12h15min; 15h30 às 17h45min; 17h45 min. às 20h; 20h15 min. às 22h30 min.  

Nota-se que a exigência de uma flexibilidade do tempo e currículo escolar 

realizados no CIEJA, ao considerar a condição do perfil de seu público, que contempla 

uma demanda de jovens e adultos trabalhadores, pais, mães e avós com diferentes 

responsabilidades familiares e trajetórias de vida está em consonância com a conclusão 

dos estudos “Novos caminhos em educação de jovens e adultos – EJA: um estudo de 

ações do poder público em cidades de regiões metropolitanas brasileiras” que versam 

sobre as propostas diversificadas para EJA em âmbito nacional, realizado por Haddad 

(2007). Nesse trabalho, as formas de conceber as propostas curriculares e de associá-las 

à realidade dos sujeitos concretos é o quarto aspecto de sua análise. Para o autor, a 

flexibilidade dos tempos e espaços implica uma nova forma de fazer EJA: 

 

Avançar numa nova concepção de EJA significa reconhecer o direito a 

uma escolarização para todas as pessoas, independentemente de sua 

idade. Significa reconhecer que não se pode privar parte da população 

dos conteúdos e bens simbólicos acumulados historicamente e que são 

transmitidos pelos processos escolares. Significa reconhecer que a 

garantia do direito humano à educação passa pela elevação da 

escolaridade média de toda a população e pela eliminação do 

analfabetismo. A flexibilidade nos horários de entrada e saída, a não-

cobrança de presença, a frequência de acordo com o desempenho e/ou 

interesse em uma disciplina ou projeto, ou campo de interesse, tudo isso 

aponta para uma forma de conceber a escola e o seu currículo que, no 

limite, indicam sinais para uma nova forma de fazer EJA, superando o 

modelo tradicional, cuja reposição acelerada do currículo do ensino 

regular é a principal característica, e os alunos tratados de forma 

homogênea, classificados por série. Dar atenção a essas diferenças e 

tratá-la a partir da diversidade de necessidades de aprendizagem são 

condições necessárias para oferecer aos educandos uma escola voltada 

aos seus interesses (Ibid., 2007, p.15, 17).   

 

A orientação didática específica para o desenvolvimento das disciplinas ocorre 

por meio das orientações curriculares estabelecidas pela SME/DOT-EJA, além dos livros 

didáticos para EJA. Há também, a partir de 2012, uma coleção de apostilas denominada 

EJA Mundo do trabalho. A formação contínua dos professores ocorre num horário 

coletivo, na própria escola. 
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3.2. O método de abordagem empírica 

 

Empenhadas em dialogar com jovens do CIEJA, com base em suas trajetórias de 

vida, observando seus percursos escolares e inserção no mercado de trabalho, 

selecionamos o método biográfico com foco nas narrativas orais de histórias de vida, ao 

passo que a partir de como esses sujeitos se veem e percebem sua condição como 

estudantes pertencentes a uma escolarização “compensatória” e a contribuição dela para 

sua inserção na vida profissional, possibilita a análise do processo de trabalho em sua 

relação com a formação, por meio do estudo de caso.  

De acordo com Horkheimer e Adorno (1973, p. 124), é fundamental que o 

pesquisador escolha a técnica de coleta de dados em função dos objetivos propostos para 

realização de sua pesquisa. Assim, se faz necessário selecionar a mais adequada para 

investigação social empírica, independentemente, de sua preferência. Deste modo, 

afirmam que "as concepções verdadeiramente produtivas nascem, em geral, do estudo 

profundo de casos particulares [...].” Reiteram que, é a partir da práxis que se chega à 

teoria e não o contrário. Este argumento propõe a necessidade de se estabelecer uma 

relação concreta entre o pesquisador e seu objeto de pesquisa, superando a distância 

epistemológica entre ambos. 

Nesse sentido, ao modo de ver de Josso (2007, p. 423), há a necessidade de que o 

pesquisador reconheça os participantes como sujeitos singulares que enfrentam desafios 

e que reconhecem “a si-mesmo e aos outros pelo viés de um sistema de referências numa 

coletividade e em relação a suas próprias transformações [...]”.  

As observações de Roggero (2014, p. 239) quanto à postura do pesquisador 

apontam que ele:  

[...] torna-se mediador das narrativas e, ao objetivá-las para uma análise 

conceitual, assume um papel em que é preciso (re)conhecer no outro 

uma interação dialógica que, se não pode prescindir dos aspectos 

metodológicos que regem uma produção científica, também não podem 

prescindir dos fatores subjetivos que participam dessa interação.  

 

Por meio das narrativas, é possível compreender o processo de reflexão sobre as 

relações socialmente estabelecidas, bem como enfatizar a relação trabalho e formação. 

Em assim sendo, a história de vida permite perceber vários sentidos, na medida em que 

ao narrar sua vida, o sujeito expõe seu contexto histórico-social, e desta forma, possibilita 

o acesso a outras dimensões sociais, uma vez que desvela a subjetividade dos sujeitos no 
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que se refere à cultura, aos valores e ao meio social em que se manteve inserido durante 

esse percurso. Desta forma, conforme revela Josso (2007, p. 419):  

 

A história de vida é, assim, uma mediação do conhecimento de si em 

sua existencialidade, que oferece à reflexão de seu autor oportunidades 

de tomada de consciência sobre diferentes registros de expressão e de 

representações de si, assim como sobre as dinâmicas que orientam sua 

formação.  
 

Nessa mesma direção, Roggero (2010a) evidencia o quanto a especificidade do 

sujeito pode ser verdadeiramente percebida a partir da narrativa de sua trajetória 

biográfica. Assim, destaca que “[...] trata do particular mergulhado no todo social, 

possibilitando que se apanhe, simultânea e dialeticamente, aspectos da individualidade e 

da identidade, que se conflitam e se complementam na constituição do homem 

contemporâneo.” (ROGGERO, 2014, p. 231) 

As narrativas de vida nos possibilitam alcançar o campo subjetivo da formação. 

Nesse sentido, nos permitem analisar as relações entre formação e trabalho, sobretudo, 

significar o que cada jovem compreende ser a formação para o exercício da autonomia na 

vida social e na construção da identidade profissional, bem como verificar a contribuição 

da escolarização da qual ele participa, nesse processo. Nessa perspectiva, elas possuem 

vários sentidos e o sentido que soma no processo de reflexão sobre as relações 

socialmente estabelecidas é aquele que o sujeito expressa como real, já que ao narrar sua 

vida, expõe todo o processo experimentado por ele. 

Diante do exposto, Roggero (2001, p. 101) argumenta que: 

 

É possível pensar que uma narrativa autobiográfica não deixe de ser 

uma forma épica, na qual o sujeito é o herói – embora negado pela 

totalidade – de sua própria existência. Nesse sentido, não cabe 

averiguação das informações ou julgamento dos depoimentos, que 

registram uma forma de elaboração do passado, de autorreflexão [...] 

(Ibid., p. 101). 

 

Uma narrativa, mesmo que da perspectiva individual, contribui para uma análise 

do coletivo, conforme assinala Josso (2007, p. 430):  

 

[...] a prática de pesquisa utilizando a metodologia histórias de vida [...] 

privilegia a atenção à maneira como cada pessoa utiliza sua margem de 

liberdade e sua capacidade criadora [...]. A auto-orientação de si, 

subproduto de nossa criatividade (a invenção de si), torna-se uma 

tomada de poder sobre a maneira como cada individualidade pode 
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descobrir sua singularidade, cultivá-la, inscrevendo-se num continuum 

sociocultural, isto é, numa história coletiva. 

 

Ainda de acordo com a autora (Ibid., p. 415) “trabalhar as questões da identidade, 

expressões de nossa existencialidade [...] permite colocar em evidência a pluralidade, a 

fragilidade e a mobilidade de nossas identidades ao longo da vida”. Sendo assim: 

[...] permite trazer à luz, progressivamente, o ser-sujeito da formação, 

vê-lo tomar forma psicossomaticamente, psicologicamente, 

sociologicamente, economicamente, culturalmente, politicamente, 

espiritualmente, numa sábia e singular teia, produzindo assim um 

motivo único. [...] A consciência de ser (ativamente ou passivamente) 

sujeito de sua história, através de todos os ajustes que foi preciso fazer, 

permite ter a medida do que está em jogo em toda a formação: a 

atualização do sujeito num querer e poder ser e vir a ser e sua 

objetivação nas formas socioculturais visadas, as que já existem ou as 

que ele tiver que imaginar [...] (JOSSO, 2007, p. 423). 

 

3.3.  O percurso da pesquisa empírica 

Foi feita a seleção de um dos CIEJAs (descrito na seção 3.1) e, posteriormente, o 

convite aberto aos jovens, matriculados, neste ano de 2015, que vieram de escolas 

regulares com idade entre 15 e 18 anos, preferencialmente que trabalham. Quatro deles 

se apresentaram para participar da pesquisa, após a explanação, individualmente, do seu 

propósito, as entrevistas foram realizadas em dias e horários previamente estabelecidos 

pelos colaboradores depois da assinatura da Carta de Concessão das Entrevistas (anexo 

1), incluindo a permissão dos responsáveis pelos colaboradores menores.  

É interessante observar que diferentemente do que os autores que escrevem sobre 

história oral relatam – de que os colaboradores colocam-se a disposição e sentem prazer 

em compartilhar suas histórias de vida – não foi constatada essa mesma impressão ao 

contatar os jovens para participarem desta pesquisa. As dificuldades encontradas estão 

relacionadas à falta de compromisso de alguns que, mesmo dando sua palavra e 

demonstrando, num primeiro momento, estar interessados em colaborar, não estavam no 

local e horário determinado, mesmo esse local sendo sua própria residência. Outra 

dificuldade refere-se ao celular se encontrar em caixa postal ou até chamar por diversas 

tentativas sem uma resposta. Houve aqueles que disseram querer colaborar, porém que 

entrariam em contato quando estivessem com disponibilidade. Assim, muitos dos jovens 

(12) que contatamos por se mostraram interessados em participar desta pesquisa foram 

desconsiderados após duas ou mais tentativas frustradas.  Por outro lado, é preciso 
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ressaltar que os colaboradores que têm, aqui, sua narrativa de história de vida apresentada, 

todos, sem exceção, mostraram satisfação em participar desta pesquisa.  

Aos colaboradores foi solicitado que contassem sua história de vida – família, 

escola, trabalho – e como o CIEJA entrou na sua formação. Todos foram orientados que 

narrassem livremente. Porém, essa proposta disparadora revelou-se insuficiente para a 

narração de suas histórias de vida. Assim, a pesquisadora foi, ao longo das narrativas, 

fazendo novas questões para que os jovens pudessem articular melhor suas ideias.    

As narrativas foram gravadas, e após sua coleta realizou-se a transcrição e a 

transcriação. Esse processo foi feito com o devido cuidado para a conservação do registro 

fiel dos discursos, sendo assim, as narrativas foram ouvidas por diversas vezes. 

Utilizamos nomes fictícios com o intuito de preservar as identidades dos colaboradores.  

 São quatro os colaboradores desta pesquisa que apresentamos com o nome de 

estrelas por iluminarem nossa pesquisa. 

3.4. As narrativas orais de história de vida  

 

3.4.1. Narrativa de Sirius 

 

É aluno do Módulo IV e na data da entrevista fazia um mês que estava 

frequentando o CIEJA.  É um jovem de 17 anos que nunca trabalhou. Filho de pais 

separados, mora com a mãe. Ele se mostrou tímido durante toda a entrevista. Concedeu 

está narrativa de história de vida no dia 22 de outubro de 2015, às 16h20’, em sua casa. 

Apesar de ser uma narrativa bem sucinta, revela-nos elementos relevantes para pensar o 

objeto de pesquisa. 

 

Então, eu me chamo “Sirius”. Fui estudar na escola A quando eu tinha 7, 8 anos 

de idade. Fiquei lá até, acho que, o sétimo ano por aí. Eu ia bem, na escola e tal, aí 

comecei ir mal por causa das amizades.  Fui, troquei de escola e de novo a mesma coisa! 

Essa outra escola era particular também? 

Era particular. Todas.  Eu fui para duas escolas particulares: escola A, depois 

fui pra escola B e depois fui pro CIEJA.  

A dificuldade que você tinha era de que tipo? Dificuldade com os conteúdos? 

Ah, matemática, essas coisas, entendeu? Porque a escola repetia por uma 

matéria, entendeu? 
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Você não conseguia acompanhar? 

É, matemática, eu sempre tive dificuldade. 

Você chegou a reprovar? 

Cheguei reprovar. 

Quanto tempo? 

Reprovei dois anos. Aí eu vim pro CIEJA, terminar e depois fazer um supletivo e 

arrumar um trabalho.  

Como você conheceu o CIEJA? 

Então, foi... eu fui numa escola... na escola que eu estudava, aí o tio que é  

segurança lá  me falou que tinha uma escola lá perto que era para eu olhar. Eu fui lá, 

minha mãe gostou e quis me matricular para eu terminar a escola. 

E por que você acha que esse segurança lhe sugeriu essa escola?   

Não sei! Ele falou que lá era bom. Eu fui lá ver e gostei. Pra terminar logo! 

Na verdade você queria um lugar para acelerar os estudos mesmo?  

Sim, pra recuperar o tempo perdido. 

O que você está sentindo em relação ao CIEJA? Gostou? 

Bacana, legal! Pena que não pode fazer o primeiro, segundo e terceiro (ensino 

médio) lá.  

Você já comentou que pretende trabalhar. O que você está pensando em fazer? 

Tem alguma coisa em vista? 

  Sim, tenho. Eu gosto de computação.  Vou fazer web design, essas coisas. 

Você já está fazendo algum curso preparatório? 

Ainda não. Mas, eu manjo pra caramba de computador aí eu vou fazer esse curso 

que eu gosto... é isso! Aí eu não sei, fazer web design, depois fazer uma faculdade.  Depois 

tentar fazer faculdade de computação. É computação? É ciência da computação! 

Conta um pouquinho da sua infância, como era sua relação com a escola? 

Gostava? 

Ah, quando era pequeno eu até... sempre gostei da escola sabe, mas às vezes,  sei 

lá... comecei  a ter dificuldade na escola e aí começou a ficar chato. Por causa das 

amizades, eu bagunçava muito! Foi isso, agora tô tentando melhorar!  

Você considera que naquele momento foi um aluno indisciplinado ou não? 

Não. Não era indisciplinado assim. Era por causa das amizades que eu não 

conseguia acompanhar o ritmo das matérias. Eu ficava conversando muito. Mas, eu 

nunca fui de aprontar muito assim sabe? Grave.  
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Mas você chegou a ser chamado pela direção de escola?  

Por bagunça não, nunca. 

Nunca foi expulso de nenhuma escola? 

Não, nunca.  Nunca fui expulso, nunca tomei advertência, nunca tomei nada! 

Você que resolveu sair mesmo? 

Sim, por causa da idade. Passou a idade, aí eu tive que vim para outra escola, 

depois fui para o CIEJA. Fui para tipo um supletivo, sabe?  

Como assim passou a idade? Eles não aceitam lá? 

Não. Tenho 17 aí não dá pra fazer a 8ª série. 

Até que idade que eles determinam para fazer a 8ª? 

Se eu não me engano é 15 anos, no máximo, assim.  Acho que era 15. Aí eu tive 

que ir para outra escola, mas não deu certo, tive uns problemas lá e tive que ir para o 

CIEJA depois. 

Você ficaria muito constrangido em comentar um pouquinho sobre esses 

problemas? 

Ah, foi uma briga que eu tive com o menino lá. Aí minha mãe quis me tirar.  

Mas os motivos que levaram essa briga, você se sente a vontade para comentar? 

Não! 

Tudo bem! 

E a sua mãe, em relação à escola, a você, de maneira geral, como foi desde a sua 

infância? Sempre presente, lhe acompanhando? Como era? O que ela falava? 

Sim. Sempre me acompanhou. Sempre pagou escola, todo mês pagava. Sempre 

fui de escola particular.  O problema foi eu mesmo! Eu errei... as amizades erradas aí, 

fez eu desandar na escola. Mas agora eu tô tentando correr atrás do tempo perdido. 

Sim, você é novo ainda! 

  Tenho 17 anos ainda. 

Você fez bastante amizade lá no CIEJA? 

Sim, fiz amizade com umas quatro pessoas, só, da minha sala. 

Como é sua sala, mista? Têm adultos ou mais jovens? Têm muitos alunos com 

necessidades educacionais especiais?  

Lá tem de toda a idade.  40 anos eu acho, creio eu até os 16.    

E tem algum aluno especial? Bastante ou pouco? 

Tem. Na minha sala é pouco, na escola tem bastante! 
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Você está feliz de estar no CIEJA? No sentido de formação, você acha que o que 

é oferecido no CIEJA está no mesmo patamar de outra escola, pública do estado ou 

mesmo da prefeitura? 

Tô feliz por um lado e triste por outro. Vamos supor... feliz porque eu vou acabar 

o ano e triste porque eu queria tá mais na frente, mais avançado na escola. Queria já tá 

pelo menos no Terceiro Colegial. Aí atrasou muito entendeu? Se eu pudesse voltar atrás 

eu teria feito diferente. Teria estudado mais, teria passado de ano.  Ficar muito atrasado 

não dá! 

Gostaria de retomar um pouquinho aquela pergunta que eu tinha feito agora 

pouco: você estando lá no CIEJA, em relação ao ensino, ao conteúdo que está sendo dado 

lá, você acha que está no nível de outras escolas ou não?  

Ah, eu não sei! Eu não sei porque...acho que... não. Se eu for para uma escola 

assim na faculdade, mais para frente você fala? 

Não. Se você for para o Ensino Médio numa escola regular quando você terminar 

esse ano, você acha que o conteúdo dado ali será suficiente para você acompanhar? 

Tá suficiente também. Acho que tá suficiente! Sei lá, essa pergunta não sei 

responder! Porque vamos supor... se eu fosse ano que vem pra alguma escola particular, 

algumas coisas eu ia sentir dificuldade, porque algumas coisas eu não tenho no CIEJA. 

O que, por exemplo? 

Vamos supor... química, esses negócios, sabe? Coisa mais avançada. Eu tenho 

muita dificuldade em matemática e se fosse pra uma particular no ano que vem eu ia ter 

mais dificuldade ainda, porque tem coisas que eles não ensinam no CIEJA... não estão 

ensinando!  

Então você acha que tem uma certa defasagem em relação a uma escola regular, 

mesmo pública? 

Sim. É uma escola boa, mas ao mesmo tempo falta conteúdo. Tem acolhimento, 

as pessoas são gente boa. Mas... não é uma Escola ruim! É uma escola boa! Tem bastante 

coisa... eles passam bastante coisa. Mas, se comparar com uma particular tem coisa que 

eles passam que não vai cair na próxima série numa escola particular! Aí vou sentir 

muita dificuldade. Mas tá bom, é só pra passar de ano mesmo!  

Na verdade, então, nesse momento, o que está importando para você seria o 

certificado mesmo? Concluir para ter um certificado? 

Aham! 
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Nós estávamos comentando um pouquinho sobre a diversidade que tem na escola, 

não é? Você comentou que têm os especiais, têm adultos. Tem idoso na sua sala também? 

Idoso, idoso, não, mas tem gente mais velha. 

Como é essa relação: todos na mesma sala com idades diferentes? 

O pessoal é gente boa! Todo mundo ajuda todo mundo. Quando alguém tem 

dúvida, alguém ajuda, entendeu?  É legal, um ajuda o outro!  Tem gente que não sabe, 

mais tem gente que sabe menos, aí um vai ajudando o outro. Se você está com dúvida em 

alguma coisa, a pessoa vai lá e ajuda. 

Há um respeito em relação ao ritmo de cada um? Por que normalmente quando a 

pessoa é mais velha, tem mais dificuldade, o ritmo é diferente de um jovem. Por exemplo, 

você com a sua idade, até por ter vindo de uma escola particular, de repente vai sentir 

mais facilidade. Isso tem hora que desanima um pouco? Comente um pouco. 

Sim, às vezes tem umas coisas que passam que eu falo: nossa, não acredito que 

eles tão passando isso! É coisa muito fácil! Mas, eles passam porque tem gente muito 

atrasada ainda na escola e que não sabe, ainda. Mas dá para... normal!  

Eu queria que você explanasse um pouquinho como você se sente.  

Triste só! Eu queria tá mais avançado.  

Você já chegou a pensar que você não gostaria de estar nessa situação de sala de 

aula? 

Não, eu queria já ter terminado a escola!  

Não é nem pelo CIEJA, então, é só pelo fato de ter terminado? 

Sim, queria ter terminado já e tá na faculdade fazendo o que eu gosto. 

Estando no CIEJA, você irá terminar a 8ª série. Não irá fazer o Ensino Médio lá 

porque eles não oferecem. Mas se oferecessem você ficaria lá ou iria para outra escola? 

Eu acho que eu ficaria porque meu objetivo é terminar logo a escola pra poder 

fazer o curso que eu gosto.  

Independentemente dessa questão do conteúdo e se isso está lhe dando uma 

bagagem? 

Não, isso não vai me causar dificuldade porque o que eu quero fazer é uma coisa 

que eu gosto, que já manjo entendeu? Desde pequeno eu faço.  Aí vai ser mais fácil pra 

mim. Na faculdade vai cair mais coisa, matemática, essas coisas. Mas hoje em dia tem 

internet, né, dá pra estudar pela internet tem muita coisa! Queria terminar a escola logo, 

do que correr o risco de ir para uma particular e não acompanhar e acabar repetindo, 

entendeu?  
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Nesse sentido você preferiria ficar ali? 

É, porque eu tô muito atrasado, entendeu? Atrasado é difícil, fica mais 

complicado.  

Voltando um pouquinho na relação sala de aula, professores, conteúdo, como 

funciona lá?   O ambiente é acolhedor? 

Sim. Todo mundo é gente boa, educado, respeita. Os professores são gente boa, 

ajudam, é legal!   

Você se sente mais à vontade do que se estivesse numa outra escola ou mesmo 

nas escolas particulares pelas quais você passou? 

Lá eu me sinto mais à vontade, entendeu?  Porque tem muita coisa lá que eu já 

sei, já, que eles passam, entendeu? Aí eu me sinto mais tranquilo pra fazer até as lições, 

assim, na sala de aula. Tem muita coisa que eles passam que eu já sei já e tem gente que 

não sabe, entendeu? Aí eu posso até ajudar os outros. É melhor, bem melhor do que você 

tá numa particular, com dificuldade e não saber nada! Não nada, assim... mas, mais 

dificuldade que os outros que já estão lá  um tempo já, sabe? 

Por outro lado tem uma desmotivação? No sentido de pensar: já sei o que estão 

dando aqui. Não desmotiva? 

Não, não desmotiva não, porque meu objetivo é terminar logo a escola. Quanto 

mais eu souber, melhor! 

Imagine se fosse mais velho estivesse dando um conselho para o seu filho, seu 

neto, o que você diria, refletindo sobre sua vida, sua formação? 

Para estudar. Não ir nas más influencias e poder passar na escola pra poder 

arrumar um emprego melhor pra ele e fazer faculdade, essas coisas...  

E se eles respondessem que hoje em dia não precisa ter estudo para ter um 

emprego bom. O que você responderia? 

Que não, porque o Mercado de trabalho, às vezes eles não pegam nem que já tem 

um bom estudo, faculdade e tal. Tem gente que não tá conseguindo emprego hoje em dia, 

quem dirá sem estudo, não vai conseguir nada!  É difícil! Vai trabalhar como faxineiro, 

lixeiro essas coisas. Sei lá, não é querendo desmerecer, sabe? Mas é verdade! 

Em seguida, a pesquisadora perguntou se ele gostaria de falar mais alguma coisa 

e obtendo uma resposta negativa, encerrou a entrevista agradecendo por sua participação. 

A mãe do jovem solicitou uma cópia da narrativa e a pesquisadora garantiu que está seria 

enviada. 
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3.4.2. Narrativa de Canopus 

 

 Filho de pais separados, mora com o pai, o avô e a avó. É um jovem de 17 anos 

que já teve uma experiência de trabalho, mas no momento está desempregado. Está no 

CIEJA desde março deste ano. Esta narrativa ocorreu em sua casa, no dia 26 de outubro 

de 2015, às 16h50.  É uma narrativa reveladora. 

 

Meu nome é “Canopus”. Eu nasci no Hospital Cruz Azul. 

Aqui em São Paulo mesmo? 

É. Morei com a minha mãe dez anos e vim morar com meu pai. Faz seis anos que 

moro com ele.  

Sua mãe mora aqui em São Paulo? 

Sim, mora aqui perto. 

Como é a relação de vocês? 

É boa, normal! Com meu pai, com meus avós daqui e com os de lá, também.  

Aqui você mora com seu pai e com a sua avó? 

Com o meu pai, com o meu avô... É com ele... que meu pai mora...tem uma casa 

só dele lá em cima. Mas, eu moro com eles tudo. 

O que você gosta de fazer? Conta um pouquinho sobre você. Se apresente, 

Canopus. 

Gosto de ficar no computador e em casa, de boa, só! Fico no celular e no 

computador. Algumas vezes eu saio. Só gosto de ficar em casa, de boa.   

Você é mais tranquilo, não gosta de sair? 

Não! E... agora é...escola? 

Na escola, eu estudei numa EMEI aqui perto, depois eu fui...não... é na EMEI, 

depois eu fui para escola A e depois eu vim aqui para a escola B. Eu fiquei lá e repeti. 

Quantos anos você repetiu? 

Um, dois. Não, um... Um eu parei de estudar e um eu repeti. Fui para a aqui de 

baixo...aqui, aqui... esqueci o nome... escola B. Fiquei na escola B e lá eu repeti. Na 

escola A eu tinha parado de estudar e lá (escola B) que eu repeti. Eu tinha parado de 

estudar e vim aqui para o CIEJA. 

Conta um pouquinho como foi nessas escolas. O que fez você desistir de estudar? 

Na escola A, foi porque era à tarde. Era ruim à tarde, eu não gostava. 

Por isso acabava faltando na escola? 
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É, eu parei de estudar lá. Mas lá era bom. E depois eu vim aqui para a escola B.  

Continuei indo, só que eu faltava demais e acabei repetindo.  

E por que você faltava? 

Porque... eu não ia..., eu era burro! Agora eu vou. No CIEJA eu vou.  

E como você conheceu o CIEJA? Através de quem? 

Através de um amigo meu que mora aqui na rua de cima. Ele também estudou lá. 

Ele estudava junto comigo e repetiu e tudo. Eu fui lá no CIEJA, me cadastrei e tô lá... 

para tirar os atrasos.  

Ah, então você foi para o CIEJA com o propósito... 

Para tirar os atrasos. Agora eu passo de ano e já vou para o primeiro de uma vez, 

já.  

Você já está no módulo IV que é a oitava série? 

Já! Uhum! Eu já vou para o primeiro (ensino médio) de uma vez. 

Você está gostando do CIEJA? 

 Tô... lá é normal! É só 2h e pouco, 3h de aula.  

Você não acha que é pouco esse tempo? 

É pouco. Você não aprende nada. Mas lá também é mais palestra32. O professor 

mais fala do que passa lição, vai explicando só!  

Você acha que isso lhe prejudica de alguma forma, no sentido de conteúdo?  

Prejudica! Prejudica um pouco, mas... não sei... é porque as coisas que eles 

explicam lá já mais ou menos eu já sei. 

Você já viu na escola regular? 

  Já. Então, pra mim lá no CIEJA é de boa.  

E como é na sua sala, tem muita diversidade, gente mais velha ou mais nova? 

Tem. Só gente mais velha, só tem eu, um menino e uma menina mais novo lá, da 

mesma idade.  De resto é tudo pessoal mais velho.  

E como é estudar com esse pessoal mais velho? 

Eu me sinto normal. Pra mim é normal, só é um pouco diferente, de resto é 

normal! 

O ritmo deles é o mesmo que o de vocês, mais novos? 

Não, é bem diferente! 

E isso implica em alguma coisa, no sentido de ter que esperá-los? 

                                                           
32 Esse termo refere-se às aulas expositivas.  
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Não. Eu não ligo para isso. Eles fazem, eles demoram para aprender, mas a gente 

espera!  

Alunos com necessidades educacionais especiais têm bastante na sua sala? 

Na minha sala tem uma menina só. 

E na escola? 

Na escola tem bastante! 

Como você lida?  

Normal também, de boa! Isso daí pra mim não influencia nada.  

Em que o CIEJA está contribuindo para você em termos de formação? 

Está me ajudando bastante porque eu estou lá no atraso e eles tão tirando o meu 

atraso. Já vão me pular de série. É bom!  

Você fez uma prova de reclassificação? 

Fiz. 

Então você estaria na quinta e sexta e foi para a sétima agora? 

Não. Eu tava na sétima e pulei já para oitava de uma vez. 

Quando você chegou lá, pulou para oitava com aquela provinha que faz no 

começo? 

Uhum! Pulei já para oitava de uma vez e agora eu vou para o primeiro. 

Em relação a trabalho, o que você pensa?  

Eu já trabalhei! Tenho carteira registrada.  

Que maravilha! Conta como foi essa questão do trabalho.  

Ah, normal, também.  

Você trabalhou com que? 

Trabalhava na Cobasi. Era repositor. Fiquei lá até acabar o contrato.  

Mas você era estagiário? 

Eu era menor aprendiz. 

Fiquei um ano lá... um ano não, seis meses. Carteira registrada, tudo. Ganhava 

um salário bom, vale refeição, convênio médico, tudo. Aí eu saí fora.  

Desculpe pela curiosidade, o salário era em torno de quanto? 

R$600,00. R$ 450,00 de vale refeição, mais convênio médico. Entrava às 2h30 da tarde 

e saía às 09h da noite e...e só.  

Foi você quem quis sair ou venceu o contrato? 

Tava pra vencer, faltava pouco tempo pra vencer. Eu não tava aguentando mais 

e pedi pra sair. 



111 
 

Por que você não estava aguentando? Muita pressão? 

Não! Eu não pedi para sair, na verdade falei para eles me mandarem embora. Os 

outros estavam lá enchendo o saco demais. Me arrependo, fazer o quê? Mas... muita 

fofoca na empresa. Os outros ficavam fofocando para lá e para cá, para lá e para cá. Eu 

não gosto de falsidade. 

Mas entre pessoas mais ou menos da sua idade ou pessoas mais velhas? 

Pessoas velhas já, 30 anos, 20, até um menor aprendiz, lá porque a loja que eu 

trabalhava era nova, então tinha pouco funcionário, tinha uns 60 funcionários, acho. Era 

em Santana, na Marginal, próximo ao Center Norte. Só...aí eu saí de lá. 

Você gostou dessa experiência de trabalhar?  

Uhum! Foi legal! Agora tô procurando outro. 

Conta um pouquinho da sensação do primeiro emprego, dos planos, dos sonhos. 

Para mim foi normal.  Eu nem via quase o meu dinheiro. Recebia e já gastava. 

Recebia e já gastava.   

  Gastava com coisas para você? 

Aham! Com roupa, tênis, saía. Eu nem via direito o meu dinheiro.  

Mas era boa a sensação de ter ser próprio dinheiro? 

Aham! Nem via. Gastava tudo com besteira. Meu vale refeição, meu salário. 

Você pensa que se arrumar outro emprego fará diferente? 

Ah, pretendo fazer, pretendo guardar. 

Faz tempo que você trabalhou lá? 

Faz um ano agora que eu saí. 

Nesse um ano você procurou mais alguma coisa? 

Tô procurando. Hoje mesmo eu ia levar um currículo. Mas agora eu só vou lá 

amanhã, num supermercado. Tô procurando, mas... 

Está difícil? 

Tá porque eles tão pedindo... todos os serviços tão pedindo o primeiro grau. 

Você tem que ter terminado pelo menos a oitava e estar cursando o Ensino médio. 

Só no meu que eu consegui, mas eu não achei mais nenhum assim. To procurando 

até agora e não achei mais. Como o meu primeiro emprego foi ruim, eu demorei acho 

que uns seis meses para conseguir entrar, porque tive que tirar CPF, cartão, carteira de 

trabalho que eu não tinha. Tirar um monte de documentação da empresa. Ir no sindicato. 

Um monte de coisa.  

Como você ficou sabendo desse emprego? Alguém lhe indicou? 
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A minha tia é gerente do banco e uma funcionária dela tinha o filho que 

trabalhava lá. Ela falou para minha tia que falou com a minha mãe. Fui eu e minha mãe 

lá, aí eu arrumei! Fui e consegui. Demorei uns seis meses para entrar, indo atrás da 

documentação. Entrei, trabalhei lá e depois saí fora.  

Fez amizades lá? 

Fiz. Tenho amizade até hoje. Tem vez que eu vou lá na casa do... tenho lá com 

aprendiz, mas com ele não muito. Tenho mais com o pessoal mais velho de lá. 

Você acha que esse trabalho te ajudou em algum aspecto? O que mudou na sua 

vida? 

Ajudou porque eu aprendi as coisas, como que é no serviço. Porque lá eu tinha 

que ficar ... porque lá só tinha pessoal que tinha dinheiro. Eu tinha que ficar certinho lá, 

atender... Atendia cliente sempre com respeito, tudo, sempre com postura.  

Então lhe ajudou a perceber a importância de ter postura! E quanto aos patrões, 

era difícil o acesso a eles? 

Eu tinha os encarregados. Eu era amigos de todos, então não tive problema com 

encarregado nenhum. E só.  

E se arrependeu de sair? 

É! Isso aí, eu arrumo outro. Tô procurando, se Deus quiser eu vou arrumar outro.  

Com certeza, principalmente agora, estudando! Você ficou quanto tempo sem 

estudar? Um ano? 

É porque quando... logo que eu comecei a trabalhar e estar trabalhando você 

precisava de autorização da escola. 

Você estudava em que horário? 

De manhã. Eu tava indo para escola, só que quando eu comecei a trabalhar eu 

peguei o negócio lá da escola, a autorização e parei de ir. Na hora que eu fui ver já não 

tava indo mais, tava só trabalhando. Foi quando eu repeti e aí eu fui para o CIEJA. Que 

foi esse ano. Fui mandado embora (do trabalho) em novembro, dia 28 de novembro, por 

aí. 

Você entrou quando no CIEJA, desde o começo do ano? 

Não. Desde março, eu acho. Mas agora tá acabando já.  

Passa rápido, não? Estamos quase no final do ano já! 

Ainda bem! 

O que está importando mais para você é o certificado?  

É! 
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E em termos de conteúdo? 

Conteúdo? Vou lá e eles não explicam quase nada.  

E você, como aluno, não cobra? 

Não... eu presto atenção no que eles explicam, mas são poucas coisas e o que eles 

explicam lá eu já aprendi na escola regular, normal. 

Você acha que se estivesse numa escola regular estaria aprendendo muito mais ou 

não? 

Não tanto porque as escolas não é tanto assim também! Nas da prefeitura, o 

ensino hoje em dia tá ruim.  

Em que aspecto está ruim? 

Todos.  Não investe... o prefeito não investe no ensino, nada!  

Mas é o que, falta de professor?  

Também, falta de professora. Tem os professores que tão lá para ensinar e tem 

outros que tão lá só pra ganhar dinheiro e nada. E só! 

Você chegou a ser expulso da escola? 

Quase, só quase!  

Conta um pouquinho, como era lá. E você era indisciplinado ou não? 

Só na escola A. Os moleque lá pegou um negócio, quebrou a parede eu tava 

junto...eu não tava junto, mas eu... 

Você não fez, mas estava junto?! 

É, tava junto. Aí quase que eu fui expulso. Foi nesse tempo que eu parei de ir. 

Chamaram o seu responsável? 

            Chamou.   

E como foi? 

Falou lá com meu pai. 

Assinou algum termo? 

Assinou e só. 

E o seu pai como ficou? 

Ficou bravo, mas eu falei para ele que eu não tava junto. E só.  

Depois disso você desanimou de ir para escola? 

Não, eu continuei indo, mas depois eu parei. Sei lá porque eu parei, parei do 

nada! Meu pai falou um monte depois. 

Por você ter parado? 

Uhum! Minha mãe, todo mundo falou. Mas, fazer o quê? Agora eu tô indo. 
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E você está decidido a pegar firme? 

Depois que eu sair do CIEJA... eu vou estudar à noite.  

Você pretende trabalhar e estudar? 

Uhum! Pretendo já logo arrumar um serviço. Acho que eu vou fazer SENAI, 

quando eu terminar. 

Ah, é? Que curso você gostaria de fazer? 

Mecânica automobilística. 

Que legal! É uma área que você gosta bastante? Manja alguma coisa? 

Não. Não manjo, só gosto de carro, então ia ser bom! E o serviço que eles 

mandam lá é bom! Meu primo fez mecânica automobilística e foi para a Mitsubishi e tá 

lá até hoje. 

É uma área que tem bastante trabalho? 

Uhum! 

Vamos supor que você fosse mais velho já tivesse um filho e o filho não tivesse 

querendo ir pra escola fazendo isso que você fez. Tudo bem que não é nada de mais. O 

que você diria pra ele? 

 Eu ia ficar orientando ele, só. Aí era com ele, eu acho. Porque eu também fiz. Eu 

ia orientar ele e fazer ele ir, mas se não quisesse, eu também não ia ficar obrigando, 

arrastando ele para ir, porque as coisas que você faz obrigado não adianta nada. Então, 

eu ia só ficar orientando até a hora que ele caísse na real e falasse não, eu tenho que ir. 

E só! 

No caso, você perdeu dois anos então? 

Aham! 

Então você estaria no primeiro ou no segundo? 

No segundo, indo para o terceiro. Ia virar o ano agora, vou para o primeiro, mas 

já era para tá no terceiro. 

Depois que você terminar o CIEJA, pretende fazer supletivo ou regular? 

Não. Vou fazer o regular. 

Por quê? 

Porque o regular é melhor! 

É melhor em que aspecto? 

Em tudo, você aprende um pouco mais. E se você vai arrumar um serviço e falar 

que tá no supletivo, assim, os outros talvez nem contratem.  

Ah, é! Porque você acha isso? 
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Eles discriminam. Vão falar esse moleque é burro! Tá no CIEJA.  

Nossa! É essa a visão? 

Então eu não vou fazer supletivo, vou fazer o normal! Por mais que eu teja 

atrasado pelo menos eu vou ... como é que chama?... Por mais que eu teja atrasado eu 

vou entrar no regular, normal. Aí é só dois anos, ao invés de eu terminar com 17 eu 

termino com 20 ou 19, não sei! 

Você vai fazer em 3 anos, então terminará com 20, certo? 

Era para eu tá no terceiro. Mas não tem problema. Fazer o quê? 

Super novo com vinte anos, tem um futuro gigante pela frente! O que você almeja para o 

futuro além da mecânica automotiva?  

Pretendo fazer um concurso público. É... de qualquer coisa. 

Qualquer coisa? 

É, sendo funcionário público! Menos professor, essas coisas assim... 

Por que professor não? 

Porque os alunos é folgado demais. 

Sofre muito, professor? 

Uhum!  

Mas, o que lhe atrai no concurso público independentemente da área? 

O salário. O salário é bom! 

Eu “fazeria”, por exemplo, pra polícia, sei lá alguma coisa assim. GCM 33 , 

alguma coisa assim. 

Entendi! Para ter uma estabilidade também, não é? 

É, na polícia não muito, também porque...Mas, sei lá, INSS, esses negócios assim. 

Tenho que ver... 

E você faz alguma coisa em paralelo para recuperar a falta de conteúdo? Estuda 

em casa? 

Não, não faço nada. Só vou para o CIEJA, só e volto para casa. 

E tem trabalho, lição de casa, essas coisas? 

Tem.  

E você faz direitinho? 

Uhum! 

Você está contente de estar lá? 

                                                           
33 Guarda Civil Municipal. 
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Tô! 

Se você pudesse mudar faria diferente, hoje? 

Antes? Antes eu “fazeria”, se fosse um pouco mais novo, não faltava na escola, 

essas coisas. Porque eu vejo meus amigos lá que estudaram comigo, indo todos pro 

segundo, só falta um ano pra acabar e eu falta dois, ainda! 

O que você pensa em relação a isso? 

Penso que eu vacilei, mas aí rapidinho pego o ritmo de novo!  

A pesquisadora perguntou se ele gostaria de falar mais alguma coisa ou se tinha 

alguma pergunta e, após sua resposta afirmando que não, agradeceu-o pela colaboração. 

 

 

 

3.4.3. Narrativa de Alfa Centauri 

 

Trabalha com o pai em uma marcenaria. Aos 16 anos, entrou no CIEJA no mês 

de agosto, completando 17 em setembro. A entrevista foi concedida no dia 03 de 

novembro de 2015, às 15h, em sua casa. O jovem não se mostrou tímido em nenhum 

momento, apresentando uma narrativa envolvente. 

 

Meu nome é Alfa Centauri. Tenho 17 anos.  Eu fui uma criança bem tranquila, eu 

nunca fui o tipo de ficar fazendo muita coisa, sempre fui meio caseiro e sempre fui... eu 

não nego, que eu era excluído do pessoal, mas gostava de ficar na minha. Mas, às vezes, 

eu também queria ficar com o pessoal que não gostava de ficar comigo. Os mais para 

frente! Mas acabei deixando quieto e... eu comecei... Eu estudava no SESI...  comecei 

estudando no SESI desde a primeira série e lá eu gostava para caramba porque como foi 

minha primeira escola, foi os meus primeiros amigos e, a cada ano que foi  passando, eu 

fui criando mais amizade. Com os professores eu também era muito apegado, com muitos 

deles! Aí, acabei por conta de ficar com brincadeira, repetindo de ano uma vez. 

Em que série? 

Na terceira. Eles acharam melhor me reprovar porque não tinha aprendido nada! 

Até que eu peguei... fiquei na minha e passei de ano. Chegou na quarta série, teve umas 

mudanças na escola. Num semestre, entrou uns cinco ou seis professores e saíram.  Então 

deu problema nas notas. Eles acharam melhor me reprovar de novo e, me reprovaram! 

Eu já fiquei meio assim... eu não fiquei muito com cabeça e quis sair de lá. Falei para 
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minha mãe me tirar de lá porque eu não tava gostando muito. Falei que já tinha virado 

palhaçada. Mas, foi uma das piores burrices que eu fiz na minha vida, ter saído de lá, 

porque é uma escola que ia me dar um futuro melhor. Vim para a escola B. Lá eu já tinha 

estranhado porque como no SESI era pouca gente, era particular, então não... tinha 

bastante regra, era bem rígido! Cheguei na escola pública e eu já dei uma estranhada 

de... de cara, bem lotada, bastante gente!  Eu ainda fiquei meio na minha com...  fiquei  

meio com medo porque eu não tinha me adaptado ainda. 

Você fez a partir da quarta ou da quinta série na escola B?  

A partir da quinta.  Eu passei a quinta série! Chegou na sexta, também passei e 

com umas amizades legais, desde a quinta. Na sétima, eu comecei a arrastar, fiquei de 

brincadeira e não queria saber de nada. Repeti de novo! 

Mas você faltava às aulas ou só era indisciplinado mesmo? 

Eu ia, mas eu não... Os professores chamavam minha atenção. Eu não estava 

muito... assim... Até que eles me reprovaram também. Depois que eles me reprovaram, 

fiquei procurando (outra escola)... Esse ano eu tava fazendo lá ainda, só que eu já tinha 

percebido que não era o certo o que eu estava fazendo, que eu já tava muito atrasado 

com um pessoal... com uma turma bem devagar! Acabei procurando uma escola melhor 

para fazer o CIEJA34. Fui na escola C que era EJA, só que era à noite. Tava fazendo a 

sétima lá, só que eu fiquei meio assim, porque como era à noite eu chegava muito tarde 

em casa! Teve uma amiga da minha mãe que trabalha na subprefeitura que falou sobre 

o CIEJA. Aí eu fiquei meio interessado! Ela falou que eu ia conseguir terminar o Ensino 

Fundamental esse ano. Fui lá ver. Respondi umas perguntas lá na prova e agora eu tô lá 

no CIEJA! 

Você chegou a cursar na escola C?  

Eu fiquei duas, três semanas lá e aí me chamaram no CIEJA. 

Depois que você reprovou na escola B procurou a escola C? 

Não eu reprovei na B e fiquei ainda a metade do ano lá, retido.  Depois disso, fui 

para a escola C. Nesse mesmo tempo que eu tava procurando a escola C, eu tinha ido 

no... Porque a amiga da minha mãe tinha me falado do CIEJA.  Aí eu fiz a inscrição lá e 

na escola C ao mesmo tempo. Só que me chamaram na escola C, primeiro. Quando eu já 

tava com 2 ou 3 semanas lá, eles me chamaram no CIEJA.  Aí comecei!  

Por que você deixou a escola C para ir para o CIEJA? Achou melhor? 

                                                           
34 Nesse momento que ele faz referência ao CIEJA desejava fazer menção à EJA.  
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Achei porque lá na escola C, neste ano, eu ainda ia terminar a sétima e depois eu ainda 

ia pra oitava ano que vem. Aí, achei melhor já ir pro CIEJA.  

Por que lá você termina os dois anos em um só, é por isso? 

É! Aí ano que vem já vou direto pro primeiro (ensino médio). 

Gostaria de voltar um pouquinho, lá no comecinho, quando você estava no SESI 

ainda. Quando você fala que procurava ficar com as pessoas mais adiantadas, como 

assim? 

 É porque... Era por conta de que eu num... o  pessoal da minha idade, assim, eu 

num... eu nunca me enquadrei muito.  

Mais adiantado é de idade mais avançada? 

Eu gostava mais do pessoal... eu gostava dos  meninos que ficava brincando, que 

já era mais de zoar.  Eu sempre queria tá ali no meio. Acho que foi por conta disso que 

eu já acabei... por conta de tá andando com o pessoal mais avançado, de ficar zoando 

assim... eu ficava zoando na minha sala.  E por isso acho que eu acabei sendo retido! 

Comente um pouquinho sobre o CIEJA, da sua experiência lá e de como são as 

aulas. 

No CIEJA, eu tava meio assim, meio inseguro de ir porque eu pensei deve ser 

muito estranho lá. Deve ter muita pessoa mais velha. Eu fiz dezessete agora em setembro, 

no finalzinho. Aí eu falei assim: eu tô com dezesseis anos ainda, vou entrar com um 

pessoal que deve ter trinta, quarenta. Fiquei meio assim porque lá na escola C só tinha 

uma mulher que tinha uns trinta anos, mas era de boa! E eu falei: lá pode ter mais. 

Quando eu entrei na sala tinha umas cinco pessoas que é mais de idade. Mas aí quando 

eu estranhei assim, comecei a conversar com o pessoal e eu já arranjei uma amizade. 

Foi até melhor porque é um pessoal que não fica brincando e se tem um pessoal na sala 

que é de ficar falando eles já chama atenção. Eles fala que perderam muito tempo na 

vida e que tão querendo correr atrás. É o que eu também tô tentando fazer! Porque 

antes... eu esqueci até de falar... antes de entrar no SESI, quando estudava no pré, a 

diretora foi conversar com a minha mãe e com a minha tia, porque eu estudava junto 

com meu primo, e perguntou se era melhor a gente já ir pra primeira série ou se elas 

queria deixar a gente mais um ano lá. E elas deixaram a gente. Então já comecei na 

primeira série com um ano de atraso! Acho que é por isso que eu também sempre quis 

ficar com o pessoal da minha idade assim, um ano a mais. Aí por isso que eu fiquei meio 

assim... quatro anos atrasado é um tempo que eu tô procurando substituí, tentar repor.  

Na sua sala têm bastante jovens? 
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Tem. Tem o Vinícius, a Bruna e eles têm uns meses mais pra frente, mas eles são 

da minha idade. Tem a Larissa também que é mais nova que eu, mas tem um pessoalzinho 

que é da minha idade. A gente senta junto pra estudar, pra poder tirar dúvida na matéria. 

Tem gente mais velha também? 

É bem variada a quantidade. Na minha sala tem dia que vai catorze ou que vem 

dez assim, então, de dez, quatro é adulto e os outros seis é adolescente.  

Então tem, provavelmente, mais adolescente do que pessoa com mais idade? 

É! Só que, tipo, tem uns adolescente que vai para lá só pra fazer uma presença, 

fazer uma média. Tem um pessoal que vai para lá, fica esperando dá a chamada e depois 

vai embora. 

Mas pode sair a hora que quiser? 

É, saí a hora que quer. Pensa que é bagunçado assim e isso atrapalha bastante 

porque tem um pessoal que quer fazer show lá. Tem uns meninos, da minha sala que fica 

fumando maconha lá na frente. Eles acham que é “o Pá”. Teve uma vez que subiram pro 

terraço escondido, num sei como eles abriram, mas fugiram lá para cima e tava fumando 

lá, ficou o maior cheiro na escola. Foram atrás deles e eles falaram que não era eles. 

Eles tentam ser a Estrela da escola!  Se alguém vai falar alguma coisa, eles acham que 

é superior que o professor assim... o professor acaba indo chamar atenção deles e deixa 

a gente de lado para tenta resolver o problema,  mas o professor também acaba não 

podendo fazer nada porque é  aluno! O Professor não tem o poder de chegar lá e falar: 

saí daqui! Isso que você tá fazendo é errado e a pessoa parar na hora. A pessoa faz o que 

ela quer!  

E como é lá em relação aos conteúdos? 

Então eu gostei bastante porque tinha coisas que eu já tinha passado por conta 

do SESI que era uma escola muito avançada!  Quando eu vim pra escola B, na quinta 

série eu tava aprendendo a matéria que eu tinha aprendido na terceira lá. Então, já era 

dois anos a mais! Por conta disso eu acabei meio que esquecendo do que eu tinha 

aprendido e chegou agora no CIEJA, principalmente com o professor de História que 

ensina bastante coisa, eu tinha visto mas eu tinha meio que esquecido! Então me fez 

relembrar, principalmente matemática também que eu não sou muito fã. Aí eu acabei 

relembrando e gostei bastante! 

  Mas você acha que o conteúdo está de acordo com a série que você está, no caso, 

a oitava série? Você acha que se saísse de lá, hoje, e fosse para uma outra escola regular, 

sem ser EJA,  você acha que conseguiria acompanhar? 
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Eu acho que sim, eu só não acho que a matéria seria a mesma porque não é, por 

conta do tempo, mas eu acho que daria para esclarecer algumas coisas. Não ia ficar 

aquela dificuldade, já ia ser meio caminho andado se eu fosse para uma escola regular. 

 Você acha que o fato de ser um tempo menor prejudica em algum aspecto, em 

termos de formação?  

Então, mais ou menos porque por um lado é bom e um lado é ruim! Porque o lado 

bom é que ajuda as pessoas que trabalha, mas o lado ruim é por conta do estudo porque, 

às vezes, a matéria tá boa, você tá interagindo e quando vai ver já passou. Aí tem que 

esperar o outro dia pra correr. Isso quando o professor não corre, pra poder adiantar.  

Então é meio ruim e meio bom!  

Têm alunos com necessidades especiais na sua sala? 

Na minha não, mas tem uma do lado que tem. 

Você falou que tem diversidade, pessoas mais velhas e pessoa mais jovens, tem 

diferença no ritmo de aprendizagem?  

Um pouco, é bem variado entre os adultos e os adolescentes porque às vezes tem 

uma matéria que o professor... de matemática, uma conta, aí tem alguns adultos que já 

ficam mais em dúvida e a gente que é adolescente e pegou mais rápido, vai lá e a gente 

mesmo esclarece a dúvida pra eles como vice–versa.  Às vezes a gente tá... tem uma 

mulher lá que eu esqueci o nome. Ela sabe armar conta muito rápido de um jeito legal! 

Ela já pega e chega pra gente e fala aprendi assim, explica pra gente que já pega na hora 

e vai. Então é um ajudando o outro. Quando alguém tá com dúvida, se eu sei já esclareço 

para pessoa. 

Então você vê essa mistura como ponto positivo?  

Aham! 

Você acha que em nenhum momento atrapalha de alguma forma? Dependendo do 

conteúdo, vocês jovens que, como você disse, pegam mais rápido e tem que esperar os 

demais. Acontece isso? 

Não, é bem difícil acontecer! É bem difícil, quando, às vezes, alguém não 

entendeu, é coisa boba... não entendi porque aconteceu isso e aí a gente vai lá só explica 

e não precisa ir lá e explicar tudo de novo, porque a pessoa já pega uma parte. 

Você está contente com o CIEJA? 

Sim! De terça-feira tem o teatro. Agora tá tendo os projetos, aí eu faço parte do 

teatro. A minha turma vai falar sobre a história do Rei Arthur, da idade média e tal. Eu 

faço o papel do Rei Arthur, então, às vezes, é terça feira... hoje mesmo teve. Eu já vou 



121 
 

mais disposto porque é algo que também já varia, não fica aquela mesma coisa 

automática de todo dia. Os professores procuram variar também. Às vezes, tá falando de 

um assunto... tanto que esses tempo atrás, o professor de História tava falando sobre 

aquele menino dos refugiados lá, e o menino acabou morrendo e apareceu na praia, 

sabe? Então a gente procura também tá falando sobre as coisas do cotidiano, o que tá 

acontecendo para não ficar aquele negócio chato, assim. O professor de História vai 

mais a fundo nisso, procura falar sobre o que a gente quer fazer daqui cinco, dez anos. 

O que a gente pretende ser, se pretende tá casado, trabalhando. 

Você quer falar um pouquinho do que você pretende? 

Então, porque eu vou pra igreja, na igreja Videira. E uma escolha que eu fiz foi 

o padrão da corte. O padrão da corte é assim: é você se guardar para aquela pessoa que 

lá na frente que você sabe que vai ser ela. Então você... eu estou com 17 e comecei 

agora... eu pretendo quando eu tiver uns 23, 24, tá procurando a pessoa certa pra mim 

casar para não ter aquele problema de divórcio, de depois falar que não era aquela 

pessoa e que deu errado. Então, eu procuro me guardar e nesse tempo que vou tá me 

guardando eu pretendo tá... igual, a minha  igreja é uma igreja em célula e cada líder de 

célula com o tempo ele tem que levantar um líder em treinamento para quando aquela 

célula se multiplicar liderar outra célula. E agora tô no processo de ser treinado para 

ser um líder em treinamento pra mim poder crescer na igreja. Eu gosto muito da minha 

igreja, de está lá com o pessoal! Então, no meu futuro pretendo ser um dia um pastor, 

ser uma pessoa com casamento estruturado e ter um bom emprego. Eu tava pensando até 

em fazer administração uns tempo atrás, mas agora que é um tempo... igual, eu tô com 

17,  fiz 17 agora e a ficha caiu.  Eu falei assim: mano eu tô com 17 anos o que eu vou 

fazer? Que faculdade, que curso?Fiquei com a cabeça a milhão e agora eu tô parando 

mais para pensar! 

Mudou de ideia em relação à administração? Está pensando em outras coisas? 

Mais ou menos, porque Administração não é uma coisa que eu gosto, mas é uma coisa 

que lá na frente pode levar meu... pode me dar uma carreira boa. Igual, eu gosto de 

biologia, sempre, desde pequeno, falei que queria ser biólogo, sempre foi uma coisa que 

me chamou atenção. Só que eu também adoro cozinhar. Eu queria fazer uma faculdade 

de gastronomia! Então, é tudo isso, assim, que tá na minha cabeça rolando e preciso 

parar ainda pra decidir!  

A parte boa é que você tem várias opções para pensar, diferente quando a pessoa 

não sabe o que quer e não tem nem ideia! 
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É isso é verdade! Aí é isso! Meu futuro, eu pretendo ter... tem um pessoal que hoje 

em dia fala assim: ah, você pretende ter filho no futuro? E o pessoal pega e diz: Deus 

que me livre ter filho! E uma coisa que eu adoro é criança. Eu fico brincando com os 

meus amigos, falo que quando eu casar vou ter cinco filhos. Só que aí vou ter que ter uns 

três empregos para poder sustentar os cinco! (risos). Mas eu pretendo ter no mínimo uns 

três filhos, dois meninos e uma menina. E é isso! 

Fala um pouquinho da sua experiência de trabalho. 

No meu trabalho é uma coisa bem... bem fácil porque a firma lá é do meu pai que é sócio 

de um amigo dele na marcenaria. Ele me chamou mais pra ter uma responsabilidade, 

pra poder ajudar em casa quando eu receber ter uma conta pra pagar, pra lá na frente 

eu tá podendo saber, crescer, virar homem de verdade e ter responsabilidade!  

Você tem seu salário direitinho? Tem horário?  

Então, é assim: como é com o meu pai, então, tem vez que dou uma escapada 

assim. Mas igual, ele fala que o certo é entrar às 8 horas, só que 8 eu tô na escola ainda! 

Então eu chego da escola e venho pra cá, pra casa. Umas 10h, 10h30` já tô lá pra poder 

ajudar ele. Ajudo com uma coisa bem fácil, assim, quando tem muita poeira, muita 

madeira jogada ou ele pede pra mim segurar as coisas pra ele, pede pra mim juntar 

alguma coisa, pede para ajuda pra carregar uma coisa muito pesada eu ajudo. Essa tá 

sendo a minha rotina. Aí ele me dá R$ 50 por dia que eu vou. Eu indo toda semana é até 

um salário bom pro primeiro emprego, que é mil reais! E é isso! Lá é bem de boa! Tem 

dia que não tem nada pra mim fazer aí eu durmo. Então é bem legal lá! Quando não tem 

nada pra fazer eu invento as minhas coisas e faço umas obras de arte lá.   

E você acha que está lhe ajudando em que sentido? Você está aprendendo? 

Então, tem certas coisas que eu aprendo, igual quando na minha família, ela é 

muito grande, então tem um pessoal que tá sempre de mudança e às vezes quem tá livre 

sou eu. Aí eu vou ajudar na mudança, pra desmontar um guarda roupa, alguma coisa 

assim e ele já vai me ensinando: se você pregar desse jeito a maneira pode estourar. 

Você tem que pregar assim. Aí eu vou lá e faço! Nisso já vou mas... igual eu ficou 

brincando porque meu pai e minha mãe, eles são divorciados. Eu fico brincando porque 

meu avô ele já é idoso, ele tem 74 anos. Fico brincando com a minha mãe, eu falo que o 

homem da casa sou eu, que eu sou o rei desse castelo! 

Você mora com sua mãe e com esse avô? 

 É, moro com a minha mãe e a minha irmã. 

Ah, você tem uma irmã! Quantos anos ela tem?  
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Ela tem 18. Mas, mesmo sendo mais novo, eu... se quebra alguma coisa a minha 

mãe fala assim: ah, vai ali chamar o homem  na rua pra ele vir consertar. Eu falo: não! 

Quem vai consertar sou eu! E então, vou sempre aprendendo mesmo meu pai estando 

longe tem umas coisas que ele acaba me ensinando. Tanto que esses tempos atrás o 

ventilador quebrou aí ele não tava. Ele tinha parado só que aí eu consegui arrumar. Eu 

arrumei e ele não gira mais! Minha mãe falou assim: o que adianta ele ligar, mas não 

rodar? Eu falei: o que importa é que ele tá trazendo vento, brinquei! Então eu procuro 

tá me virando. 

 E sua relação com seu pai? Pelo que você falou, é boa!  

É boa! Porque mesmo antes de eu trabalhar com ele, ele era um pouco distante 

porque, por conta da mulher dele, (eu não vou muito com a cara dela) não era muito 

chegado nele, assim, mas, ele tava sempre presente. Final de semana vinha aqui pra ver 

a gente, ajudava a minha mãe! Mas agora que eu tô trabalhando com ele, tô bem mais 

próximo dele! 

Faz tempo que você está trabalhando?   

Faz uns dois, três meses que eu tô trabalhando com ele. 

Ele quem fez o convite? Como foi? 

É, então! Não, na verdade, fui eu que perguntei pra ele, porque antes eu não 

ajudava ele porque como eu estudava na escola B e era à tarde, não dava! Aí logo que 

eu fui para noite eu já falei: pai eu tô estudando à noite, então já dá pra mim tá indo. Ele 

disse: de boa, pode começar a vir! Eu tava indo com ele, tanto que entrava e saia no 

horário certinho. Às vezes até um pouco mais cedo porque como eu entrava às 7h lá 

(escola C), pra mim sair às 6 não dava. Saía 5h30`, 5 horas. Mas agora tá bem melhor 

assim pra mim tá indo! Tô cada vez mais perto dele!  

Você estuda de manhã e depois fica lá até que horas? 

Até umas 6h. Às 6h ele dispensa o pessoal e, às vezes, eu fico mais tempo lá com 

ele. Fica só nós dois conversando. Fico ajudando ele a cortar alguma coisa lá. 

Isso ajudou na sua aproximação com ele? 

É, o laço que eu tinha com ele ficou cada vez mais forte nesse tempo!   

A profissão dele você não pretende seguir? 

Não. Até ele fica falando que é pra mim tá ajudando ele, mas que não é pra mim 

vira marceneiro, porque ele fala que: porque é assim... é um emprego bom, dá muito 

dinheiro, mas também você se desgasta muito. Igual, tem vez que ele não para. Ele fica 

de segunda a segunda e feriado. Mesmo ontem ele tava! Então, todo tempo ele tá 
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trabalhando por isso que ele fala. Mas igual, eu tava pensando esses tempo atrás de fazer 

um curso de design gráfico porque aí dá pra mim ir ajudando ele. Vou desenhando alguns 

móveis pra ele pode ir fazendo, pra poder vender. Ele até que gostou da ideia, mas fala 

que não é bom ficar instigando porque ele não quer que eu seja marceneiro. Ele fala que 

eu posso ser qualquer outra coisa menos marceneiro. É isso! Agora tá tudo de boa! Meu 

relacionamento com meu pai é bom, com a minha família, com minha mãe, 

principalmente agora que eu tô no CIEJA, já deu mais uma encaixada, tudo ficou mais 

fácil!  

Você vai terminar a oitava no CIEJA no final do ano. Pretende fazer ensino regular 

ou vai continuar fazendo EJA? 

Então, eu gostaria de fazer o EJA porque mesmo eu terminando agora eu ainda 

vou ficar um ano e meio atrasado por aí. Mas eu tava vendo as escolas que vai ter pra 

mim fazer ensino médio no EJA...no CIEJA... no EJA normal e vai precisar de... escola 

particular. O professor de História falou que não tem escola por aqui, nessa região, que 

seja ensino médio. É até melhor se fosse... era tipo escola particular. Mas eu tava 

pensando que já tem um avanço bom! Ou procuro uma escola normal ou tento fazer uma 

ETEC que já ajuda! Ou procuro uma escola normal mesmo e me empenho!  

Quando você fala “avanço bom”, refere-se a recuperar tempo?  

Isso. Porque, igual, se eu continuasse no... se eu não tivesse feito nenhum supletivo agora, 

eu ainda ia tá... esse ano ia terminar a sétima e ano que vem ia pra oitava.  Ano que vem 

eu já vou direto pro primeiro. Então, em um semestre eu já recuperei um ano! Já tem um 

bom avanço! Mas aí eu vou ver... eu tava pensando... mas tô procurando bastante em 

relação a isso pra mim procurar uma escola. Se não for particular, porque os professores 

tava falando que essas escolas que é para ensino médio do EJA é cara!  

Mas têm escolas públicas também que oferecem EJA, só que normalmente à noite! 

É que eu não gostei muito de estudar à noite porque achei muito perigoso! Igual, 

a escola C era à noite que eu tava fazendo, só que ali era muito perigoso! O pessoal que 

saia mais cedo, às vezes, era mesmo de dentro da escola que avisava e os caras assaltava. 

Ficava esperando na frente do portão, armado! Eu ficava com bastante medo! Isso foi 

uns dos motivos de eu saí de lá, porque eu saía às 11h e às vezes pra pegar um ônibus ou 

vim andando era muito perigoso! Porque quando eu tava vindo de ônibus era aquela 

época que tava tendo arrastão, que tava falando do PCC, daqueles negócio, então eu 

ficava muito com medo! Nisso eu já ficava falando pra minha mãe “aquela escola 
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(CIEJA) tem que me chamar. Não quero ficar aqui (escola C), mesmo o ensino sendo 

bom!” 

Nesse pouco tempo que ficou lá, como era? 

Então lá o ensino era bom porque eles tinham um livro que dava e nele já falava 

de todas as matérias. Na sala ensinava mesmo! Eles falava assim: você vai levar esse 

livro  porque o estudo você não vai fazer na escola, vai fazer em casa. Tinha que estudar 

em casa para poder ir mais afundo. Então o ensino lá também era bom!  

No CIEJA tem algum material? 

Então, no CIEJA é mais na prática, não tem o livro que nem lá. Mas eu acho que 

acabei aprendendo mais no CIEJA do que na escola C. Por que lá era assim: eles te 

ensinava, ma, você tinha que passar tudo pro caderno, tudo que tava no livro você 

passava para o caderno. 

Era uma cópia na verdade! 

Era uma cópia. Eles esclareciam depois e você acabava absorvendo. No CIEJA, 

você copia também, mas o que vale mais é a prática porque você aprendeu aquilo agora 

vai fazer o que aprendeu. Você tem que mostrar o que aprendeu pra ver se você absorveu 

mesmo, se você tá pronto.  

Em alguns momentos ficou parecendo que você está preocupado mais com a 

questão de acelerar os estudos. É isso mesmo? E a questão do conteúdo, da formação, 

você na acha que pode lhe prejudicar, por exemplo, para você acessar uma ETEC, uma 

faculdade? Comente um pouquinho disso. 

Acho. Eu tava pensando nisso também. Igual, eu tava com um ensino que era da 

sétima série, agora tô fazendo o CIEJA e ano que vem eu já vou direto pro primeiro. 

Então vai ser puxado porque não é a mesma coisa, mas uma coisa que eu já coloquei em 

mente é que quando eu chegar no ensino médio a primeira coisa que vou fazer é sentar 

com os professores e falar: eu acabei de vim do CIEJA e é pra ter mais paciência comigo 

pra poder me explicar porque não vai ser uma coisa que vai falar eu já vou  saber na 

hora. É uma coisa que eu fico pensando bastante também porque acaba...é aquilo... o 

CIEJA tem um lado bom e tem um lado que... ruim, porque num é nem ruim, porque não 

tem como. Na verdade você acaba fazendo em duas horas... aprendendo o que você 

aprende numa escola normal. Então o ensino é bom, mas é rápido e aquilo você tem que 

absorver bastante. Lá você não tem tempo pra ficar mexendo no celular, conversando. 

Você tá lá é para aprender porque é aquele tempo que você tem e lá na frente você vai 

ter que usar tudo aquilo que você aprendeu lá. 
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Você faz alguma coisa para complementar os estudos? Estuda em casa? 

Não! Eu procuro quando acaba a aula falar com os professores. 

Já vou mais afundo na hora. Não sou de chegar em casa sentar e procurar.  Já 

pergunto para o professor o que ficou, se ficou alguma dúvida. Se o professor passou 

cinco contas e se eu já terminei as cinco, já falo para ele passar mais pra mim já ir 

exercitando. Isso já na hora porque tem certas coisas que eu também... isso acho que 

veio do SESI... foi bem rápido assim... você tem que.... igual, lá no SESI, era muito... 

mexia muito com o psicológico... lá era muito puxado!  Esse também foi um dos motivos 

que eu saí de lá! Às vezes tinha lição de casa que eu pegava, sentava e falava: mãe eu 

não entendi. Ela não entendia. Minha mãe não entendia, jogava na internet aquela 

pergunta e não aparecia. Então era coisa muito assim... igual, pra você fazer uma prova 

não era uma prova normal que o professor passava. Ele passava um livro e você tinha 

que comprar aquele livro e ler. Isso era todo o bimestre. Era um livro pra você ler em 

relação a uma matéria de Português, de Matemática. Então, eu era muito... eu não 

acabava  absorvendo muito porque era muita coisa, uma em cima da outra. Mas o que 

eu consegui pegar para tentar ser o mais rápido possível, tentei e hoje é o que me ajuda 

lá no CIEJA.  

Mas o que eles exigiam desse livro que você lia? 

 Então eles passavam um livro falando sobre alguma coisa... sobre um assunto, o 

assunto daquele livro. E você tinha que ler aquele livro. Só que eu nunca fui muito de ler, 

então quando pegava o livro eu já ficava... tinha vez que eu ficava com preguiça. Tinha 

vez que o livro era muito grande e eu já tinha demorado, então, não achava alguns livros. 

Tinha livro que passava e eu não achava! Ia na Saraiva e não tinha ou ia em sebo assim 

e não achava. Então, tinha vez que eu tinha que esperar alguém da sala ler para poder 

me emprestar.  E, às vezes, ficava muito em cima da hora, tanto que teve várias provas 

já que eu não tinha lido e eu tinha que pegar o livro com alguém, ler o resumo atrás para 

tentar responder alguma coisa pra não ficar em branco.  

E como você se saia? 

Mal, muito mal. Essas eram as piores! Até meio que bloqueava essa questão da 

leitura.  Não era uma leitura prazerosa, era uma leitura por obrigação mesmo de cumprir 

uma tarefa. É, era... na verdade, você é obrigado a ler porque não é aquela... Eles não 

exigiam assim também, eles tinham um livro lá pra se você quisesse pegar. Mas eles não 

era aquilo... de dar um livro assim que o olho brilhasse e você falasse: nossa eu quero 
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ler esse livro por prazer! Tanto que quando era assim, eles falavam: vocês vão ter que 

ler esse livro.  

E nem compartilhavam com vocês o porquê de estarem lendo aquele livro? Pedia 

a opinião sobre os assuntos?  

É, porque, assim... não era livro sobre a escola. Eram livros normais. Igual, teve 

o Meu pé de laranja lima...  Teve vários livros brasileiros que eles pegava e  entrava no 

assunto do livro e você tinha que saber o porquê que aconteceu aquilo com aquele 

personagem e você era obrigado a responder!   

Coisa que um resumo só não dava conta!  

Não dava conta! Falava, no capítulo tal o que tava relatando naquele assunto, 

naquele capítulo. Aí não tinha o que fazer! 

No começo você menciona que por um lado você se arrependeu de ter saído... 

Uhum! Porque querendo ou não, o SESI é uma escola excelente, principalmente 

no seu currículo. Você vai deixar lá... só de você...  porque, igual... no SESI você fazia 

até a oitava, depois ia pro ensino médio e a partir do segundo, já ia pro SENAI. Eles te 

colocava no SENAI! 

Já era ensino técnico junto! 

É! Você escolhia o tema, mas e eles iam te colocar lá no SENAI e você ficava 

esses dois anos já fazendo curso. Depois, você já saia com a escola e com o certificado 

do SENAI, praticamente uma faculdade que você fazia lá! Igual... Eu também me 

arrependo porque foi muito difícil entrar lá.  Porque só entra lá quem trabalha na 

indústria e os filhos têm a preferência. Eu acabei entrando por sorteio porque teve uma 

vez que teve sorteio e minha mãe colocou meu nome, da minha irmã e do meu primo. Eu 

acho que era só dez vagas. Eu fiquei em sexto lugar. A minha irmã ficou em décimo 

quarto parece e meu primo mais pra cima. Fui o único que consegui entrar, então já foi 

uma sorte eu ter entrado numa escola assim! Por isso que eu também, às vezes, me 

arrependo de ter saído de lá. 

Você acha que se estivesse lá teria mudado a postura em sala? 

Então, isso que também é uma coisa boa de eu ter saído de lá porque acabou 

dando outro resultado. Mas é aquilo, se eu tivesse continuado na escola com uma postura 

certa, eu já indo pro... eu com dezessete já ia tá fazendo o SENAI e é isso que atrasou!  

Você é novo ainda e está cheio de planos para o futuro! 

Então, isso que também já me dá um incentivo... pensar que eu posso ainda mudar 

a história! 
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Com certeza! Comente um pouco sobre seus pais, em relação a sua trajetória, 

quando você reprovou, como foi? Como encararam isso?  

Com a minha mãe foi mais um choque. Ela pegou e falou assim: você tá indo para 

escola todo dia e agora você... aí o meu pai, naquela época tava meio distante. Ele nem 

sabia que eu tinha repetido as três vezes, eu não falei para ele porque eu tinha medo. Eu 

falei só falei que eu tinha repetido uma vez e levei uma surra. Foi a primeira vez que eu 

repeti. 

Levou a surra dele? 

Dele! Aí as outras duas vezes, eu não falei, mas minha mãe ficou me cobrando 

bastante! Ela cobra até hoje.  Igual, esses tempos atrás, eu não fui pra escola, fiquei três 

dias sem ir e ela falou: você não faz mais que sua obrigação estudar. Ela começou a falar 

um monte. Então, quem cobra mais é minha mãe! Ela ficou muito... ela ficou chocada 

quando viu que eu repeti. 

No CIEJA, esses três dias que você faltou? 

Foi.   

Você não estava com vontade? O que aconteceu? 

Não. Então, é porque tava um tempo... aquele friozinho assim... aí eu acordei... 

num dia falei assim: Hum, hoje... um dia acordei, dois dias eu acordei atrasado e o  

terceiro, falei:  ah, é o último  dia da semana! Aí não fui! Ela já me cobrou, caiu em cima, 

falando um monte! Ela é a que cobra mais. Então uma coisa que o pessoal que é de fora 

enxerga bastante, não só em mim, por conta da minha família... é que eles fala que a 

gente tem uma cabeça mais pra frente assim...  Eu sou mais assim... Então, o pessoal me 

elogia mais porque eu não sou muito assim... igual, a minha irmã gosta bastante de ir 

para o funk e para samba. Minha prima não gosta de ir para funk, gosta mais de ir num 

pagodinho, num barzinho com o pai dela. Eu já sou mais caseiro! Às vezes, vou para 

igreja. Vou mais para igreja. Aí, o pessoal olha e até admira. Fala que eu... aqui na rua, 

os meninos fica sempre usando droga. E a gente é sempre... já sabe o que é errado, não 

tem aquela desculpa que  tem aqueles caras sem vergonha mesmo... que fala que não 

sabia que aquilo era errado e, às vezes, não teve nem o auxílio da família para falar que 

aquilo era errado. É uma coisa que a nossa família cobra bastante! Igual, quer sair pode 

sair, mas não bebe nada no copo de ninguém. O meu tio mora num apartamento bem em 

frente onde tem o fluxo35 e ele falava que os caras já andavam com o copo na mão dando 

                                                           
35 Boca de fumo (tráfico de drogas) 
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para as meninas um batizado pra elas fica louca! As meninas pedia, eles dava e depois 

elas ficava fora de si e eles arrancavam a roupa delas! Acordavam no outro dia jogadas 

na praça, toda pelada.   Então é uma coisa que eles cobram bastante da gente. O pessoal 

vem falar de mim, o Luis é um menino bonzinho, tal, não fica indo para esses lugares. É 

que é uma coisa que foi passada pra gente e que eu acho que deveria ter sido passada 

para outras pessoas. Eu não digo que também é culpa só dessas pessoas que usam droga, 

porque também elas não tiveram o apoio da família e procuraram isso na rua! Por conta 

disso que o mundo tá hoje do jeito que tá!  

E o que você gosta de fazer além de ir à igreja? 

Se eu te falar você não acredita. Quando eu não tô na igreja, procuro sempre tá 

dormindo. Eu adoro dormir! Adoro!  Às vezes, chego tarde da igreja eu já acordo para 

ir para escola daquele jeito com o olho quase não querendo abrir e às vezes, chego da 

escola e falo: ah, hoje eu não vou trabalhar. Quero dormir! Mas aí eu vou e quando 

chega na hora do almoço, como rápido já para poder dormir! 

Você costuma dormir tarde? 

É... antes quando eu não trabalhava, ia pra escola e ia dormir tarde. Acordava 

tarde e essa era minha rotina, tudo tarde! Só que agora como eu vou dormir tarde e 

acordo cedo, sempre quando eu arranjo uma brecha eu já to dormindo, perco até a fome! 

Prefiro comer no outro dia do que  perder tempo pra comer ou  pra fazer comida! 

E essa coisa do acesso à internet, você é muito ligado nisso ou não? 

Eu achava que não, mas eu sou! Principalmente com o celular. Eu pegava e 

falava: ah, eu não sou desse jeito. Aí teve uma vez que eu fui roubado, vindo da escola, 

vindo da escola B para cá. Fiquei... acho que um mês sem celular. Nossa, eu quase subia 

pelas paredes por conta da falta! Porque usa hoje em dia, não tem como! Uma coisa que 

faz o meu dia ficar melhor é música. Então, o dia que tô sem fone de ouvido eu falo para 

o pessoal até, nem ficar muito de ideia porque eu fico insuportável, qualquer coisinha já 

quero falar um monte, porque eu já fico sem paciência! A primeira coisa que eu faço 

quando acordo de manhã é procurar onde tá meu fone. Na hora que eu achei, meu dia 

vai para frente! Nossa, é porque aqui tá meio perigoso esses tempos em relação à assalto 

assim, mas na hora que chega no ponto eu já coloco o fone. Nossa, dura o dia inteiro! 

Até durante a aula? 

Então, durante a aula às vezes eu coloco, mas eu deixo bem baixinho porque eu 

tenho uma coisa que eu consigo tá escutando o fone, mas eu consigo prestar atenção. Às 

vezes eu tô fazendo várias contas assim, mas com a música alta eu consigo... eu não sou 
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aquela pessoa que se perde... Eu consigo. Tem pessoa que não consegue! Eu tô 

escrevendo um texto, tô lendo o que tá escrito com a música falando outra coisa no meu 

ouvido e escrevendo aquilo. Então, isso eu já consegui separar. Eu consigo de boa! O 

que me leva para frente, esses dias, tá sendo o fone de ouvido.  

Terminada a narrativa, a pesquisadora perguntou se restava alguma dúvida, se 

gostaria de dizer mais alguma coisa e agradeceu, ao jovem, por sua participação.  

  

3.4.4. Narrativa de Arcturus 

 

Jovem de 16 anos. Entrou no CIEJA em abril deste ano. Filho de pais separados, 

trabalha desde os 8 anos para ajudar no sustento da família. Concedeu esta entrevista em 

sua casa, no dia 25/11/15 às 15h. Com toda a sua simpatia, apresentou-nos uma narrativa 

comovente. 

 

Meu nome é Arcturus. Eu tenho 16 anos e vou começar falando um pouco da 

minha vida. Meu tio tem um bar. Ele chamou meu irmão, lá em 2008, 2007 pro meu irmão 

trabalhar lá com ele, ajudando ele e foi dando certo. Depois, meu tio e meu irmão foi 

desentendendo e meu irmão resolveu sair.  Aí, eu comecei levando comida pra ele, porque 

ele ficava sozinho, não tinha como ele sair. Comecei levando, aí ele falava... ele pedia 

pra mim ficar um pouco lá. 

Quantos anos você tinha?  

Eu tinha 8 anos. Aí eu comecei levando, aí ele falava pra mim ficar um pouco, 

enquanto ele ia comprar bebida, coisas, salgados, bolachas esses negócio. E eu ficava. 

E assim foi indo, e assim fui ficando, fui ficando, aí até hoje eu tô lá. Em 2009, no final 

de 2009, ele causou. Trouxe uma mulher lá do Ceará e casou. Eu e essa mulher dele fica 

lá, enquanto ele vem e dorme um pouco. Aí quando é umas 04h30’, 05h, ele vai e eu e ela 

vem embora descansar.  

O que serve nesse bar? É uma espécie de lanchonete?Vende aperitivo? 

Como assim? 

Coisas para comer. 

  Não! Só vende mais bolacha, coxinha. 

É como se fosse uma merceariazinha? 

É, isso! Então, não vende lanches, nem porção essas coisas, não! 

  Fica aberto durante o dia e à noite também? 
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Não! Só à noite, de dia não abre não! Abre o quê... umas 5 h, 6 h aí vai até outro 

dia.  

Você nasceu aonde?  

Aqui em São Paulo mesmo. 

Sempre morou aqui? 

Sempre morei aqui, nesta casa aqui, nesta rua. 

E seus pais? Fala um pouquinho... 

Meus pais moram aqui desde 90 e... antigamente... Eles é cearense. Inclusive esse 

homem aí (fez referência ao homem que vimos quando cheguei em sua casa. O homem 

saiu na janela e gritou se queixando do barulho e dos latidos dos cachorros) é o meu pai. 

Ah é! Então seus pais são separados? 

É! ...Não! A minha mãe mora aqui. Ali era uma cozinha, aí minha mãe fechou 

essa cozinha para ficar só pra ele, entendeu?  

Aqui é uma casa só? 

 É, aqui era uma casa só! Aqui tinha tipo... tipo um... não era essa porta, era tipo 

um negócio aberto aqui... Aí passava pra lá pra cozinha. Aqui era a sala e lá em cima 

era os quartos. Aí onde era a cozinha agora ficou um quarto pra ele. Aqui agora é a sala 

e a cozinha como você tá vendo. 

Mas eles estão juntos?  

É, praticamente mora junto, mas no papel eles é casado ainda! 

Entendi, eles são separados! E como é o seu relacionamento com seu pai? 

É bom, tranquilo! Ele só não dorme aqui, mas é normal. 

Voltando a falar do trabalho, você entra que horas?  

 Então, hora que a minha tia me ligar eu vou com ela, entendeu? Ela me ligou eu 

tenho que ir! Só à noite, depois da escola.  

Você estuda que horário? 

Das 05h45’ às 08h e aí eu chego em casa lá pelas 08:30’. Aí eu como, tomo um 

outro banho, me arrumo e é só esperar ela ligar. 

Que horas fecha o bar? 

  Umas 04h30’, 03:30’. 

Então, você vira a noite trabalhando? 

É! Ela liga pro meu tio, meu tio vem e fica até meio dia, uma hora da tarde. Aí 

ele fecha e à noite ele abre de novo.  

Você não tem registro em carteira?  
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Não, ainda não.  

Quanto é o salário? É por mês? 

 É por mês. R$ 600. Dá pra ajudar bastante a minha mãe! 

Você paga alguma conta aqui na sua casa? 

Ajudo. A conta de luz. Minha tia, como trabalha também, ajuda no botijão. Meu 

irmão me ajuda a pagar a conta de luz. Cada um vai pagando um pouquinho. Vai 

dividindo tudo, aí fica mais barato pra cada um. 

Com certeza! Para sobreviver hoje em dia, se a gente não fizer assim, fica difícil!  

Conta como foi sua infância?  

Eu não lembro muito da minha infância, só lembro aqui... brincando na rua. 

Apesar que eu não tive muito infância... porque... Mas eu brincava sim, com 8 até os 12 

anos eu brincava sim! 

 E a escola, conta um pouquinho como foi desde que você era criança. Você 

lembra? 

Lembro. Eu sempre estudei aqui. Aqui em cima tem uma escola! Sempre estudei 

lá. Minha única escola diferente foi o CIEJA.  

Você gostava dessa escola? 

Gostava! 

Você chegou a repetir ou parou de estudar? 

 Eu repeti aqui. 

Que série? 

A 4ª, a 6ª e a 8ª. 3 anos! É que é assim, eu não ia muito pra escola. Às vezes eu 

ficava dormindo porque eu estudava de manhã. Chegava às 4 h para levantar às 6h, não 

conseguia! A maioria das vezes eu não ia, reprovava por falta. Aí no ano passado, eu 

reprovei e aí a mulher falou que se eu continuasse aí eu ficar na turma dos baixinhos, 

crianças de 12, 13 anos.  

Ela que lhe sugeriu ir para EJA? 

Não. Aí ela falou pra minha mãe procurar uma outra escola. Tipo um supletivo, 

não sei! Aí um menino da sala que reprovou junto comigo, falou dessa escola (CIEJA). 

Falou que lá fazia supletivo, só que era escola de pessoas de mais idade. Eu falei: mãe 

tem essa escola ali. E ela foi lá e a mulher lá fez eu fazer uma provinha. E ficou... até 

abril... eu fiquei esperando uma vaga até abril. 

E no CIEJA você entrou na 8ª série, não é? 

É, mas eu termino este ano e ano que vem já vou fazer o primeiro colegial! 
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Você vai fazer o primeiro na EJA ou no ensino regular?  

Então, o professor lá falou que se eu fizer rematrícula no começo do ano eu vou 

fazer os 3 anos, agora se eu esperar pra fazer 18 anos, faço em um ano e meio. 

 E o que você tá pensando em fazer? 

Ah, eu to pensando em fazer num ano e meio, já vou fazer 17 mesmo. 

Está pensando em fazer EJA, então! Conta um pouquinho sobre o CIEJA, como 

é? Você gosta. 

Quando eu comecei lá, eu num.... sabe...? No primeiro dia é sempre mais difícil! 

Não fala com ninguém, fica só na sua. Foi passando o tempo, fui conhecendo os 

professores melhor, fui gostando do ambiente, dos professores, dos colegas, do 

aprendizado que é muito diferente, nem se compara com o daqui. 

É de mais qualidade? 

  É porque aqui geralmente os professores enchem a lousa e não querem nem saber. 

Lá não, eles explicam e segunda e terça é os dias que eu mais gosto. 

É! O que tem nesses dias? 

Na segunda a gente faz o portfólio e aula de flauta e na terça é o projeto. 

Professoras muito boas! E no final do ano agora, no dia 17... não,  dia 7 vamos fazer 

apresentação na Fábrica de Cultura.  

Que bom! E na sua sala como é? Têm pessoas com idades diferentes, pessoas mais 

velhas? 

  Tem. Tem uma senhora lá... não lembro a idade dela. Acho que é uns 60 e alguma 

coisa, 67, 65. 

 Então tem gente bem mais velha e também mais nova na sua sala? É equilibrado? 

É tudo junto!  

Sim, mas têm mais jovens ou mais pessoas de mais idade? 

Ah, têm mais de idade. 

Têm quantos jovens mais ou menos? 

Jovem têm uns 5. No máximo uns 15 vai... mais ou menos! 

E a sala é cheia?  

A minha é! Acho que tem uns 25. De terça que têm bastante. Terça é o Projeto, aí 

mistura as salas. Acho que foi lá em maio pra escolher os projetos.  

Você está gostando do projeto? O que vocês fazem nesse projeto? 

Tô gostando do projeto! A gente assiste filme, depois na outra terça a gente discute o que 

aconteceu no filme, o que entendeu pra colocar no portfólio. 
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 Você diz que vai apresentar no final do ano. O que você vai apresentar? 

  Então, nessa peça aí... eles vão fazer uma peça, mais ou menos uma peça. 

Ah, é uma peça! Você sabe o nome? 

 Não, ainda não! Aí depois vai ter que tocar flauta. Eu vou ajudar nessa parte, na 

parte do teatro não. Vou ajudar o professor de Geografia, na verdade, com o teatro dele. 

Nas luzes. Ele chamou eu e mais um menino da minha sala.   

Legal! Você falou da segunda e da terça e nos outros dias?  

Na quarta e na quinta é as aulas normal. 

E como são as aulas normais? 

Aí sim, aí você faz escrita, entendeu? História que é mais ou menos igual você tá 

nas outras escolas, o professor enche a lousa de lição e depois você vem resolver. 

Como se diz, lousa e giz! 

É, lousa e giz (risos).  

Mas ele explica? 

Explica, ele explica muito bem! Antes dele passar a lição ele explica o que ele vai 

passar, o que aconteceu. Os professores é nota dez! 

Em termos de conteúdo você acha que está suficiente? Vamos supor que você não 

fosse para EJA. Você acha que com o que está aprendendo no CIEJA acompanharia 

facilmente numa escola regular? 

 Não, não acompanharia não! 

 Explica por que você acha que não?  

Não sei, porque você escrevendo você esquece depois o que você escreveu. Agora 

ele explicando não, você já grava. Depende do que ele vai ensinar, como que ele vai 

ensinar, o professor da outra escola. 

De que forma que ele ensinar você acha que conseguiria? 

Ah não sei! O conteúdo do CIEJA tá bom, tá muito bom! Acho que consigo sim, 

consigo sim, vamos ver, espero que sim!   

 Você comentou que prefere fazer a EJA à escola regular. Por quê?  

 Se o EJA for igual o CIEJA mesmo que eu tô fazendo ali, vai ser muito bom! Não 

vou me arrepender, não! 

 O colega que lhe indicou o CIEJA está estudando lá também? 

 Não. Ele não foi. Preferiu ficar aí. Eu fui e minha mãe foi junto, gostou! Mas 

acho que ela não subiu para conhecer as salas, não, ficou só lá embaixo mesmo. 

Você tem uma preocupação em acelerar os estudos? 
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Não! 

Por que você procurou o CIEJA?  

 Foi como eu disse, meu amigo me disse eu fui lá conheci porque se eu ficasse 

aqui eu ia ficar na turma dos baixinhos mesmo.  

Mas você não poderia ter ido para uma outra escola, que não fosse EJA? 

Ah, não! preferi fazer o EJA mesmo. Não me arrependi de ter ido pra lá!  

Tem aluno especial na sua sala? 

Tem um, ele não enxerga.  

Deficiente visual. E como é a relação das pessoas em geral? 

Todo mundo brinca com o outro, um ajuda o outro e assim vai indo. 

Como é o ritmo das pessoas da sua sala? Você disse que tem uma senhora de 60 

e poucos anos, o ritmo é diferente de vocês mais novos? 

É... como posso explicar... às vezes ela tem uma dificuldade e pede ajuda pra 

gente. A gente vai e ajuda no que ela tem dificuldade. No que a gente puder ajudar a 

gente ajuda. Os professores ajudam também. 

Entendi! Mas você chega a ficar um tempo parado, sem fazer nada, esperando?  

Não! Se a gente acabar uma atividade eles vai e dá outra.  Aí, se eu acabo 

primeiro que ela eu vou e ajudou ela, até o professor falar que tem outra atividade pra 

fazer. É um ajudando o outro. Se eu tiver dificuldade também eles vão me ajudar! 

 Você complementa os estudos em casa?  

Estudar em casa?  

É! Por exemplo, viu as lições na sala, você retoma em casa? 

Não, só lá mesmo. Não tenho tempo! 

Conta um pouco sobre o que você pensa para o futuro?  

Terminar os estudos e fazer uma faculdade.  

Faculdade do que você já pensou? 

Não, ainda não! Ainda não pensei, não. Mas eu vou fazer uma faculdade boa sim! 

Mas pra frente eu vou vendo o que eu quero fazer. Arrumar outro emprego também. 

Você quer outro emprego. Que tipo de emprego você pretende? 

Não, por que hoje em dia do jeito que tá, tá difícil! Também não tô pretendendo 

sair daí hoje, nem amanhã, modo de dizer. Futuramente só!  

Sua relação com o seu tio é boa? 

  Muito boa, graças a Deus! Com a tia também, muito boa! Dificilmente a gente 

discute. 
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E o que você faz lá? Conta um pouco. 

Então, eu fico atendendo o pessoal com a minha tia, sirvo, limpo, pra deixar o 

ambiente limpo. 

Serve algum tipo de aperitivo lá? 

Como assim? 

Coisas para comer. 

  Não, não vende porção. Vende cerveja, cachaça, modo de dizer, bolacha, 

salgadinho, coxinha.  

Tem televisão para o pessoal ficar assistindo? 

Tem televisão lá, tem DVD e quando eles pede uma música, a gente coloca e assim 

a hora vai passando! 

Tem gente que só vai embora, na hora que fecha? É assim? 

É, tem gente que é! 

Como diz o outro, “se não fechasse continuaria ali”! 

É! Fecha porque é o jeito. (Risos) Porque ele fecha de dia e vai fazer as compras 

que tá precisando repor. 

Ele mora aqui perto? 

Mora aqui na rua de baixo. 

E o bar? 

É perto daqui também! 

No final de semana o que você gosta de fazer? 

Final de semana eu costumo andar de moto um pouco. 

Você tem moto? 

  Tenho uma moto, inclusive já caí também.  

Você já caiu? Nossa! Quem lhe ensinou andar? 

Quem me ensinou foi meu irmão. 

Foi você quem comprou a moto? 

É comprei minha moto com o dinheiro de lá! Trabalhando que se conquista as 

coisas. 

A sua mãe não fica preocupada? Menor, com moto?  

Fica! Fica preocupada sim, mas eu ando com cuidado, assim, eu ando de 

capacete. Ando com cuidado! 

Costuma sair bastante no final de semana? 



137 
 

 Assim... não, não curto, não! Porque também não tenho tempo, tenho que ficar 

no trabalho à noite.  

Final de semana você trabalha também? 

Final de semana trabalho também. É de segunda a segunda praticamente. 

Não tem folga? 

           Tenho, às vezes é na segunda ou na terça.  Final de semana lá é mais puxado. Tem 

muita gente na rua. Final de semana fica até mais tarde ainda, às vezes ele nem fecha da 

sexta pro sábado e do sábado pro domingo.  Um exemplo, final de semana eu chego mais 

tarde, venho embora às 6 h, 7h. Aí a gente vem dormir. Durmo até às 5h30’ e a minha 

tia acorda mais cedo porque ela tem que fazer as coisas na casa dela também. Aí depois 

quando é 10h30’, 11h a gente vai. 

11 da noite? Mas aí o bar ficou aberto ainda?  

Fica.  

Quem fica lá? 

Meu tio. Aí ele vem descansa um pouco e vai de novo. 

Mas vende algum tipo de mantimento lá como se fosse um mercadinho? 

Vende café, óleo, açúcar, sardinha, esses negócio. Só não vende arroz, feijão, 

essas coisas que tem no mercado. 

Voltando a falar do CIEJA, você vai sair de lá no final do ano já que lá não tem 

ensino médio. Se tivesse você ficaria? 

Continuaria com o maior prazer! 

Conta um pouquinho como é lá, no sentido de como são as atividades que eles 

dão. 

Como assim, mais ou menos?  

Por exemplo, tem material, livro? Como são as aulas? 

Tem, eles deram livro pra trazer e lá tem também. 

Como são as aulas, tirando aquela da lousa e giz que você falou? São aulas 

dinâmicas? 

 Às vezes tem. Eles dão umas brincadeiras pra variar um pouco, pra não ficar só 

no mesmo ritmo. Às vezes eles faz gincana e no final dão um prêmio, é bem legal! 

Falando um pouco sobre família, como é a relação de vocês? O que vocês costumam fazer 

juntos? 

Assim, a maioria do tempo eu fico dormindo, mas os meus irmãos saem. 

Quem mora aqui com você? 
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Eu, minha mãe, uma tia minha, meus dois irmão, o Lucas e o Rafinha. Tem um 

que é casado, mas só que não mora aqui, não. Tem um de 12, eu de 16, um de 22, vai 

fazer 22 e um de 23. 

  E o seu pai dá uma força para vocês? 

  Dá. Meu outro tio tem um bar aqui em cima, na rua, e meu pai fica lá também.  

Seu pai também trabalha num bar também?! Esse tio para quem você trabalha é 

irmão do seu pai ou da sua mãe? 

 Da minha mãe e esse que tem o bar que o meu pai trabalha também é irmão da 

minha mãe. Seus pais vieram do Nordeste? E já vieram para este bairro mesmo? 

  É do Ceará. Minha família toda, tio, tia. Sempre morou aqui. 

Voltando a falar sobre escola, conta um pouquinho do porquê você acha que você 

acha que reprovou. Como foi? Como você se sentiu? E os seus pais, o que falaram? 

Reprovei mesmo por falta. Sempre foi por falta. Não foi por nota, essas coisas. 

Meus pais ficaram chateados, claro! Todos os pais ficam, mas aí foi levando a vida. Eu 

não gostei, fiquei meio triste também. 

Mas achou que foi justo? Você não era bagunceiro, indisciplinado? 

Bagunceiro, eu era! (risos) Criança é sempre assim. Foi justo sim porque eu 

faltava bastante. Eu tava ciente.  

E suas notas eram boas? 

Pra mim, era! 

Por que você não ia, ficava dormindo? 

  Ficava dormindo, às vezes perdia o horário, cansado! 

Sua mãe nunca pensou em mudá-lo de horário? 

  Pensou, ela sempre pensava, só que às vezes não tinha vaga.   

E essa escola é pertinho? Dava para você ir à pé? 

Aham! Só subir o escadão, aqui, já era! 

Na oitava, quando reprovou, a diretora da escola falou para você mudar de escola 

por causa da idade? E ela mesma orientou para que procurasse uma suplência, é isso? 

Foi, foi ela que falou pra fazer suplência.  

(Nesse momento, interrompemos a entrevista para que ele atendesse sua mãe ao telefone 

que ligou para saber se eu ainda estava lá e para avisar que já estava vindo do trabalho. 

Comentamos um pouco sobre sua mãe. Avisei que tinha ligado no celular dela antes de 

vir, já que não estava conseguindo falar com ele, que justificou estar dormindo). 

Bem, voltemos ao CIEJA. Então, você só tem elogios? 
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Só elogios e nenhuma reclamação! 

Não mudaria nada? E com relação ao tempo, acha suficiente 2 h e 15’ de aula? 

Ah, do jeito que eu gosto pra mim eu ficaria mais tempo! 

Você acha que o tempo é curto? 

É curto! 

Se fosse um tempo maior, você acha que melhoraria em que sentido? 

Aí, eu já não sei, só ia melhorando, certeza que só ia melhorando!  

Retomando, quando você estava na oitava série e reprovou, qual foi a sensação? 

Em nenhum momento você desanimou? 

Aff, cê é louco! Fiquei muito... mal, mas nunca pensei em parar de estudar, não! 

Você gosta de estudar, o problema mesmo era o cansaço?! Mas quando você ia, 

não dormia nas aulas, dormia?  

Não, não dormia não, eu participava! Porque se ficar parado aí dá um cansaço! 

Você gostava? Como eram as aulas? 

Ah, era mais cópia! Lousa e giz, sempre cópia, o professor não dava mole não! 

(risos) 

E você acha que dessa forma, copiando aprende? 

Ah, aprende pouco, não aprende muito, assim... só fica ali copiando, às vezes era 

umas três páginas, grandonas! Não aprende muita coisa porque só fica ali copiando não 

vai prestando atenção em nada, você só vai na intenção de terminar porque era só 50 

minutos a aula!  

         E no CIEJA como é? Fica um mesmo professor nas 3 horas-aula, não é? 

Lá é os mesmos professores no mesmo dia, geralmente de quarta e quintão é, tipo, duas 

aulas. Hoje é matemática, amanhã é matemática também.  

         São dois dias com a mesma disciplina durante o período todo! Quando tem essas 

disciplinas como o professor avalia vocês? Como os professores sabem se o que foi 

passado vocês entenderam? Tem avaliações? 

        Eles pedem pra fazer. Sim, matemática, eles vão passando as lições e vão 

explicando, vai passando e explicando. Por exemplo, passa uma, a gente faz e mostra pra 

ele e aí pergunta se tá bom, se tá errado, se certo.  

      Avaliação mesmo como na escola regular que agenda uma data, não tem? 

      Não tem, prova assim, não tem! Só teve uma vez só! Agora, não é diariamente, sabe?  

      Você gosta de todas as disciplinas ou tem alguma que não gosta? 

      Todas, gosto de todas, eu, na minha opinião, gosto de todas, não sei os outro pessoal!  
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      Sempre tem uma preferida, qual você gosta mais? 

      Eu gosto mais de matemática. 

      Bem, mais alguma coisa que você gostaria de falar? 

      Não! Se você perguntar eu respondo, mas dá minha opinião assim...  

      Na verdade, o que eu gostaria de saber, você falou que é sobre o CIEJA que, pelo que 

você falou, está contente em estar lá e se pudesse continuaria fazendo lá o ensino médio 

que, na sua opinião, seria o ideal! Como você acha que será quando sair do CIEJA e for 

para a EJA, em outro lugar? O que você espera? 

      Espero que seja tranquilo também, não só cópia, mais sim, explicações. 

Espero que não seja só cópia!  

       E você acha que vai acompanhar numa boa? 

      Acho que vou acompanhar sim! 

      Na leitura e escrita você está bem? 

      Eu acho que eu tô mais ou menos, não sei! 

      E essa provinha que você fez lá no CIEJA, no início do ano, como foi?  

      Na verdade, foi pra saber o que a gente aprendeu e no que a gente tinha dificuldade, 

entendeu? Escrevi algumas coisas, tinha X também, tinha conta. Depois eles iam vendo 

no que a gente tinha dificuldade para ensinar mais. 

    (Como até o término da entrevista sua mãe não havia chegado, perguntei se seu pai 

poderia assinar a carta de cessão da entrevista. A resposta de Arcturus foi: não... porque 

você não viu como ele é estressado, nervoso! Você chegou e os cachorros latiram e ele 

disse que ia matar os cachorros! É melhor não pedir pra ele, não, porque ele vai brigar. 

Ele quer dormir!). 

           Diante do exposto a pesquisadora agradeceu o jovem pela colaboração e aguardou 

a chegada da mãe, que já havia consentido a entrevista, para colher sua assinatura. 

3.5. Análise das narrativas 

 

Na análise das narrativas pode-se enfatizar o modo como os narradores entendem 

os conceitos de formação e trabalho, bem como lidam com os conflitos oriundos do 

cotidiano no contexto socioprofissional. A compreensão da organização e das condições 

de trabalho dos participantes nos remete a uma dimensão simbólica para o entendimento 

dos sujeitos que integram aquela realidade, permitindo uma observação do contexto no 

qual esses sujeitos estão inseridos para uma compreensão do contexto social mais amplo. 
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A utilização do método de história de vida como abordagem teórico-metodológica, traz a 

possibilidade de pensar os colaboradores como sujeitos que, com a narração de suas 

histórias de vida, considerando os elementos compartilhados por ela (seus desafios, 

condição social, problemática de vida, expectativas) constituem material para análise, 

determinando algumas categorias que, sem desconsiderar a individualidade e 

subjetividade do sujeito, permitem a análise do sujeito coletivo.  

As narrativas serão analisadas a partir de um recorte conceitual da teoria crítica da 

sociedade, sobretudo Adorno e Horkheimer. Utilizamos fundamentalmente o conceito de 

pseudoformação, o qual apresenta elementos significativos para adentrar nossa análise 

quanto à formação e trabalho, visando relacionar teoria e práxis, de modo a possibilitar 

uma reflexão da sociedade por meio dos elementos nelas revelados.  

A seguir, apresentamos a análise conforme as categorias construídas a partir das 

narrativas dos colaboradores. Foram identificadas quatro categorias: Fragmentação 

discursiva e pensamento superficial; Vínculos aparentemente supérfluos; Contradição 

entre o real e o possível e Pressa em concluir a escolarização e pseudoformação. 

 

3.5.1. Fragmentação discursiva e pensamento superficial 

 

A linguagem tem o papel de construção e propulsão do pensamento, portanto, é 

essencial para a sua formação. Assim, compreender as relações entre pensamento e 

linguagem faz-se necessária para a construção de sentidos.   

Adorno (1995a, p. 204) afirma que “pensar é um agir”.  Nesse sentido, “[...] tem 

um duplo caráter: é imanentemente determinado e é estringente e obrigatório em si 

mesmo, mas, ao mesmo tempo, é um modo de comportamento irrecusavelmente real em 

meio à realidade”. (ADORNO, 1995a, p. 205) 

A fragmentação discursiva é evidenciada na narrativa de Canopus como um 

elemento constante: 

 

Um, dois. Não, um... Um eu parei de estudar e um eu repeti. Fui para 

a aqui de baixo... aqui, aqui... esqueci o nome... escola B. Fiquei na 

escola B e lá eu repeti. Na escola A eu tinha parado de estudar e lá 

(escola B) que eu repeti. Eu tinha parado de estudar e vim aqui para o 

CIEJA. 

Prejudica! Prejudica um pouco, mas... não sei  ... é porque as coisas 

que eles explicam lá já mais ou menos eu já sei. 

Normal também, de boa! Isso daí pra mim não influencia nada. 

Ah, normal, também. [...] E só! 

[...] Assinou e só. 
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[...] Ficou bravo, mas eu falei para ele que eu não tava junto. E só.  

[...] É boa, normal!  

 

Nestes excertos são postos em evidência diferentes elementos e é possível 

identificar suas características mesmo que eles variem em função da natureza do 

enunciado. Os termos: “normal”; “de boa”, “e só”; sinalizam a não preocupação do jovem 

com o rigor em expressar seu pensamento, indicando que, independentemente do assunto 

tratado, sua “opinião” e os elementos discursivos para expressá-la serão os mesmos. 

Pode-se afirmar que a fragmentação discursiva é resultado da manipulação do 

indivíduo que, adaptado a uma sociedade administrada, não consegue perfazer um 

pensamento autônomo. 

Ao serem questionados sobre seus sentimentos em relação ao CIEJA, os 

colaboradores dão sua opinião de modo esvaziado de sentido: 

 

Bacana, legal! Pena que não pode fazer o primeiro, segundo e terceiro 

(ensino médio) lá. [...] Tô feliz por um lado e triste por outro. Vamos 

supor... feliz porque vou acabar o ano [...]. (Sirius) 

Tô... lá é normal! [...] Pra mim é normal, só é um pouco diferente, de 

resto é normal! (Canopus) 

Sim! [...] Então, mais ou menos porque por um lado é bom e um lado é 

ruim![...] Então é meio ruim e meio bom! (Alfa centauri) 

 

 

“A linguagem é, ao mesmo tempo, o principal produto da cultura, e é o principal 

instrumento para sua transmissão”. (FUNDAP, 2011, p. 140) 

Com relação ao que pretendem para o futuro se mostram confusos: 

 

Vou fazer web design, essas coisas [...]. [...] é isso! Aí eu não sei, fazer 

web design, depois fazer uma faculdade. Depois tentar fazer uma 

faculdade e computação. É computação?(Sirius) 

Mecânica automobilística. 

Pretendo fazer um concurso público. É ... de qualquer coisa.  

Pra policia [...], [...] sei lá, INSS, esses negócios assim. Tenho que ver... 

(Canopus) 

Eu tava até pensando em fazer administração uns tempo atrás [...]. 

Administração não é uma coisa que eu gosto, mas é uma coisa que lá 

na frente pode levar meu... pode me dar uma carreira boa. [...] eu gosto 

de biologia, sempre gostei, desde pequeno [...]. Só que eu também 

adoro cozinhar. Eu queria fazer uma faculdade de gastronomia![...] eu 

tava pensando esses tempo atrás de fazer um curso de design 

gráfico[...]vou desenhando alguns móveis pra ele (pai) poder ir 

fazendo , pra poder vender. (Alfa centauri) 

[...] Ainda não pensei, não. Mas eu vou fazer uma faculdade boa sim! 

(Arcturus) 
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Arcturus apresenta o seguinte discurso ao ser questionado sobre como avalia suas 

habilidades, leitora e escritora: 

 

Eu acho que tô mais ou menos, não sei!  

 

O discurso fragmentando também aparece na narrativa de Sirius ao mencionar 

sobre se ele acha que os conteúdos trabalhados no CIEJA são condizentes com os de uma 

escola regular: 

 

Ah, eu não sei! Eu não sei porque... acho que não.  

Tá suficiente também. Acho que tá suficiente! Sei lá, essa 

pergunta não sei responder!  

 

Nota-se a dificuldade desses jovens em articular seus discursos para a efetivação 

de pensamento completo, fato que demonstra a falta de domínio da linguagem e, 

consequentemente, do pensamento. Contudo, revela-se um pensamento superficial, já que 

é por meio do pensamento que se pode desenvolver a consciência. Nesse sentido, para 

Adorno (1995a, p. 208), “pensar é opor resistência a abrir mão de si”.  

 

3.5.2. Vínculos aparentemente supérfluos  

 

Desde a década de 1950, Adorno e Horkheimer (1985), sinalizavam que tanto os 

valores morais como as relações afetivas dos indivíduos estariam sendo, ao longo do 

tempo, substituídos pelos valores da cultura do consumo, e que a mídia, em geral, seria 

responsável por criar a enganosa sensação de felicidade ao indivíduo quando fosse 

adquirida, por ele, a mercadoria desejada. Assim, por meio do consumismo das marcas 

de produtos veiculadas por personagens idealizados, os modelos identificatórios de massa 

sobrepõe nos indivíduos a ilusão da mercadoria como algo que lhe proporcionaria a 

glória, fama, amor, força e felicidade. Nesse sentido, seria, assim como vivemos hoje, um 

momento em que os valores são voláteis e a vida submetida aos valores social-

mercadológicos da cultura de massa, conforme os autores (Ibid., p. 145) apresentam: 

 

A maneira pela qual uma jovem aceita e se desincumbe de um namoro 

obrigatório (...) até mesmo a vida interior organizada segundo os 

conceitos classificatórios da psicologia profunda vulgarizada, tudo isso 

atesta a tentativa de fazer de si mesmo um aparelho eficiente e que 

corresponda, mesmo nos mais profundos impulsos instintivos, ao 

modelo apresentado pela indústria cultural. As mais íntimas relações 



144 
 

das pessoas estão tão completamente reificadas para elas próprias que 

a ideia de algo peculiar a elas só perdura na mais extrema abstração. A 

mimese compulsiva dos consumidores, pela qual se identificam às 

mercadorias culturais que eles, ao mesmo tempo, decifram muito bem. 

 

Bauman (2010), ao pensar a cultura capitalista da sociedade moderna, na qual 

passa de uma sociedade denominada como sólida de produtores para uma sociedade 

líquida de consumidores, enfatiza que a cultura, antes dada pela acumulação capitalista 

industrial é alterada para o mercado de consumo: 

 

A atual fase de transformação progressiva da idéia de “cultura”- 

desde sua forma original, de inspiração iluminista, até a sua 

reencarnação líquido-moderna - é estimulada e administrada pelas 

mesmas forças que promovem a emancipação dos mercados em 

relação aos vínculos sociais, políticos, éticos etc. Para conquistar a 

sua emancipação, a economia líquido-moderna, centrada no 

consumidor, se baseia no excesso de ofertas, no envelhecimento 

cada vez mais acelerado do que se oferece e na rápida dissipação 

de seu poder de sedução – o que, diga-se de passagem, a 

transforma numa economia da dissipação e do desperdício. 

(BAUMAN, 2010, p. 35). 

 

Na narrativa de Canopus, identificamos elementos apontados pelos autores:  

 

Eu nem via quase o meu dinheiro. [...] Recebia e já gastava.[...] Com 

roupa, tênis, saía. Nem via. Gastava tudo com besteira. [...] Eu nem via 

direito o meu dinheiro. Entrei, trabalhei lá e depois saí fora. [...] Eu 

não tava aguentando mais e pedi pra sair. [...] na verdade falei para 

eles me mandarem embora. Os outros estavam lá enchendo o saco 

demais![...] Agora tô procurando outro. 

Fiz (amizade). [...] tenho lá com aprendiz, mas com ele não muito. 

 

No excerto, em destaque, entre a pertença pessoal e profissional aparece a 

dificuldade de constituir vínculos. 

Ainda sobre a cultura capitalista da sociedade moderna, Bauman (2010, p. 33) 

afirma que “a cultura de hoje é feita de ofertas, não de normas” e, citando Bourdieu, 

destaca: 

[...] A cultura vive de sedução, não de regulamentação; de relações 

públicas, não de controle policial; da criação de novas necessidades/ 

desejos/exigências, não de coerção. Esta nossa sociedade é uma 

sociedade de consumidores. E, como o resto do mundo visto e vivido 

pelos consumidores, a cultura também se transforma num armazém de 

produtos destinados ao consumo, cada qual concorrendo os outros para 

conquistar a atenção inconstante/errante dos potenciais consumidores, 

na esperança de atraí-Ia e conservá-Ia por pouco mais de um breve 

segundo.  
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Em excertos das narrativas de Alfa centauri e Arcturus, a questão dos vínculos 

frágeis também aparece: 

[...] tem uma mulher lá que eu esqueci o nome. Ela sabe armar conta 

muito rápido de um jeito legal! (Alfa centauri) 

[...] É bom, tranquilo! Ele só não dorme aqui, mas é normal. (Arcturus) 

 

É interessante observar que Alfa centauri não sabe o nome da colega de sala. 

Já Arcturus, apesar de apontar como bom o relacionamento com seu pai, revela a 

distância entre os dois: 

 

[...] não... porque você não viu como ele é estressado, nervoso! [...] É 

melhor não pedir pra ele, não, porque ele vai brigar.  

 

 

 

3.5.3. Contradição entre o real e o possível 

 

Roggero (2001, p. 91) sinaliza que “[...] o trabalho e as preocupações ligadas a ele 

ocupam grande parte da vida”. Nesse sentido, ficou evidente nas narrativas dos 

colaboradores a qualificação como fundamental para o trabalho, uma vez que numa 

sociedade capitalista, a sua falta, torna-se um embaraço à inserção no mundo do trabalho: 

[...] o Mercado de trabalho às vezes eles não pegam nem que já tem um 

bom estudo, faculdade e tal. Tem gente que não tá conseguindo 

emprego hoje em dia, quem dirá sem estudo, não vai conseguir nada!  

É difícil! Vai trabalhar como faxineiro, lixeiro essas coisas. (Sirius) 

[...] E se você vai arrumar um serviço e falar que tá no supletivo, assim, 

os outros talvez nem contratem. [...] Eles descriminam. Vão falar esse 

moleque é burro! Tá no CIEJA. [...] Então eu não vou fazer supletivo, 

vou fazer o normal! [...] Hoje mesmo eu ia levar um currículo. Mas 

agora eu só vou lá amanhã, num supermercado. Tô procurando, 

mas...[...] todos os serviços tão pedindo o primeiro grau. (Canopus) 

[...] fiz 17 agora e a ficha caiu.  Eu falei assim: mano eu tô com 17 anos 

o que eu vou fazer? Que faculdade, que curso? Fiquei com a cabeça a 

milhão e agora eu tô parando mais para pensar! (Alfa Centauri) 

 

 

 Nesse cenário, apesar de não ser exposta, nas narrativas, a frustração sobre a 

inserção num trabalho desqualificado, nota-se que é aceitável, por eles, receber como 

consequência, uma má formação, mesmo em um momento tão importante de sua 

trajetória de vida. Essa aceitação parece ocorrer por sentirem-se culpados frente ao seu 

insucesso escolar. Dessa forma, são resgatadas pela memória: as lembranças, as vivências 

na narração das histórias de vida, nas quais, o “discurso que permeia a relação que o 

sujeito desenvolve com o passado e futuro” revela-se (Ibid., p. 101): 
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Sempre fui de escola particular. O problema foi eu mesmo! Eu errei... 

(pausa) Mas agora eu tô tentando correr atrás do tempo perdido. 

(Sirius) 

[...] eu não ia... (pausa), eu era burro! Agora eu vou. No CIEJA eu vou. 

(Canopus) 

[...] me arrependo porque foi muito difícil entrar lá.  [...] Eu acabei 

entrando por sorteio porque teve uma vez que teve sorteio... (pausa) eu 

fiquei em sexto lugar. [...] já foi uma sorte eu ter entrado numa escola 

assim! Por isso que eu também, às vezes, me arrependo de ter saído de 

lá. (Alfa Centauri) 

 

 

Considerando os excertos, podemos afirmar que desvelam o sentimento de culpa 

atribuído, que os jovens, por eles próprios, se atribuem pelo seu insucesso escolar. 

Ao modo de ver de Roggero (2001, p. 91, 92) a dupla dimensão entre trabalho e 

formação: 

[...] indica aspectos importantes das relações entre vida e trabalho, 

possibilitando apanhar os fatores envolvidos no processo de 

qualificação, pois é inegável que aquilo que exigiu anos de aprendizado 

e esteve implicado na subsistência, acaba tendo um significado muito 

importante para as diferentes gerações. Por outro lado, não são apenas 

os processos da memória que importam, quando está em pauta a 

discussão da qualificação para o trabalho, mas também a questão da 

identidade. 

 

Complementando esse pensamento, Josso (2004, p. 39) ressalta que: 

 

Se a abordagem biográfica é um meio para observar um aspecto central 

das situações educativas, é porque ela permite uma interrogação das 

representações do saber-fazer e dos referenciais que servem para 

descrever e compreender a si mesmo no seu ambiente natural. Para 

perceber como essa formação se processa, é necessário aprender, pela 

experiência direta, a observar essas experiências das quais podemos 

dizer, com mais ou menos rigor, em que elas foram formadoras.  

 

Nessa direção, (Roggero, 2007, p. 81) lembra-nos que a narrativa oral de história 

de vida configura-se num fenômeno investigativo na medida em que estuda a formação 

na tentativa de compreender o exercício da autonomia do indivíduo na sua escolha 

profissional e o sentido concedido a essa escolha, além da prática social do trabalho em 

geral, “revendo sua própria história de vida, por meio de um depoimento, numa relação 

de troca simbólica pelo diálogo que se estabelece com um outro”: 

 

[...] é uma coisa boa de eu ter saído de lá porque acabou dando outro 

resultado. Mas é aquilo, se eu tivesse continuado na escola com uma 
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postura certa, eu já indo pro... eu com dezessete já ia tá fazendo o 

SENAI e é isso que atrasou! (Alfa centauri) 

[...] todos os serviços tão pedindo o primeiro grau. Só no meu que eu 

consegui, mas eu não achei mais nenhum assim. 

Como o meu primeiro emprego foi ruim [...]. Entrei, trabalhei lá e 

depois saí fora. Faz um ano agora que eu saí. [...] Tô procurando outro. 

[...] num supermercado. (Canopus) 

Conta um pouco sobre o que você pensa para o futuro?  

Terminar os estudos e fazer uma faculdade.  

Faculdade do que você já pensou? 

Não, ainda não! Ainda não pensei, não. Mas eu vou fazer uma 

faculdade boa sim! Mas pra frente eu vou vendo o que eu quero fazer. 

Arrumar outro emprego também. 

Você quer outro emprego. Que tipo de emprego você pretende? 

Não, por que hoje em dia do jeito que tá, tá difícil! Também não tô 

pretendendo sair daí hoje, nem amanhã, modo de dizer. Futuramente 

só! (Arcturus) 

 

Um aspecto importante destacado nas narrativas por Canopus, Alfa Centauri e 

Arcturus refere-se à questão de afirmarem ganhar um bom salário. (Canopus ganhava R$ 

600,00 por mês; Alfa Centauri ganha em torno de R$ 1000,00, isso se trabalhar todos os 

dias, já que trabalha informalmente, sem registro em carteira e recebe por dia; Arcturus, 

ganha R$600,00 por mês sem registro em carteira e nenhum tipo benefício).  

Enquanto Canopus revela que seu dinheiro era gasto com besteira: “Eu nem via 

direito o meu dinheiro... (pausa) Nem via. Gastava tudo com besteira. Meu vale refeição, 

meu salário; Arcturus ressalta a grande ajuda que seu salário propicia a sua mãe. Torna-

se evidente, em sua fala, a necessidade de sua força de trabalho para o complemento da 

renda familiar:  

 

Dá pra ajudar bastante a minha mãe! [...] A conta de luz. Minha tia 

como trabalha também, ajuda no botijão. Meu irmão me ajuda a pagar 

a conta de luz. Cada um vai pagando um pouquinho. Vai dividindo 

tudo, aí fica mais barato pra cada um.  

 

Arcturus foi inserido no mercado de trabalho ainda na infância, aos 8 anos de 

idade e, apesar de não mencionar no excerto abaixo, fica evidente, ao conhecer sua 

história de vida e sua condição socioeconômica a necessidade de trabalhar desde cedo 

para compor a renda familiar: 

 

[...] eu comecei levando comida pra ele, porque ele ficava sozinho, não 

tinha como ele sair. Comecei levando, aí ele falava...(pausa) ele pedia 

pra mim ficar um pouco lá. [...] enquanto ele ia comprar bebida, coisas, 

salgados, bolachas esses negócio. E eu ficava. E assim foi indo, e assim 

fui ficando, fui ficando, aí até hoje eu tô lá. 
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O excerto, abaixo, revela as condições precárias do posto de trabalho que o jovem 

se submete para ajudar no sustento da família: 

 

Final de semana você trabalha também? 

Final de semana trabalho também. É de segunda a segunda 

praticamente. 

Não tem folga? 

Tenho, às vezes é na segunda ou na terça.  Final de semana lá é mais 

puxado. Tem muita gente na rua. Final de semana fica até mais tarde 

ainda, às vezes ele nem fecha da sexta pro sábado e do sábado pro 

domingo.  Um exemplo, final de semana eu chego mais tarde, venho 

embora às 6 h, 7h.  

 

Neste outro discurso, ainda de Arcturus, é revelado que a escola é colocada em 

segundo plano em detrimento do trabalho: 

Reprovei mesmo por falta. Sempre foi por falta. Não foi por nota, essas 

coisas. 

[...] Ficava dormindo, às vezes perdia o horário, cansado! [...] 

Chegava às 4 h para levantar às 6h, não conseguia! A maioria das 

vezes eu não ia, reprovava por falta. 

 

Nesse sentido, é possível pensar que o jovem, em geral, salienta a necessidade de 

decidir sobre tarefas que deve assumir para que seja considerado sujeito autônomo 

perante sua família e à sociedade.  

Diante do exposto Roggero (2001, p. 187, 188) sinaliza: 

 
O indivíduo, como instrumento sensível, diferenciado e permutável, 

entrega-se ao mundo administrado e as consequências dessa sua 

adaptação – o sofrimento, a frustação e a impotência – são encobertas 

pela produtividade e pela eficiência desse mundo que lhe ofereceria 

uma suposta melhor qualidade de vida material e, talvez, mental e 

espiritual.  

 

Nota-se, nas narrativas, a visão de que a EJA é a solução para os problemas 

relacionados à interrupção dos estudos. Apesar disso, os jovens reconhecem as 

dificuldades e entraves dessa modalidade de ensino, tais como: o curto tempo destinado 

às aulas bem como a redução de conteúdos. Por outro lado, não demonstram estarem 

preocupados com a falta de conteúdos durante as aulas e nem se ela lhes causará prejuízos.  

 No caso do CIEJA, os jovens elogiam os professores e ressaltam seu empenho 

em variar as atividades. Contudo, isso se contradiz no excerto de Arcturus: 

 

Na quarta e na quinta é as aulas normal. 
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E como são as aulas normais? 

Aí sim, aí você faz escrita, entendeu? História que é mais ou menos 

igual você tá nas outras escolas, o professor enche a lousa de lição e 

depois você vem resolver. 

Como se diz, lousa e giz! 

É, lousa e giz (risos).  

 

O perfil diverso dos alunos, num primeiro momento, não parece se constituir num 

problema. Apenas Sirius demonstra insatisfação por conta do ritmo mais "lento" dos 

alunos mais velhos. Por outro lado, elogia a turma e diz que os colegas são acolhedores: 

 O pessoal é gente boa! Todo mundo ajuda todo mundo. Quando 

alguém tem dúvida alguém ajuda, entendeu?  É legal, um ajuda o outro!  

Tem gente que não sabe, mais tem gente que sabe menos, aí um vai 

ajudando o outro. Se você está com dúvida em alguma coisa a pessoa 

vai lá e ajuda. (Sirius) 

 

Contudo, ao ser questionado em relação ao ritmo de cada um comparando o aluno 

com necessidades educacionais especiais, o adulto e o jovem e se há momentos em que 

isso o desanima. A resposta apontada por Sirius foi: 

 

Sim, às vezes tem umas coisas que passam que eu falo: nossa! Não 

acredito que eles tão passando isso! É coisa muito fácil! Mas, eles 

passam porque tem gente muito atrasada ainda na escola e que não 

sabe, ainda. 

 

Outra contradição é evidenciada na narrativa de Alfa centauri quando relata sobre 

a questão do tempo durante as aulas no CIEJA. Ao mesmo tempo em que o jovem deseja 

mostrar que lá o tempo é bem aproveitado: “Lá você não tem tempo pra ficar mexendo 

no celular”, admite que usa o celular: “ [...] durante a aula [...] consigo tá escutando o 

fone, mas eu consigo prestar atenção”.  

A partir dos excertos apresentados, evidencia-se a contradição não só do que é 

narrado pelos jovens, como da estrutura oferecida no CIEJA, permitindo-nos inferir que 

há contradição entre o real e o desejável – sendo o real compreendido como o mundo 

administrado, no qual domina a inverdade do mundo esclarecido; e o desejável, 

apontando uma outra possibilidade de entendimento da realidade, em busca de viabilizar 

assim, uma educação para emancipação. 

3.5.4. Pressa em concluir a escolarização e pseudoformação 

 

Como apresentado no capítulo 2, Adorno entende educação como algo que não 

pode ser separada da cultura, já que se assim o for, ela passa a ser o que o ele conceitua 
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como pseudoformação. “[...] Essa educação não passa de um falso processo de 

socialização que se transformou, em verdade, numa semiformação, numa generalização 

do espírito de alienação” (ADORNO, 2003, p. 93) e consequentemente adaptação dos 

homens. 

Mesmo considerando verdadeiramente a adaptação dos homens, Adorno (1995a, 

p. 143), destaca que: 

A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de 

adaptação e não preparasse os homens para se orientarem no 

mundo. Porém ela seria igualmente questionável se ficasse nisso, 

produzindo nada além de well adjusted people, pessoas bem 

ajustadas, em conseqüência do que a situação existente se impõe 

precisamente no que tem de pior.  

 

Todos os jovens desta pesquisa apresentam uma trajetória marcada pela repetência 

e abandono. Alguns trazem a indisciplina como o elemento desencadeador. Suas 

trajetórias escolares interrompidas sinalizam a escola como desmotivadora e distante da 

realidade, não fazendo muito sentido em suas vidas e contribuindo para seu desinteresse 

frente a ela.  

Embora a escola regular não seja o foco de nossa pesquisa, é interessante observar 

um aspecto encontrado nas narrativas de dois dos entrevistados sobre como está o ensino 

nessas escolas:  

 

Você acha que se estivesse numa escola regular estaria aprendendo 

muito mais ou não? 

Não tanto, porque as escolas não é tanto assim também! Nas da 

prefeitura, o ensino hoje em dia tá ruim.  

Em que aspecto está ruim? 

Todos.  Não investe... o prefeito não investe no ensino, nada! 

Mas é o que, falta de professor?  

Também, falta de professora. Tem os professores que tão lá para 

ensinar e tem outros que tão lá só pra ganhar dinheiro e nada. E só! 

(Canopus) 

Como eram as aulas? 

Ah, era mais cópia! Lousa e giz, sempre cópia, o professor não dava 

mole não! (risos) 

E você acha que dessa forma, copiando aprende? 

Ah, aprende pouco, não aprende muito, assim... só fica ali copiando, às 

vezes era umas três páginas, grandonas! Não aprende muita coisa 

porque só fica ali copiando não vai prestando atenção em nada, você 

só vai na intenção de terminar porque era só 50 minutos a aula! 

(Arcturus) 

 

Diante do exposto, Adorno e Horkheimer (1985, p. 13) afirma que “[...] tornar 

inteiramente supérfluas suas funções, parece ser a ambição do sistema educacional”. 
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Assim, argumenta que este “[...] ratifica a expulsão do pensamento autônomo” (Ibid. p. 

44).  

Em suas narrativas, todos revelam ter reprovado e abandonado a escola: 

 

Reprovei dois anos. Aí eu vim pro CIEJA, terminar e depois fazer um 

supletivo. (Sirius) 

Um eu parei de estudar e um eu repeti. (Canopus) 

[...] acabei... (pausa) repetindo de ano uma vez. [...] Na terceira. Eles 

acharam melhor me reprovar porque não tinha aprendido nada! [...] 

Chegou na quarta série, teve umas mudanças na escola. [...] Então deu 

problema nas notas. Eles acharam melhor me reprovar de novo e, me 

reprovaram! [...] Na sétima... (pausa) repeti de novo! (Alfa Centauri) 

Eu repeti aqui. [...] A quarta, a sexta e oitava. 3 anos! (Arcturus) 

 

Apenas Arcturus afirma ter reprovado por faltas: 

 

 É que é assim eu não ia muito pra escola. Às vezes eu ficava dormindo 

porque eu estudava de manhã. Chegava às 4 horas para levantar às 6h, 

não conseguia. A maioria das vezes, eu não ia, reprovava por falta.  

Por que você não ia, ficava dormindo? 

Ficava dormindo, às vezes perdia o horário, cansado! 

Sua mãe nunca pensou em mudá-lo de horário? 

Pensou, ela sempre pensava, só que às vezes não tinha vaga.  (Grifos 

nossos) 

 

É possível notar o conformismo tanto por parte de sua mãe como por ele próprio 

diante de tal circunstância.  

No caso dos demais jovens, admitem ter ido mal por conta da indisciplina e má 

companhia:  

[...] as amizades erradas aí, fez eu desandar na escola. [...] Por causa 

das amizades, eu bagunçava muito! (Sirius) 

Na escola A [...] os moleque lá pegou um negócio, quebrou a parede 

eu tava junto [...] Aí quase que eu fui expulso. Foi nesse tempo que eu 

parei de ir. (Canopus) 

[...] acabei, por conta de ficar com brincadeira, repetindo de ano uma 

vez. [...] Na sétima eu comecei a arrastar, fiquei de brincadeira e não 

queria saber de nada. ... eu gostava dos  meninos que ficava brincando, 

que já era mais de zoar.  Eu sempre queria tá ali no meio. Acho que foi 

por conta disso que eu já acabei...(pausa) por conta de tá andando com 

o pessoal mais avançado, de ficar zoando assim... (pausa) eu ficava 

zoando na minha sala. E por isso acho que eu acabei sendo retido. (Alfa 

Centauri)  

 

Ainda de acordo com Adorno (1995b, p. 49), “[...] a forma dominante de pensar 

mantém os espíritos na mais profunda cegueira [...] não há liberdade na sociedade 
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dissociada do verdadeiro pensamento esclarecido [...] a questão é que o esclarecimento 

tem que tomar consciência de si mesmo”.  

Quanto ao desenvolvimento da consciência, Roggero (2001, p. 90) sinaliza que: 

 

[...] a história oral de vida pode nos permitir compreender melhor 

aspectos do desenvolvimento da consciência, considerando as 

contradições sociais e a alienação, que se cristalizam na cultura, pela 

interação de inúmeros elementos, dentre os quais estão os requisitos do 

mundo do trabalho e a formação. Em assim sendo, o estudo biográfico 

pode servir ao desvelamento daquilo que é encoberto pela própria 

cultura, sob a égide do capital – o sujeito embrionário. 

 

Assim, alerta as consequências decorrentes do individuo pseudoformado, o qual 

não enxerga, mas se encontra em processos formativos acelerados, que provocam a 

deformação da sua capacidade de compreensão, reflexão e autorreflexão, como é o caso 

dos educandos da EJA:  

 

Eu fui lá, minha mãe gostou e quis me matricular para eu terminar a 

escola. Para terminar logo! [...] para recuperar o tempo perdido. 

(Sirius) 

[...] me cadastrei e estou lá... para tirar os atrasos.  Agora eu passo de 

ano e já vou para o primeiro de uma vez já. (Canopus)  

[...] lá na escola C, neste ano, eu ainda ia terminar a sétima e depois 

eu ainda ia pra oitava, ano que vem. [...] eu tava com um ensino que 

era da sétima série, agora tô fazendo o CIEJA e ano que vem eu já vou 

direto pro primeiro. ...se eu não tivesse feito nenhum supletivo agora, 

eu ainda ia tá... este ano ia terminar a sétima e ano que vem ia pra 

oitava. ...Então, em um semestre eu já recuperei um ano! Já tem um 

bom avanço! (Alfa Centauri) [Grifos nossos] 

 

Hoje, mais do que nunca, os jovens são persuadidos a irem para EJA, 

especialmente os que apresentam algum tipo de indisciplina. Isso ficou evidente nos 

excertos de Sirius e Arcturus: 

 

Passou a idade, aí eu tive que vim para outra escola, depois fui para o 

CIEJA. Fui para tipo um supletivo, sabe?  

Como assim passou a idade? Eles não aceitam lá? 

Não. Tenho 17 aí não dá pra fazer a 8ª série. 

Até que idade que eles (escola A) determinam para fazer a 8ª? 

Se eu não me engano é 15 anos, no máximo, assim.  Acho que era 15. 

Aí eu tive que ir para outra escola, mas não deu certo, tive uns 

problemas lá e tive que ir para o CIEJA depois. (Sirius) 

Na oitava, quando reprovou, a diretora da escola falou para você mudar 

de escola por causa da idade? E ela mesma orientou para que procurasse 

uma suplência, é isso? 
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Foi, foi ela que falou pra fazer suplência. [...] Aí ela falou pra minha 

mãe procurar uma outra escola. Tipo um supletivo, não sei! (Arcturus) 

   

Estes excertos confirmam as situações pontuadas pelo Jornal “Folha de São 

Paulo,” apresentadas na nossa introdução (página 33).  

Consideramos importante lembrar que na elaboração do nosso estudo, as 

narrativas foram utilizadas com o compromisso de resgatar a memória que evidencia a 

própria constituição dos sujeitos participantes, na medida em que se percebe seu lugar 

social, bem como suas reações ante ao que foi narrado, revelando, assim, suas identidades. 

  

Nessa compreensão já é possível depreender um argumento de defesa à 

oportunidade que o resgate da história oral de vida traz para a reflexão 

do indivíduo, que poderá tornar-se capaz (se ainda não o fora) de pensar 

sobre sua própria experiência acumulada, no diálogo com a sua 

memória, considerada como um fator importante e irrecusável pela 

cultura ao indivíduo, ainda que esta o pressione em direção à renúncia 

total de si mesmo. (ROGGERO, 2001, p. 95) 

 

O jovem Canopus apresenta em sua narrativa a marca da exclusão social, sendo 

sua subjetividade constantemente negada. O sentimento de incapacidade, ressaltado no 

excerto: “eu era burro...” parece ressaltar uma autorrefexão e um possível alcance da 

emancipação da consciência subjetiva. No entanto, ao ser questionado referente aos 

conteúdos trabalhados no CIEJA, constatamos que é só uma ideia aparente de libertação 

da condição de alienação, e que, portanto, não se mostra capaz de superar essa condição, 

revelando o conformismo com que trata as situações vivenciadas por ele nessa escola:  

 

Conteúdo? Vou lá e eles não explicam quase nada. E você, como aluno, 

não cobra? “Não... eu presto atenção no que eles explicam, mas são 

poucas coisas. E o que eles explicam lá eu já aprendi na escola regular, 

normal!” [...] Eu tô gostando do CIEJA, lá é normal! São só 2h e 

pouco, 3h de aula. É pouco, você não aprende nada. Mas lá também é 

mais palestra, o professor mais fala do que passa lição, vai explicando 

só. [...] Isso prejudica um pouco. Não sei, é porque as coisas que eles 

explicam lá já mais ou menos eu já sei já. Algumas, eu já vi nas outras 

escolas. Para mim lá o CIEJA é de boa! [...] Está me ajudando bastante 

porque eu estou lá no atraso e eles tão tirando o meu atraso. Já vão me 

pular de série. É bom! (Grifos nossos) 

 

Faz-se necessário, no entanto, pensar sobre qual é a ideia representada por detrás 

dos termos “normal” e “de boa” ressaltada por Canopus, neste excerto. Ao mesmo tempo 

em que ele se mostra descontente com a questão do conteúdo, afirma gostar dessa escola, 

revelando uma espécie de “gratidão” pelo fato de passar por um processo de aceleração 
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dos estudos. Sendo assim, parece haver algumas contradições sobre o que é 

compreendido, por ele, como uma boa escola.  

Essas contradições também aparecem na narrativa de Alfa centauri ao referir-se à 

compreensão do que é uma escola de qualidade:  

 

Então lá o ensino era bom porque eles tinham um livro que dava e nele 

já falava de todas as matérias. Na sala ensinava mesmo! Eles falava 

assim: você vai levar esse livro  porque o estudo você não vai fazer na 

escola, vai fazer em casa. Tinha que estudar em casa para poder ir mais 

afundo. Então o ensino lá também era bom! [...] Por que lá era assim: 

eles te ensinava, ma, você tinha que passar tudo pro caderno, tudo que 

tava no livro você passava para o caderno. [...] Era uma cópia. Eles 

esclareciam depois e você acabava absorvendo. 

 

O que ocorre é a adaptação social que não permite que esses jovens percebam o 

que a escola realmente é frente a preocupação única deles que é a aceleração dos estudos.   

Quanto aos conteúdos trabalhados no CIEJA, Sirius, pontua sua insatisfação pela 

falta deles, ao mesmo tempo, admite sua tranquilidade em realizar as atividades na sala 

por já conhecer grande parte desses conteúdos. Afirma, ainda, ser melhor assim, 

classificando o CIEJA como uma escola boa:  

Tá suficiente também. Acho que tá suficiente! Sei lá, essa pergunta não 

sei responder! Porque vamos supor... (pausa) se eu fosse ano que vem 

pra alguma escola particular, algumas coisas eu ia sentir dificuldade 

porque algumas coisas eu não tenho no CIEJA. [...] Eu tenho muita 

dificuldade em matemática e se fosse pra uma particular no ano que 

vem eu ia ter mais dificuldade ainda porque tem coisas que eles não 

ensinam no CIEJA... (pausa) não estão ensinando! [...] É uma escola 

boa, mas ao mesmo tempo falta conteúdo. [...] Tem bastante coisa... 

eles passam bastante coisa. Mas, se comparar com uma particular tem 

coisa que eles passam que não vai cair na próxima série numa escola 

particular! Aí vou sentir muita dificuldade. [...] Lá eu me sinto mais a 

vontade [...] Porque tem muita coisa lá que eu já sei, já, que eles 

passam [...] Aí eu me sinto mais tranquilo pra fazer até as lições, assim, 

na sala de aula. Tem muita coisa que eles passam que eu já sei já e tem 

gente que não sabe, entendeu? Aí eu posso até ajudar os outros. É 

melhor, bem melhor do que você tá numa particular, com dificuldade e 

não saber nada! (Grifos nossos) 

 

Ainda referente aos conteúdos, Alfa Centauri argumenta:  

 

[...] eu só não acho que a matéria seria a mesma porque não é, por 

conta do tempo, mas eu acho que daria para esclarecer algumas coisas. 

Não ia ficar aquela dificuldade, já ia ser meio caminho andado se eu 

fosse para uma escola regular”.  
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O que se entende por escola boa, mais uma vez, expõe contradições evidentes em 

mais uma das narrativas.   

Interessante observar como Sirius não vê sentido na escola básica. Não demonstra 

ver relação desta com as necessidades que terá no ensino superior, pelo contrário, mostra-

se descolado. Assim sendo, podermos afirmar que ninguém conseguiu deixar isso claro 

para ele, na escola ou na família. Ao ser questionado se Independentemente dessa questão 

do conteúdo se ele não leva em consideração se está ou não lhe dando uma bagagem, 

responde: 

 

[...] Não, isso não vai me causar dificuldade porque o que eu quero 

fazer é uma coisa que eu gosto, que já manjo entendeu? Desde pequeno 

eu faço.  Aí vai ser mais fácil pra mim. 

 

 

No entanto, ele parece entrar em contradição no momento em que é questionado 

sobre se há uma desmotivação ao pensar que o que está sendo dado no CIEJA já lhe fora 

apresentado nas outras escolas (afirmação feita, num dado momento, por ele). A resposta 

dada a essa questão: “Não, não desmotiva não, porque meu objetivo é terminar logo a 

escola. Quanto mais eu souber melhor!” (grifos nossos) reforça o anseio por aceleração 

dos estudos, apresentada em sua afirmação anterior e, não por conhecimentos, como ele 

quis pontuar. 

Para Roggero (2001) seria necessário considerar que a formação e o trabalho se 

constituem a partir das relações sociais. Isso possibilitaria uma construção de análise 

totalizante, já que seria verificado como o sujeito foi formado para relacionar-se com o 

trabalho e de que forma o trabalho se insere em sua vida. Desta forma, declara que na 

história oral de vida “possibilita–se ao indivíduo a auto-reflexão sobre a construção de 

sua própria identidade, daquilo que percebe como negado e daquilo que tem sido possível 

experimentar como humano” (Ibid., p. 97). [...] “trata-se de buscar na vida concreta, no 

que se tem sido vivido pelos sujeitos, algo que possa produzir uma interpretação” (Ibid., 

p.100).  

As experiências escolares narradas pelos colaboradores revelam que o CIEJA só 

atende as necessidades referentes à aceleração dos estudos e a conquista, num período 

também acelerado, do certificado, com conteúdos e práticas escolares que não atendem 

suas reais necessidades. Ainda assim, esses jovens parecem não perceber o sistema 

escolar como falho, não fazendo, portanto, críticas ao padrão de escola que lhes é 
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oferecido, ao contrário, depositam nela suas expectativas frente ao futuro. Apresentam o 

desejo de um progresso nos estudos. Prestar um concurso público; fazer uma faculdade; 

um curso técnico; são alguns dos projetos mencionados, por eles, em suas narrativas. 

Nessa perspectiva veem na escola a realização e transformação pessoal. 

Conforme ressalta Roggero (2001, p. 182) “Todos foram impelidos em direções 

determinadas e têm tido que seguir essas direções num universo ao mesmo tempo 

aparentemente aberto e restrito de possibilidades”. 

Essas constatações remete-nos à compreensão de que a escola não oferece as 

condições necessárias para a formação desse jovem na dimensão social, nem profissional. 

Carteira registrada, tudo. Ganhava um salário bom, vale refeição, 

convênio médico, tudo. Aí eu saí fora.  

E se arrependeu de sair? 

É! Isso aí, eu arrumo outro. Tô procurando, se Deus quiser eu vou 

arrumar outro.  

Se você pudesse mudar faria diferente, hoje? 

Antes? Antes eu “fazeria”, se fosse um pouco mais novo, não faltava 

na escola, essas coisas. Porque eu vejo meus amigos lá que estudaram 

comigo, indo todos pro segundo, só falta um ano pra acabar e eu falta 

dois, ainda! [...] Penso que eu vacilei, mas aí rapidinho pego o ritmo 

de novo!  (Canopus) 

[...] se eu tivesse continuado na escola com uma postura certa, eu já 

indo pro... eu com dezessete já ia tá fazendo o SENAI [...]. Então, é isso 

que também já me dá um incentivo.... pensar que eu posso ainda mudar 

a história! (Alfa centauri) 

 

 

O fato da maioria dos colaboradores mencionarem sobre as condições em que se 

encontram hoje, revelando estarem arrependidos por não ter aproveitado a chance de ter 

se mantido na escola regular bem como afirmarem não estar contentes com o atraso nos 

estudos e o desejo de mudar sua condição, seriam elementos suficientes para sinalizar 

uma possível autonomia na busca da superação da negação de sua subjetividade?  

Conforme assinala Roggero (2001, p. 212) citando Adorno: 

 

A relação entre sujeito e objeto, particular e todo, deve dar-se por meio 

da consciência da alienação como forma de produzir a reflexão do 

esclarecimento. O pensamento é, então, um dos elementos básicos da 

consciência e a verdadeira liberdade passa pela ruptura com as 

estruturas básicas de dominação. Mas a própria lógica em que se 

desenrola o desenvolvimento humano tem sido impeditiva disso e cada 

nova geração é exposta às mesmas estruturas, como forma de 

condicionar seu comportamento. Daí não temos uma formação que 

possibilite a autonomia e a liberdade, mas uma pseudoformação, que 

nos mantém regredidos em relação à nossa própria humanidade. 
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Adorno (1995b) pontua como indispensável a relação entre teoria e práxis para 

propor a mudança da prática social, para alcançar a emancipação suficiente. No 

pensamento do autor, o termo educação se refere à formação de modo geral e não à 

educação formal apenas. Seu aparente pessimismo é seu otimismo; que justamente por 

não aceitar soluções fáceis, mera acomodação, mostra acreditar fielmente na 

possibilidade efetiva de transformação.  

Na perspectiva de Roggero (2010a, p. 221), a respeito do conceito de formação, 

aponta que esta: 

 

[...] foi enfatizada como algo preparatório para o indivíduo fazer frente 

às exigências do trabalho alienado e alienante, mantendo-o aprisionado 

numa teia de relações e de necessidades artificiais que 

impedem o desenvolvimento de sua consciência e, portando, da sua 

subjetividade. 

 

Em assim sendo, a autora (1998, p. 13) associa qualificação “[...] como mediadora 

da relação social que se estabelece entre o capital e o trabalho, é ela que oculta à 

dominação que o primeiro exerce sobre o segundo”. Nessa perspectiva, a apropriação do 

posto de trabalho é determinada pelas regras ditadas pelo mercado de trabalho. 

Nessa mesma direção, a autora (Ibid., p. 94) explica que:  

 

 [...] o indivíduo é produto social que se desenvolve historicamente sob 

o capitalismo, cuja ideologia exige que ele se responsabilize pelos 

rumos da sua vida - seja ele proprietário da força de trabalho ou 

proprietário do capital - integrando-se à perspectiva do progresso 

social, por meio do trabalho individual e não pela razão. É dessa forma 

que a identidade do indivíduo, nessa sociedade, se apresenta de forma 

falsa. O que representa a propriedade, seja a propriedade do senhor, seja 

a do servo, é na verdade, o que escraviza a todos, sob o signo da cultura 

afirmativa, que condiciona a formação dessa identidade [...] (Grifos da 

autora). 

 

Ainda assim, pode-se pensar que as situações dos indivíduos podem variar muito, 

numa sociedade tão desigual quanto a nossa. Por exemplo, no que se refere ao ambiente 

de trabalho, os narradores apontam: 

 

Ajudou porque eu aprendi as coisas, como que é no serviço. Porque lá 

eu tinha que ficar ... porque lá só tinha pessoal que tinha dinheiro. Eu 

tinha que ficar certinho lá, atender... Atendia cliente sempre com 

respeito, tudo, sempre com postura. (Canopus) 

[...] Como é meu pai, então tem vez que dou uma escapada, assim. 
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[...] ajudo com uma coisa bem fácil, assim, quando tem muita poeira, 

muita madeira jogada ou ele pede pra mim segurar as coisas pra ele, 

pede pra mim juntar alguma coisa, pede pra ajudar a carregar uma 

coisa muito pesada, eu ajudo. [...] tem dia que não tem nada pra mim 

fazer aí eu durmo. Então é bem legal lá! 

E você acha que está lhe ajundo em que sentido? Você está aprendendo? 

Tem certas coisas que eu aprendo [...] vou ajudar na mudança alguma 

coisa assim e ele (pai) já vai me ensinando. [...] Aí vou lá e faço. (Alfa 

centauri)  

E o que você faz lá? Conta um pouco. 

[...] sirvo, limpo, pra deixar o ambiente limpo. 

Você quer outro emprego. Que tipo de emprego você pretende? 

Não, por que hoje em dia do jeito que tá difícil! Também não to 

pretendendo sair daí hoje, nem amanhã, modo de dizer. (Arcturus) 

 

Adorno (1995a, p. 50) sinaliza que “[...] são as condições concretas de trabalho na 

sociedade que forçam o conformismo e não as influências conscientes, as quais, por 

acréscimo embrutecem e afastam da verdade os homens oprimidos”. 

Roggero (2010a, p.159) complementa esse pensamento, ressaltando que “ao 

mesmo tempo, e contraditoriamente, a cultura é o lugar onde se produz a alienação e onde 

se dá o embate do sujeito consigo mesmo pela sua libertação”. Mas é preciso que o 

indivíduo perceba suas possibilidades nesse embate. Ao que parece, os jovens narradores, 

nesta pesquisa, não têm essa consciência. 

Outro aspecto que impressiona é o fato de que os jovens Sirius e Alfa centauri, 

apesar de entrarem no CIEJA em meados de agosto de 2015, vão concluir o Ensino 

Fundamental no final deste mesmo ano. Neste cenário, levantamos os seguintes 

questionamentos: três meses e meio de aula com duração de 02h15’ diárias é tempo 

suficiente para conceder a alunos com esses históricos de escolarização um certificado de 

conclusão do Ensino Fundamental? É possível nesse período avaliar se o que foi 

trabalhado, durante as aulas, possibilitou uma formação para a autonomia e algum grau 

de emancipação? A certificação, nesse caso, é garantia de que houve o desenvolvimento 

de conhecimentos, habilidades e competências necessárias (exigidas) nesse nível de 

ensino? No cenário apresentado, o processo de ensino e aprendizagem – que não é 

qualquer serviço, ao menos não deveria ser visto dessa forma – é uma tarefa que está 

sendo levada a sério? Esse tipo de educação está a serviço de quê e de quem? 

Estas questões provocam-nos uma ampla reflexão sobre o que está presente na 

contemporaneidade, ajuda-nos a pensar e compreender a complexidade que é a escola, 

especialmente a modalidade de Educação de Jovens e Adultos e de que modo essa 

modalidade de ensino vem lidando com essas questões, além da compreensão de que a 
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realidade atual vem nos colocando novos desafios. Assim, nos possibilita a oportunidade 

de refletir a nossa realidade pela perspectiva da ciência como abordagem da realidade, 

permitindo-nos um olhar mais atento e a preocupação com a importância do papel de 

nossa pesquisa em transcender o mero papel de prescrição. Em assim sendo, 

apresentamos a seguir a proposta de intervenção que, a partir da realização desta pesquisa, 

permitiu-nos apontar sugestões visando tornar o CIEJA mais significativo, contribuindo 

para uma educação que possa se propor emancipadora. 

3.6.  Proposta de Intervenção 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar uma proposta de intervenção que 

possibilite avanços na formação do jovem para inserção socioprofissional, bem como para 

o atendimento do público diverso do CIEJA e da EJA, em geral. 

A elaboração desta proposta de intervenção se justifica na medida em que 

participamos do Programa de Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE), cujo objetivo 

do Mestrado Profissional em Educação volta-se à ideia de que o produto final da 

dissertação resulte além de uma análise crítica sobre os fenômenos estudados, numa 

proposta de intervenção ou na apresentação de subsídios teórico-práticos para melhor 

qualificar a ação educativa, conforme expõe Mafra (2013, p. 203): 

[...] o mestrado profissional, ao direcionar o foco para as práticas, tem 

como missão produzir estudos que resultem em subsídios para o 

enfrentamento qualificado dos problemas do cotidiano educacional, 

especialmente os que se dão no âmbito da escola e de suas relações 

sociais e políticas – em outras palavras, as práticas como configuradas 

no dia a dia de um equipamento educativo. Assim, um ‘’Projeto de 

Pesquisa e de Intervenção’’(PPI), no Programa de Mestrado em Gestão 

e Práticas Educacionais, deve garantir que o objeto a ser investigado 

esteja diretamente vinculado às demandas concretas da educação, nas 

esferas escolares da gestão, das práticas pedagógicas ou das práticas 

político-sociais. O ‘’produto’’que daí resuta pode ser tanto uma 

proposta de intervenção na realidade, quanto a apresentação de 

subsídios teórico-práticos para melhor qualificar a ação educativa. 

  

 Assim, esta seção tem como objetivo apresentar a proposta de intervenção que, 

elaboramos empenhada a uma perspectiva de mudança de percepção da realidade por 

alunos, professores, gestores e, especialmente, à SME para a construção e cumprimento 

de políticas públicas que visem contemplar as reais necessidades do público diverso da 



160 
 

EJA, não só da instituição aqui pesquisada, mas também de todas as que atendem essa 

demanda.  

A ação de ouvir e analisar as narrativas das histórias orais dos jovens do CIEJA 

acentuou a pertinência de elaborar essa proposta de intervenção.  

Ao pensarmos na elaboração dessa proposta, necessitamos refletir sobre as 

políticas e ações existentes, isto é tomarmos consciência do todo e esta, em conformidade 

com Freire (2003, p. 60), implica na “substituição de uma percepção distorcida da 

realidade por uma percepção crítica da mesma”. Essa mudança de percepção ocorre por 

meio da ação e reflexão, constituindo-se num hábil instrumento de mudança. 

Referindo-se à proposta de intervenção, Gomez (2013, p. 102) destaca que: 

 

A intervenção do pesquisador devêm da sua postura diante a sociedade 

e da contemporaneidade com os problemas estudados, desvirtuando a 

noção de que a universidade educa a partir da objetividade da ciência e 

da neutralidade do investigador em prol de um saber puro, universal, 

superior e sem condições.  

 

A autora aponta, ainda, a relevância de além de conhecer e pesquisar, educar e 

intervir para gerar mudanças. Ressalta que com a intervenção busca-se “[...] olhar além 

da educação e a pesquisa “bancária”, olhar a própria prática para refletir sobre ela com os 

envolvidos no processo para reinventá-la, e é essa sabedoria que dá vida aos participantes 

da pesquisa que se assumem como aqueles que aprendem”. (Ibid., 2013, p. 103) 

Nessa perspectiva, decidimos por uma proposta de intervenção, considerando 

nosso objetivo que é o de apresentar práticas formativas favoráveis ao público da EJA e 

à inserção do jovem dessa modalidade no mercado de trabalho, elencamos 

recomendações (ainda que sem caráter prescritivo) que possam favorecer essa ação.  

Considerando a análise das narrativas de história de vida dos educandos 

selecionados para o estudo de caso, foi possível observar a necessidade do CIEJA: 

A) Conhecer as expectativas dos alunos. 

Compreender as especificidades e expectativas dos alunos da EJA em relação à 

educação e ao trabalho é crucial para promover mudanças na oferta de uma educação de 

qualidade. 

O documento da Fundap (2011, p. 15) afirma que [...] é fundamental não apenas 

conhecer as características dos estudantes, mas também criar formas para que: se 
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conheçam, resgatem seus conhecimentos prévios, dialoguem com aquilo que já conhecem 

e com o cotidiano; problematizando-o. 

  

Eu gosto de computação.  

[...] eu manjo pra caramba de computador.  

[...] vou fazer esse curso que eu gosto... web design, depois fazer uma 

faculdade. 

(No CIEJA) Tô feliz por um lado e triste por outro. [...] eu queria tá 

mais na frente, mais adiantado na escola. 

[...] se eu pudesse voltar atrás eu teria feito diferente. (Sirius) 

[...] Todos os serviços tão pedindo o primeiro grau.  

Depois que eu sair do CIEJA... vou estudar à noite.  

Pretendo já logo arrumar um serviço. Acho que vou fazer SENAI, 

quando eu terminar. [...] Mecânica automobilística. 

Vou fazer o regular (o ensino médio). 

Pretendo fazer um concurso público. 

Gosto de ficar no computador e em casa. [...] fico no celular e no 

computador. (Canopus) 

[...] pretendo um dia ser um pastor, ser uma pessoa com o casamento 

estruturado e ter um bom emprego. 

[...] eu tava até pensando em fazer Administração. [...] gosto de 

biologia. [...] adoro cozinhar.  

[...] nunca fui muito de ler.  

Eu adoro dormir! 

Uma coisa que faz o meu dia ficar melhor é música. (Alfa centauri) 

Terminar os estudos e fazer uma faculdade. [...] Arrumar outro 

emprego também. 

[...] Se eu ficasse aqui (na escola A)eu ia ficar na turma dos baixinhos 

mesmo. 

Final de semana eu costumo andar de moto...  

Continuaria com o maior prazer (estudando o ensino médio no CIEJA) 

Final de semana trabalho também. É de segunda a segunda 

praticamente.  

[...] a maioria do tempo eu fico dormindo. (Arcturus) 

 

De acordo com Freire (1996) o exercício da escuta torna-se essencial na tarefa de 

ensinar. Ao escutar, o educador aprende a lição de transformar seu discurso e, 

consequentemente, melhorar sua prática.  

 

B)  Rever a duração do tempo das aulas para melhor atender o seu público. 

Todos os jovens apresentam em suas narrativas o descontentamento com a 

duração das aulas:  

Você acha que o tempo é curto? 

É curto! 

É só 2h e pouco, 3h de aula. [...] É pouco. Você não aprende nada. 

(Canopus) 
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[...] só não acho que a matéria seria a mesma porque não é, por conta 

do tempo[...].  [...] o CIEJA tem um lado bom e tem um lado que... 

(pausa) ruim, porque num é nem ruim, porque não tem como. Na 

verdade você acaba fazendo em duas horas [...] 

Você acha que o fato de ser um tempo menor prejudica em algum 

aspecto, em termos de formação?  

Então, mais ou menos porque por um lado é bom e um lado é ruim! 

Porque o lado bom é que ajuda as pessoas que trabalha, mas o lado 

ruim é por conta do estudo porque às vezes a matéria tá boa, você tá 

interagindo e quando vai ver já passou. Aí tem que esperar o outro dia 

pra correr. Isso quando o professor não corre, pra poder adiantar.  

Então é meio ruim e meio bom! (Alfa centauri) 

Se fosse um tempo maior, você acha que melhoraria em que sentido? 

Aí eu já não sei, só ia melhorando, certeza que só ia melhorando! 

(Arcturus) 

 

 

C) Elaborar conteúdos adequados com o nível de conhecimento dos educandos. 

 

Elaborar conteúdos adequados com o nível de conhecimento dos educandos é um 

grande desafio, especialmente no CIEJA, cuja diversidade do perfil dos alunos é enorme. 

No entanto, “Uma das armas para enfrentar esse desafio – ‘saber onde queremos chegar’. 

Outra, a existência de um eixo norteador e, fundamentalmente, de ter uma proposta de 

trabalho onde a prática e a experimentação, definidos como ponto de partida, sejam 

essenciais”. (FUNDAP, 2011, p. 17) 

 

Se você for para o Ensino Médio numa escola regular quando você 

terminar este ano, você acha que o conteúdo dado ali será suficiente 

para você acompanhar? 

Tá suficiente também. Acho que tá suficiente! Sei lá, essa pergunta não 

sei responder! Porque vamos supor... se eu fosse ano que vem pra 

alguma escola particular, algumas coisas eu ia sentir dificuldade 

porque algumas coisas eu não tenho no CIEJA.Eu tenho muita 

dificuldade em matemática e se fosse pra uma particular no ano que 

vem eu ia ter mais dificuldade ainda porque tem coisas que eles não 

ensinam no CIEJA... (pausa) não estão ensinando! É uma escola boa, 

mas ao mesmo tempo falta conteúdo. Tem bastante coisa... eles passam 

bastante coisa. Mas, se comparar com uma particular tem coisa que 

eles passam que não vai cair na próxima série numa escola particular! 

Aí vou sentir muita dificuldade. [...] Triste só! Eu queria tá mais 

avançado. (Sirius) 

Conteúdo? Vou lá e eles não explicam quase nada. [...] eu presto 

atenção no que eles explicam, mas são poucas coisas e o que eles 

explicam lá eu já aprendi na escola regular, normal. (Canopus) 

[...] Igual, eu tava com um ensino que era da sétima série, agora tô 

fazendo o CIEJA e ano que vem eu já vou direto pro primeiro. Então 

vai ser puxado porque não é a mesma coisa, mas uma coisa que eu já 

coloquei em mente é que quando eu chegar no ensino médio a primeira 

coisa que vou fazer é sentar com os professores e falar: eu acabei de 
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vim do CIEJA e é pra ter mais paciência comigo pra poder me explicar 

porque não vai ser uma coisa que vai falar eu já vou  saber na hora. 

(Alfa centauri) 

 

D) Adequar as aulas para o atendimento da diversidade etária e cognitiva que 

compõe a mesma turma, respeitando o ritmo dos alunos bem como rever as 

práticas pedagógicas para contemplar suas expectativas. 

A adaptação do professor em seu processo de formação do modo como se 

apresenta, na atualidade, engendra o pensar autônomo e, ao mesmo tempo, o seu fazer 

docente limita-se a seguir os conteúdos curriculares programados sem a possibilidade de 

reformulação. Assim, diante do perfil diverso do CIEJA, se sentirá incapaz de realizar o 

seu trabalho diante da complexidade da demanda escolar e reforçando uma postura de 

vitimização, utiliza-se do velho e oportuno discurso: “não fui preparado para lidar com 

isso!”, o qual lhe possibilita ficar impassível de que nada poderia ser diferente. 

 

No CIEJA, eu tava meio assim, meio inseguro de ir porque eu pensei 

deve ser muito estranho lá. Deve ter muita pessoa mais velha. Eu fiz 

dezessete agora em setembro, no finalzinho. Aí eu falei assim: eu tô 

com dezesseis anos ainda, vou entrar com um pessoal que deve ter 

trinta, quarenta. Fiquei meio assim[...]. (Alfa centauri) 

Aí um menino da sala que reprovou junto comigo, falou dessa escola 

(CIEJA). Falou que lá fazia supletivo, só que era escola de pessoas de 

mais idade.  

E na sua sala como é? Têm pessoas com idades diferentes, pessoas mais 

velhas? 

 Tem. Tem uma senhora lá... não lembro a idade dela. Acho que é uns 

60 e alguma coisa, 67, 65. 

Então tem gente bem mais velha e também mais nova, na sua sala? É 

equilibrado? 

É tudo junto!  

Sim, mas têm mais jovens ou mais pessoas de mais idade? 

Ah, têm mais de idade. 

Têm quantos jovens mais ou menos? 

Jovem têm uns 5. No máximo uns 15 vai... mais ou menos. (Arcturus) 

Só gente mais velha, só tem eu, um menino e uma menina mais novo lá, 

da mesma idade.  De resto é tudo pessoal mais velho.  

Eles fazem, eles demoram para aprender, mais a gente espera!  

Prejudica! Prejudica um pouco, mas... (pausa) não sei... (pausa) é 

porque as coisas que eles explicam lá já mais ou menos eu já sei. 

(Canopus) 

 Na leitura e escrita você está bem? 

 Eu acho que eu tô mais ou menos, não sei!  

História que é mais ou menos igual você tá nas outras escolas, o 

professor enche a lousa de lição e depois você vem resolver. [...] É, 

lousa e giz.  

Você acha que com o que está aprendendo no CIEJA acompanharia 

facilmente numa escola regular? 
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 Não, não acompanharia não! 

 Explica por que você acha que não?  

Não sei, porque você escrevendo você esquece depois o que você 

escreveu. Agora ele explicando não, você já grava. (Arcturus) 

Tem gente que não sabe, mais tem gente que sabe menos [...]. [...] Tem 

muita coisa que eles passam que eu já sei já e tem gente que não sabe, 

entendeu? [...] às vezes tem umas coisas que passam que eu falo: nossa, 

não acredito que eles tão passando isso! É coisa muito fácil! Mas, eles 

passam porque tem gente muito atrasada ainda na escola e que não 

sabe, ainda. [...] Lá tem de toda a idade.  (Sirius) 

Você falou que tem diversidade, pessoas mais velhas e pessoa mais 

jovens, tem diferença no ritmo de aprendizagem?  

Um pouco, é bem variado entre os adultos e os adolescentes porque às 

vezes tem uma matéria que o professor... (pausa) de matemática, uma 

conta, aí tem alguns adultos que já ficam mais em dúvida e a gente que 

é adolescente e pegou mais rápido[...]. (Alfa centauri)  

[...] Mas lá também é mais palestra36. O professor mais fala do que 

passa lição, vai explicando só! (Canopus) 

São dois dias com a mesma disciplina durante o período todo! Quando 

tem essas disciplinas como o professor avalia vocês? Como os 

professores sabem se o que foi passado vocês entenderam? Tem 

avaliações? 

Eles pedem pra fazer. Sim, matemática, eles vão passando as lições e 

vão explicando, vai passando e explicando. Por exemplo, passa uma, a 

gente faz e mostra pra ele e aí pergunta se tá bom, se tá errado, se 

certo.  

Avaliação mesmo como na escola regular que agenda uma data, não 

tem? 

Não tem, prova assim, não tem! Só teve uma vez só! Agora, não é 

diariamente, sabe? (Arcturus) 

É bem variada a quantidade. Na minha sala tem dia que vai catorze ou 

que vem dez assim, então, de dez, quatro é adulto e os outros seis é 

adolescente. (Alfa centauri) 

A primeira coisa que eu faço quando acordo de manhã é procurar onde 

tá meu fone. [...] na hora que chega no ponto eu já coloco o fone. Nossa, 

dura o dia inteiro! 

Até durante a aula? 

Então, durante a aula às vezes eu coloco, mas eu deixo bem baixinho 

porque eu tenho uma coisa que eu consigo tá escutando o fone, mas eu 

consigo prestar atenção. Às vezes eu tô fazendo várias contas assim, 

mas com a música alta eu consigo... eu não sou aquela pessoa que se 

perde... Eu consigo. Tem pessoa que não consegue! Eu tô escrevendo 

um texto, tô lendo o que tá escrito com a música falando outra coisa no 

meu ouvido e escrevendo aquilo. (Alfa centauri) 

Só que tipo tem uns adolescente que vai para lá só pra fazer uma 

presença, fazer uma média. Tem um pessoal que vai para lá, fica 

esperando dá a chamada e depois vai embora.[...] saí a hora que quer. 

Pensa que é bagunçado assim e isso atrapalha bastante porque tem um 

pessoal que quer fazer show lá. Tem uns meninos, da minha sala que 

fica fumando maconha lá na frente. Eles acham que é “o Pá”. (Alfa 

centauri) 

 

 

                                                           
36 Esse termo refere-se às aulas expositivas.  
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E) Repensar os processos de matrícula e certificação a qualquer tempo do ano 

letivo. 

 

Para a maioria dos jovens, A EJA é compreendida como o “passaporte” para 

recuperação do tempo perdido resultante da evasão ou da defasagem idade-série. No, 

entanto é necessário ressaltar que nem sempre a decisão de procurar os cursos dessa 

modalidade parte deles próprios, como exposto na seção “Pressa em concluir a 

escolarização e pseudoformação” (página 149).  

 

Para tirar os atrasos. Agora eu passo de ano e já vou para o primeiro 

de uma vez já. (Canopus) 

Está me ajudando bastante porque eu estou lá no atraso e eles tão 

tirando o meu atraso. Já vão me pular de série. É bom! (Canopus) 

Desde março eu acho. Mas agora tá acabando já. [...] Pulei já para 

oitava de uma vez e agora eu vou para o primeiro. (Canopus) 

Teve uma amiga da minha mãe que trabalha na subprefeitura que falou 

sobre o CIEJA. Aí eu fiquei meio interessado! Ela falou que eu ia 

conseguir terminar o Ensino Fundamental este ano. Fui lá ver. [...] eu 

fiz a inscrição lá e na escola C ao mesmo tempo. Só que me chamaram 

na escola C, primeiro. Quando eu já tava com 2 ou 3 semanas lá, eles 

me chamaram no CIEJA.  Aí comecei!  

Por que você deixou a escola C para ir para o CIEJA? Achou melhor? 

Achei porque lá na escola C, neste ano, eu ainda ia terminar a sétima 

e depois eu ainda ia pra oitava, ano que vem. Aí, achei melhor já ir pro 

CIEJA.  

Por que lá você termina os dois anos em um só, é por isso? 

É! Aí ano que vem já vou direto pro primeiro. (Alfa centauri) 

[...] quatro anos atrasado é um tempo que eu tô procurando substituí, 

tentar repor. (Alfa centauri) 

[...] se eu não tivesse feito nenhum supletivo agora, eu ainda ia tá... 

esse ano ia terminar a sétima e ano que vem ia pra oitava.  Ano que 

vem eu já vou direto pro primeiro. Então, em um semestre eu já 

recuperei um ano! Já tem um bom avanço! (Alfa centauri) 

[...] eu fiquei esperando uma vaga até abril. [...] mas eu termino este 

ano e ano que vem já vou fazer o primeiro colegial! (Arcturus) 

[...] Tô feliz por um lado e triste por outro. Vamos supor [...] feliz 

porque eu vou acabar o ano. (Sirius) 

 

F) Incentivar o estudo extraclasse 

Nenhum dos colaboradores utiliza o tempo fora do período de aula, para realizar 

atividade extraclasse, seja ela relacionada à educação formal ou à educação não-formal,  

como, por exemplo, visitas a espaços culturais (o acesso dos educandos ao mundo da 

cultura): 
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Não, não faço nada. Só vou para o CIEJA, só e volto para casa. 

(Canopus) 

Não! Eu procuro quando acaba a aula falar com os professores. Já vou 

mais afundo na hora. Não sou de chegar em casa sentar e procurar.  Já 

pergunto para o professor o que ficou, se ficou alguma dúvida. (Alfa 

centauri) 

Lá eu me sinto mais a vontade... Porque tem muita coisa lá que eu já 

sei... Aí eu me sinto mais tranquilo pra fazer até as lições, assim, na 

sala de aula.(Sirius) 

Não, só lá mesmo. Não tenho tempo! (Arcturus) 

 

 

G) Criar comunidades de aprendizagem  

 

A ação de colaborar é indicada em todos os discursos como elemento comum no 

contexto estudado. 

 

[...] Todo mundo ajuda todo mundo. [...] É legal, um ajuda o outro!  

Tem gente que não sabe, mais tem gente que sabe menos, aí um vai 

ajudando o outro. Se você está com dúvida em alguma coisa a pessoa 

vai lá e ajuda. (Sirius) 

tem alguns adultos que já ficam mais em dúvida e a gente que é 

adolescente e pegou mais rápido, vai lá e a gente mesmo esclarece a 

dúvida pra eles como vice–versa. 

[...] eu acabei de vim do CIEJA e é pra ter mais paciência comigo pra 

poder me explicar porque não vai ser uma coisa que vai falar eu já vou 

saber na hora.  

[...] dar um livro assim que o olho brilhasse e você falasse: nossa eu 

quero ler esse livro por prazer! (Alfa centauri) 

Todo mundo brinca com o outro, um ajuda o outro e assim vai indo. Se 

eu tiver dificuldade também eles vão me ajudar! (Arcturus) 

 

Com o propósito de que os resultados e análises desta pesquisa sirvam como 

suporte e contribuam às mudanças que favoreçam a todas as modalidades de EJA do 

município de São Paulo, em especial os CIEJAs, encaminharemos um exemplar desta 

dissertação de mestrado à SME-DOT/EJA. 

A seguir, apresentamos as Considerações Finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa procurou investigar a mudança do perfil do público da EJA com um 

recorte voltado à formação do jovem, dessa modalidade de ensino bem como sua inserção 

socioprofissional.  

Assim, no primeiro capítulo, foi feito um levantamento documental e da produção 

acadêmica nos últimos dez anos, no qual, constatamos nos estudos levantados que há 

necessidade de melhores condições da escola atual, tanto no que se refere aos recursos 

humanos e materiais quanto à formação exigida pelo mercado de trabalho.  

Foi revelada a determinação de que existe uma cultura no ambiente escolar 

imposta aos educandos, a fim de que estes sejam moldados para se adequarem à 

dominação do mundo do trabalho. Por fim, destacou-se a importância da construção de 

propostas que possibilitem uma educação de qualidade com o desenvolvimento de 

políticas para inserção do jovem no mundo do trabalho.  

Ainda, neste capítulo, contextualizamos a trajetória da Educação de Jovens e 

Adultos no intuito de conhecer os avanços e retrocessos dessa modalidade de ensino, 

assim como, os fatores que influenciaram a mudança do perfil, especialmente etário, dos 

educandos. Em seguida, apresentamos as políticas públicas da EJA no município de São 



168 
 

Paulo, para que se pudesse conhecer como se deram e vêm ocorrendo essas políticas, bem 

como compreender a construção da proposta dos CIEJAs, nosso contexto de pesquisa.  

No segundo capítulo, apresentamos os desafios frente ao novo perfil do público 

da EJA, especificamente, do jovem e o primeiro emprego, fundamentados pela Teoria 

Crítica de Frankfurt e outros autores com o objetivo de verificar as contribuições da EJA 

para a inserção socioprofissional do jovem.  

No capítulo terceiro, descrevemos o percurso da pesquisa empírica para 

compreensão da trajetória escolar do jovem do CIEJA e sua percepção em relação à escola 

e seu impacto na inserção no mercado de trabalho. Assim, compartilhamos as vozes e 

olhares de jovens por meio de suas narrativas de histórias de vida que foram analisadas 

sem desviar-se do objeto desta pesquisa.  

Quanto às hipóteses apontadas na Introdução desta pesquisa, foram confirmadas 

no decorrer do desenvolvimento dos capítulos. A primeira hipótese de que a difusão de 

projetos e programas públicos de Educação de Jovens e Adultos; o aumento dos anos de 

permanência obrigatória na escola; expectativas de direito de escolarização para todos 

determinada pela LDB/96 e normatização subsequente; evasão e repetência dos jovens e 

adolescentes no ensino regular; a necessidade de acelerar os estudos desses jovens para 

inserção no mercado de trabalho são os fatores que contribuem para a mudança do perfil 

especialmente etário do público da EJA, ficou evidente nos Capítulos I e II e também nas 

narrativas dos jovens apresentada e analisada no capítulo III. Durante a descrição do 

contexto histórico da EJA foi possível notar o quanto a oscilação nos discursos políticos 

e a descontinuidade dos programas e políticas públicas opostas emperraram mudanças e 

contribuições efetivas para essa modalidade, causando muito mais retrocessos que 

avanços. 

A hipótese que sugere que o jovem não recebe formação e instrumentos 

necessários para enfrentar as demandas e contradições desse modelo de sociedade que 

determina ao jovem de baixa renda (quanto à sua inserção do mercado de trabalho), 

apenas as áreas de prestação de serviço precário e, ele, não sendo formado para ter uma 

leitura crítica da realidade e situar-se nela, se sujeita a essas condições de trabalho, 

fazendo jus, na maioria dos casos, a não mais que dois salários mínimos, juntamente com 

a terceira hipótese, de que no atendimento ao público diverso da EJA não são 

estabelecidas, de maneira eficaz, as relações entre escolarização e trabalho, foram 

evidenciadas com os conceitos relacionados à formação e trabalho desenvolvidos no 

Capítulo II e com as narrativas orais de história de vida (Capítulo III) que revelaram que 
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não existe, da maneira como está posta, a tão enfatizada, nos documentos oficiais, 

formação autônoma e cidadã voltada para o mundo do trabalho. Em lugar disso, impera 

uma formação fragmentada que impede até mesmo uma boa expressão oral.   

Assim, esta pesquisa contribuiu para uma reflexão sobre possibilidades ao 

identificarmos as contradições que permeiam a temática deste estudo. Dentre as 

contradições destacamos: a busca “desenfreada” pela certificação; a possibilidade de 

aprendizagem concreta que a EJA proporciona ao chamado “aluno-problema”, já que 

consegue que ele mude sua postura, porém a aprendizagem não se mostra suficiente para 

a autonomia e emancipação desse sujeito. A escola, apesar de ser um lugar de referência 

e vivência sociocultural que propicia o acolhimento de uma diversidade (etária, 

sociocultural, econômica) de alunos, não aproveita isso, não utilizando esse aspecto a seu 

favor.  Apesar de uma pseudoformação, o aluno da EJA, em geral, continua dando um 

valor grande à escola. Como resposta ao problema de pesquisa, é possível pensar que para 

alcançar posições melhores na vida socioprofissional, o jovem necessita de uma 

escolarização que rompa com a ideia de compensação e correção de fluxo, na qual 

eliminar o distanciamento entre a teoria e a práxis torna-se essencial para superar a 

fragmentação do conhecimento, propiciando uma formação que permita a constituição 

autônoma da sua identidade socioprofissional, além da construção de políticas públicas 

que permeiem a raiz dos problemas e, de fato, invistam com empenho em eliminar as 

barreiras da pseudoformação.  

 Foi justamente das reflexões (dos discursos das narrativas) sobre a 

pseudoformação que se compreendeu o modo com que os indivíduos atuam e percebem 

a si mesmos e a sociedade na qual estão inseridos.   

Na perspectiva sociopolítica, pode-se afirmar que a escola e as relações sociais 

inseridas em seu interior, conduzem o comportamento do indivíduo.  

Aliás, trata-se aí de problemas de políticas públicas da EJA, que apesar da 

existência de iniciativas a favor da educação para todos, estabelecida nas Leis de 

Diretrizes e Bases Nacionais, essa modalidade mantém-se regredida como uma adaptação 

do sistema, que acelera certificações. Além disso, as práticas sociais escolares regidas por 

padrões de condutas determinados pela lógica do capital, não atendem as funções 

estabelecidas para a EJA (reparadora, equalizadora e qualificadora).  

Dito em outras palavras, as funções da EJA são atendidas apenas no quesito 

“oportunidade de acesso à escola”, porém no que se refere à educação de qualidade, que 

possibilite sua autonomia para inserção social e profissional, não são favorecidas da 



170 
 

maneira como esta modalidade esta posta, o que acaba por refletir na inserção do jovem 

em postos de trabalho precários que não possibilitam nenhuma oportunidade de avanço, 

e além de tudo, o induz a pensar que ganha muito bem – naturalmente, em função do que 

pode realizar e do lugar que pode ocupar na sociedade.  

Com esta pesquisa, temos mais elementos para a compreensão da mudança do 

perfil do público da EJA, mais especificamente do CIEJA, das práticas sociais escolares, 

bem como do posicionamento da educação escolar em relação à formação 

socioprofissional do jovem do CIEJA, mas não iremos resolver o problema em definitivo. 

Nesse sentido, fica evidente sua limitação. Contudo, considerando a abrangência do tema 

e os diversos desafios que o envolve, sobretudo, a constatação de que antes, as pessoas 

não conseguiam estudar na idade certa e que hoje, a modalidade se vê desviando-se de 

seu objetivo inicial, como que degenerando-se em pior formação, somada à busca 

desenfreada pela certificação, inclusive incentivada pela própria família, abre-se um leque 

para a realização de novas pesquisas e intervenções: O que pode revelar um estudo com 

jovens egressos do Ensino Médio da EJA sobre a inserção no mercado de trabalho? 

Haverá consonância entre os discursos se ouvidas as vozes dos professores? É possível 

perfazer uma educação de qualidade no atendimento a um público tão diverso?, dentre 

outros temas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Modelo das Cartas de Cessão 

 

 

CARTA DE CESSÃO DE ENTREVISTA 

 

 

Eu, 

_______________________________________________________________, 

portador (a) da carteira de identidade nº. ____________________, responsável 

legal pelo (a) __________________________________________________, 

estado civil_____________, portador (a) da carteira de identidade nº. 

____________________, idade ____anos, declaro para os devidos fins, que 

cedo os direitos de sua entrevista gravada, transcrita, trascriada e autorizada 

para leitura e inclusão no trabalho de Dissertação de Mestrado em Educação da 

aluna Luciane Cristina Corte: A Mudança do Perfil do Público da EJA: 

Desafios e Perspectivas, podendo ser utilizada integralmente, sem restrições 

de prazos, citações e meios de divulgação, desde a presente data.  

 

 

Abdico assim dos meus direitos sobre a entrevista, abdicação que alcança 

também meus descendentes.  

Subscrevo-me atenciosamente.  
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São Paulo,      /     /2015 

 


