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APRESENTAÇÃO 

 
Mills (1972), em A imaginação sociológica, afirma que “[...] nenhum estudo social que 

não se volte ao problema da biografia, da história, e suas interligações dentro de uma sociedade, 

completou a sua jornada intelectual (p. 12-13)”. A teoria produzida sobre pesquisa social 

sustenta que a biografia dos indivíduos se realiza dentro de determinado período histórico e, 

portanto, o objeto de pesquisa e a trajetória do pesquisador estão intimamente ligados. Posto 

isso, iniciamos a explanação desta tese expondo a relação entre a trajetória da pesquisadora e a 

escolha do objeto da presente pesquisa.  

O interesse por pesquisar Educação de Jovens e Adultos (EJA), mais especificamente 

centros públicos que apontem para a possibilidade de articular o legado da Educação Popular e 

a garantia do direito à educação pública conquistado no período de reabertura política, na 

década de 1980, surgiu de indagações que fui construindo ao longo da minha trajetória em 

movimentos sociais, como educadora popular, professora de EJA na educação básica e na 

formação de educadores da modalidade. 

Inspiram a escolha do tema grandes mestres que lutaram incansavelmente pelo direito 

de todos à educação pública, entre eles: Anísio Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Florestan 

Fernandes, Celso de Rui Beisiegel, intelectuais que viam na democratização da escola pública 

elemento fundamental para a construção de um projeto democrático para o Brasil. 

Nesse sentido, durante toda a minha trajetória acadêmica, desde a monografia para 

conclusão da graduação, na dissertação de mestrado e na tese de doutorado, busco analisar 

escolas que apontem a capacidade de organização da oferta de educação pública de qualidade, 

ainda que dentro dos limites da institucionalidade e da burocratização do Estado. Penso que em 

tempos de desprestígio da escola pública como estratégia de esvaziamento do seu sentido 

político, reafirmar sua potencialidade é de fundamental importância. Trata-se de acúmulo de 

forças importantes para a construção de modelos alternativos de organização escolar que 

abarquem um número maior de estudantes, de todas as faixas etárias e de diferentes grupos 

socioeconômicos e culturais, para se garantir o ideal moderno de “ensinar tudo a todos”1, já que 

este parece estar falhando, ao limitar uma parcela importante da humanidade de acessar os bens 

culturais e a produção do conhecimento historicamente elaborado. 

Com base em tais premissas, buscamos analisar a articulação entre fatores intra e 

extraescolares que contribuem para que o direito à educação pública de jovens e adultos seja 

                                                           
1 Conforme definiu o pensador tcheco Comênius no século XVII. 
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garantido. Entendemos que o primeiro passo é entender a EJA como uma política afirmativa de 

direitos, o que requer repensar os tempos, os espaços, o currículo, a gestão da escola, garantindo 

a articulação das lutas dos coletivos presentes na modalidade e o acesso à educação pública.  

O entendimento da luta pela educação como parte da luta política pela transformação 

social, está presente em minha trajetória desde a infância. Nasci na década de 1980, período em 

que herdamos da ditadura civil-militar um cenário de miséria, de acesso escasso a políticas 

sociais e educacionais, mas que criou as condições históricas para que pudesse emergir um 

movimento social intenso, tanto na cidade como no campo. É justamente aí, no movimento 

social do campo, no Rio Grande do Sul, que se intensifica a disputa pela terra, na qual minha 

família se envolveu e que influenciaria minhas escolhas profissionais e acadêmicas futuras. 

Meus antepassados se instalaram no Sul do país, ao imigrar da Itália e da Alemanha 

fugindo da miséria e das epidemias após a 1ª Guerra Mundial, onde passaram a se organizar em 

comunidades rurais e a produzir em pequenas glebas de terra com emprego da força de trabalho 

familiar. Trazendo a cultura e a religiosidade europeias, organizaram-se em pequenas 

comunidades, tendo o trabalho e a Igreja cristã como epicentro da nova forma de vida.  

Passadas algumas décadas, em 1970, muitas destas comunidades vivenciaram uma 

novidade na igreja católica latino-americana: chegavam ao interior do Brasil as ideias da 

Teologia da Libertação, uma corrente teológica cristã que surgiu após o Concílio Vaticano II, 

na década de 1960, e a Conferência de Medellín (Colômbia), ocorrida em1968. Esta corrente  

parte da premissa de que o Evangelho exige a opção preferencial pelos pobres e especifica que 

a teologia, para concretizar essa opção, deve usar também diferentes ferramentas de 

interpretação da realidade, como as das ciências humanas e sociais. Para além da interpretação 

da realidade, a Teologia da Libertação propunha ações concretas de libertação do oprimido, 

este entendido como sujeito da sua libertação, na esteira da Educação Popular, de Paulo Freire. 

Nesta perspectiva surgiram muitas organizações sociais, como as Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs), as pastorais sociais, o envolvimento direto de cristãos em movimentos sociais e 

políticos.   

Foi neste contexto que a minha família se envolveu na construção do Movimento dos 

Atingidos por Barragens (MAB), no interior do Rio Grande do Sul, e passou a exercer sua 

militância política na comunidade rural em que vivíamos. A emergência deste movimento 

social foi uma resposta ao projeto de expansão econômica levado a cabo na década de 1980, 

que culminou no acirramento da migração campo-cidade, acentuando a miséria da população 

brasileira. A coesão social em torno da cultura camponesa que vivenciávamos passou a ser 

ameaçada com os rumores de que seria construída uma grande hidrelétrica na região em que 
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vivíamos, que inundaria áreas mais próximas ao Rio Uruguai.  As CEBs passaram a liderar as 

comunidades rurais que seriam atingidas pelo impacto socioambiental, cultural e econômico da 

hidrelétrica, o que gerou conflitos com a Empresa Estatal Eletrosul, responsável pelo 

empreendimento à época. Através de um amplo processo de Educação Popular, as lideranças 

realizavam debates, lançando mão inclusive da estratégia da leitura contextualizada da Bíblia.   

A disputa com a empresa Eletrosul foi tomando proporções cada vez maiores e 

culminaria na consolidação do MAB, um movimento formado com o protagonismo dos 

camponeses, alinhado aos princípios da Educação Popular. As primeiras reuniões deste 

movimento aconteciam na casa da minha avó, pois meu tio, que exercia a função de Ministro 

da Eucaristia na Igreja, se tornara uma liderança importante na comunidade. Em minha casa, os 

assuntos familiares cotidianos ganhavam uma tonalidade política que nos acompanharia para 

além daquele momento de tensão. 

O MAB se somava ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na luta 

pela Reforma Agrária. Com o protagonismo camponês, fortaleciam suas formas de luta, 

encontrando na ocupação do latifúndio uma estratégia para reivindicar a tão sonhada Reforma 

Agrária. Cabe ressaltar que a maioria dos trabalhadores rurais da região não era nem sequer 

pequena proprietária de terra, o contexto era de extrema miséria no campo. À medida que as 

formas de luta se radicalizavam, em minha casa, assuntos como prisões, violência e assassinatos 

também passaram a fazer parte do cotidiano. Contudo, os frutos daquele processo de 

organização começaram a aparecer.  

Em 1989, finalmente as famílias que seriam atingidas pela construção da hidrelétrica 

foram assentadas através de processo de Reforma Agrária, em distintas regiões dos Estados da 

região sul: Rio Grande do Sul (RS), Santa Cataria (SC) e Paraná (PR).  

A formação em contexto de efervescência política influenciou minhas escolhas desde a 

juventude. Ao concluir o Ensino Médio, iniciei a militância no MAB. No mesmo período entrei 

na faculdade de Filosofia, em Erechim (RS), e passei a atuar no Movimento de Alfabetização 

de Adultos (MOVA), nas periferias da cidade. Inspirado na experiência de São Paulo, iniciada 

pelo educador Paulo Freire, quando foi Secretário de Educação no município de São Paulo 

(1989-1992), o governo estadual de Olívio Dutra (Partido dos Trabalhadores, 1999-2003) 

ampliou o MOVA para todo o Estado do RS, articulando os eixos: território, orçamento público, 

transparência e participação. Esta experiência me levou ao curso de Pedagogia, ainda no RS, 

formação posteriormente concluída na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP), que me oportunizou formação no Núcleo de Trabalhos Comunitários (NTC), criado pelo 

educador Paulo Freire quando foi professor daquela Universidade. Ali tive a oportunidade de 
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conhecer mais de perto a periferia de São Paulo, muito distante da minha realidade até então, 

realizando trabalhos pedagógicos com crianças e adultos. Ainda como estudante da PUC-SP, 

passei a atuar no MST, no Setor de Direitos Humanos, onde permaneci até 2009. Na ocasião, 

tive a oportunidade de participar de um curso de Especialização em Economia Política, voltado 

à formação de quadros de movimentos sociais, de diferentes regiões do país, uma parceria entre 

a Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF) e a Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES). Paralelamente, entre 2007 e 2008, lecionei no curso de EJA Ciclo I em um colégio 

católico de São Paulo, que ofertava a modalidade gratuitamente no período noturno.  

Entre 2009 e 2010 morei em Berlim, na Alemanha, experiência que me possibilitou 

ampliar o olhar sobre a realidade brasileira e despertou o desejo de conhecê-la mais 

profundamente. Ao retornar, passei a atuar como formadora de educadores de jovens e adultos, 

primeiramente no Instituto Paulo Freire (IPF) e, depois, em outra Organização não 

Governamental (ONG), sempre realizando formação de professores em municípios do interior 

do país, em diferentes regiões, sobretudo Norte e Nordeste. Esta experiência me permitiu uma 

leitura panorâmica da realidade educacional do Brasil e, mais especificamente, da EJA.  

  Ao realizar os cursos de formação de educadores, me questionava sobre os motivos que 

levavam aos altos índices de evasão na EJA. Ao chegar nas escolas, no período noturno, 

encontrava trabalhadores, de todas as idades, sentados em salas de aula que não guardavam 

identidade com o seu cotidiano, com suas trajetórias, com suas batalhas diárias pela 

sobrevivência, com professores falando para sujeitos que não estavam ali, com gestores que 

tutelavam gente adulta, trabalhadora. Era gritante a diferença em relação ao que vivenciei nos 

movimentos sociais, que buscam na autonomia dos sujeitos concretos da escola pública, o 

direito de articular suas lutas e expressões culturais com o conhecimento escolar, a partir de 

princípios como a autonomia do estudante, a auto-gestão, a solidariedade, a formação crítica, a 

valorização dos saberes dos estudantes, a articulação entre teoria e prática. 

Em 2012, ao entrar no Mestrado escolhi como objeto de pesquisa a relação entre 

educação e trabalho no campo. Busquei analisar os fatores pedagógicos e de gestão que 

contribuem para uma experiência de formação técnica contra-hegemônica, construída pelos 

camponeses organizados no MST. Analisei a trajetória de egressos, jovens e adultos, do Curso 

Técnico de Ensino Médio em Agroecologia da Escola 25 de Maio, formados em 2009, 

localizada no Assentamento Vitória da Conquista, Fraiburgo (SC) (KUHN, 2013). A pesquisa 

evidenciou que o modelo hegemônico de produção agrícola que prioriza o chamado 

agronegócio, baseado na grande produção, com uso de agrotóxicos e produtos químicos, e 

voltado à exportação, em detrimento da agricultura agroecológica, acaba frustrando as 
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expectativas dos novos técnicos em agroecologia de exercerem sua profissão e construírem seus 

projetos de vida no campo. Diante dos impasses gerados por esta realidade, os jovens vivem o 

dilema entre migrar para a cidade e exercer a profissão adquirida no Ensino Médio. Contudo, a 

proposta de Ensino Médio integrado à Educação Profissional implementada na referida escola 

aponta avanços em direção ao conceito de formação integral enunciado por autores como 

Pistrak, Makarenko, Saviani, Gramsci, Ferretti, Frigotto, Ciavatta, entre outros.  Apesar dos 

limites, a Escola analisada contribui para a reorganização dos tempos, espaços e currículo, a 

partir da auto-gestão dos estudantes, do resgate e da valorização da cultura e saberes 

camponeses, da leitura crítica da realidade, do acesso ao conhecimento, este historicamente 

negado ao camponês, evidência que se observa nos dados sobre analfabetismo no país2.  

A partir de 2014, já como professora do ensino superior, participei como colaboradora 

em pesquisa coordenada pelo Prof. Sérgio Haddad, no âmbito da ONG Ação Educativa, sobre 

desigualdades educacionais no país. Os dados quanti-qualitativos confirmaram a estreita 

relação existente entre desigualdades socioeconômicas, de gênero, étnico-raciais, territoriais, 

em relação ao acesso, permanência e sucesso escolar. A pesquisa e a vivência na Ação 

Educativa também contribuíram para as escolhas realizadas no Doutorado. Buscava, como 

afirmei inicialmente, experiências que apontassem caminhos para o acesso, permanência e 

aprendizado na escola pública por aqueles grupos socialmente excluídos.  

 Ao entrar no Doutorado, surgiu a possibilidade de somar esforços aos da Profa. 

Orientadora Dra. Maria Clara Di Pierro, cujas pesquisas recentes analisam o paradoxo das 

políticas de EJA: justamente em momento histórico em que a modalidade ganha maior 

visibilidade, em governos mais afeitos à democratização da escola, coincide com uma queda 

acentuada no número de matrículas (DI PIERRO et al, 2017)3. A literatura informava que em 

centros públicos, onde se ofertam exclusivamente a modalidade EJA, este fenômeno não era 

tão acentuado em relação à evasão e à matrícula, contavam inclusive com lista de espera por 

vagas. O projeto encontrou eco em minha busca por experiências positivas de escolas públicas. 

Com esse propósito, iniciei imediatamente o mapeamento de alguns possíveis centros 

exclusivos de EJA para compor a pesquisa. 

 

 

                                                           
2 Nas zonas rurais a taxa de analfabetismo em 2011 era de 21%, o dobro da média nacional, enquanto nas zonas 
urbanas a taxa encontrada foi de 6,5% para o mesmo ano. 
3 Os resultados da pesquisa que analisou quatro centros públicos exclusivos de EJA no Estado de São Paulo está 
disponível em formato ebook, através do link: 
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/148 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa investiga modelos de organização escolar de EJA, operando com a 

hipótese de que centros educativos organizados para atender exclusivamente esta modalidade 

do ensino apresentam melhores condições para organizar os tempos e os espaços escolares de 

acordo com as necessidades e possibilidades de estudar dos jovens e adultos interditados do  

direito à educação escolar em algum momento da vida. 

 O levantamento da literatura evidencia que centros públicos exclusivos de EJA vêm 

demonstrando capacidade de se adequar às especificidades das trajetórias dos jovens, adultos e 

idosos, sujeitos da EJA. Ao revisarmos a literatura, encontramos estudos sobre o Centro 

Municipal de Educação de Trabalhadores Paulo Freire (CMET), de Porto Alegre-RS (MOLL e 

VIVIAN, 2007; SOARES, 2011; VIERO, 2008); o Centro Municipal de Educação de Jovens e 

Adultos de São Carlos (CEMEJA), no Estado de São Paulo (MELLO et al, 2010); o Centro 

Municipal de Referência em Educação de Jovens e Adultos (CREJA) do Rio de Janeiro 

(FAVERO et al, 2007; SILVA, BONAMINO e RIBEIRO, 2012); os Centros Integrados de 

Educação de Jovens e Adultos (CIEJAs), do município de São Paulo (FARIA, 2014, 2016; 

LUIZ, 2013; SINGER, 2008). Soares e Soares (2014), por sua vez, estudaram três centros de 

referência, localizados na Paraíba, Distrito Federal e Minas Gerais, e aprofundaram a pesquisa 

sobre o que caracteriza especificidade do público jovem e adulto. 

O trabalho de Moll e Vivian (2007) analisa o CMET Paulo Freire, um centro exclusivo 

de educação de jovens e adultos localizado na zona central de Porto Alegre (RS), que funciona 

nos períodos manhã, tarde e noite, atendendo alfabetização e Ensino Fundamental. O Centro se 

insere no contexto das políticas educacionais de EJA que se apoiam no acúmulo histórico de 

experiências e formulações baseadas na teoria de Paulo Freire e da Educação Popular, a partir 

da escuta dos estudantes. No centro da organização curricular e das práticas pedagógicas, a 

aprendizagem se dá por meio do diálogo, acolhendo as diferenças para garantir o acesso e a 

permanência dos estudantes, estes compreendidos como protagonistas do cenário escolar. 

No seu ideário, afirma-se como um espaço que busca desenvolver a 
solidariedade, o coletivo e uma ação transformadora, compreendendo que o 
currículo define-se por meio de um trabalho dialógico no qual se busca 
aproximar o conhecimento de vida dos estudantes e o conhecimento 
historicamente construído pela sociedade (MOLL e VIVIAN, 2007, p. 30). 
 

De acordo com Moll e Vivian (2007), a organização pedagógica do CMET Paulo 

Freire busca atender as diferentes necessidades de aprendizagem dos estudantes. Assim, rompe-

se a ideia, tão arraigada, de que é preciso “recuperar o tempo perdido”, assegurando que o 
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currículo da EJA reproduza todos os conteúdos escolares previstos para o ensino de crianças e 

adolescentes. No CMET Paulo Freire o currículo é organizado por Totalidades de 

Conhecimento, caracterizadas pela flexibilidade na organização do tempo em que acontece a 

ação pedagógica e os níveis de escolaridade, rompendo com a regra da conclusão de uma etapa 

específica de estudos no período de um ano letivo, semestre ou trimestre. As áreas do 

conhecimento são trabalhadas de forma interdisciplinar, articuladas entre si. As Totalidades 1, 

2 e 3 correspondem à consolidação do processo de alfabetização. As Totalidades 4, 5 e 6 pós-

alfabetização, ao aprofundamento das sistematizações anteriores por meio de generalizações e 

transversalidades entre códigos, a partir de conceitos que envolvam relações biológicas, 

psicológicas e sócio-históricas. Não há hierarquias entre as áreas do conhecimento e, todas têm 

a mesma carga horária. Ao final do nível 6, o estudante conclui o Ensino Fundamental (MOLL 

e VIVIAN, 2007; SOARES, 2011; VIERO, 2008). O acúmulo de experiências e sentidos 

atribuídos à EJA pelo CMET Paulo Freire é parte da própria história da EJA. De 1989 a 1996, 

este Centro passava por questões como espaços provisórios, turmas avulsas, funcionando em 

diferentes lugares da cidade, fase esta analisada por Di Pierro (1995). Ao se tornar escola, o 

Centro buscou articular este acúmulo de experiências com processos de criação e de 

experimentação a fim de acomodar melhor as diferentes necessidades de aprendizagem dos 

estudantes (MOLL e VIVIAN, 2007). 

Mello et al (2010) e Singer (2008) investigaram processos de gestão democrática de 

centros públicos exclusivos de EJA.  

Mello et al (2010) analisam o CEMEJA de São Carlos (SP). Construído em 2008 pela 

municipalidade, fortaleceu sua proposta de EJA com a presença do Núcleo de Investigação e 

Ação Social e Educativa (NIASE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Apoiado 

na educação dialógica de Paulo Freire e na teoria da ação comunicativa de Habermas e, 

especialmente, no conceito de aprendizagem dialógica, desenvolvido por teóricos da 

Community of Researchers on Excellence for All (CREA), da Universidade de Barcelona, foi 

se constituindo como um centro de referência em educação de adultos. O NIASE introduziu 

dinânicas, tais como Rodas de Conversa sobre temas variados, com educadores e educandos, e 

Formação em Tertúlia Literária Dialógica para educadores e educadoras do MOVA e da EJA, 

projeto no qual docentes e estudantes fazem leituras de obras da literatura universal e reúnem-

se para dialogar sobre suas interpretações (FLECHA, 1999). 

Singer (2008) investigou propostas educativas pautadas pela gestão democrática que 

transformam a estrutura escolar, analisando seus impactos nas trajetórias dos estudantes. Dentre 

elas, analisou o CIEJA Campo Limpo, localizado no Bairro Capão Redondo, Zona Sul da 
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cidade de São Paulo, reconhecido como uma importante referência de organização de centros 

exclusivos de EJA por sua gestão democrática, organização flexível dos horários das aulas, 

currículo voltado para as especificidades da modalidade e relação estreita com a comunidade. 

Também Faria (2014, 2016) e Luiz (2013) estudaram o projeto CIEJA. Faria será abordada 

mais adiante, no segundo capítulo, que analisa um dos CIEJAs. Luiz (2013) relata a experiência 

do CIEJA Campo Limpo, escolhido entre treze escolas inovadoras ao redor mundo, para 

compor o livro “Volta ao mundo em treze escolas”. 

Fávero (2007) pesquisou o CREJA. Situado no centro da cidade do Rio de Janeiro, foi 

criado em 2004, concretizando uma ideia antiga da coordenação da EJA no município de ter 

um centro exclusivo e de referência para atender a modalidade. O Centro oferta Ensino 

Fundamental, nos períodos manhã, tarde e noite. Possui auditório, sala para atividades artísticas 

e salas-ambiente para cada disciplina do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA II), 

correspondente aos anos finais do Ensino Fundamental, nas áreas de Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História/Geografia e Língua Estrangeira, equipadas com televisão e 

vídeo. As aulas presenciais têm a duração de duas horas por dia, complementadas por duas 

horas de atividades culturais extraclasses. Funciona das 7h às 22h em seis turnos, com uma 

média de 15 alunos por sala. A pesquisa realizada por Silva, Bonamino e Ribeiro (2012) buscou 

identificar no PEJA do Rio de Janeiro características de três escolas com bons indicadores de 

aprendizagem, permanência e aprovação, entre estas experiências, o CREJA. Os critérios de 

escolha das escolas consideradas eficazes no estudo foram as escolas com os mais baixos 

índices de evasão e os maiores índices de aprovação. O estudo apontou como características 

que contribuem para a oferta de qualidade na modalidade: 

[...] as escolas que tomam atitudes explícitas para promover a assiduidade dos 
alunos. Estas instituições são organizadas quanto à disciplina e orientação 
curricular, além de contar com equipes pedagógicas (diretores, coordenadores, 
orientadores e professores) integradas e focadas no ensino e na aprendizagem. 
E mantêm altas expectativas em relação ao desempenho e à trajetória escolar 
dos alunos (SILVA, BONAMINO e RIBEIRO, 2012, p. 387). 

Soares e Soares vêm se debruçando sobre a especificidade da EJA. Ao analisarem a 

legislação, os pesquisadores encontram uma definição de caráter mais abrangente para 

especificidade: 

[...] definimos especificidade como a convergência de aspectos que nos 
capacitam a agir de modo próprio, produzindo algo peculiar, particular. Deste 
modo, a especificidade é um dos fatores que constituem a qualidade [...]. 
Ressaltamos as seguintes especificidades da EJA nos projetos analisados: o 
legado da educação popular fortemente marcado nas propostas curriculares, a 
variedade dos recursos didáticos e a formação de educadores voltada para esta 
modalidade de ensino. Nas propostas, percebemos ainda, um incentivo ao 
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acesso e a permanência dos sujeitos educandos, levando em conta sua 
diversidade, bem como, uma luta para um melhor atendimento da EJA em 
instâncias públicas de ensino e pelo reconhecimento da legitimidade e das 
especificidades desta modalidade de ensino nas políticas públicas brasileiras 
de educação. (2014, p. 8). 
 

 Tais especificidades foram aprofundadas em pesquisa sobre três projetos de EJA 

influenciados por programas de extensão universitária: o Projeto Escola Zé Peão, na Paraíba; o 

Projeto Paranoá, no Distrito Federal; e o Projeto de Ensino Fundamental 2º segmento, inserido 

no programa de extensão universitária da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Foram escolhidos seguindo critérios de tempo de existência, tradição e impacto na comunidade.  

 A análise dos três projetos evidenciou que experiências bem sucedidas na EJA 

apresentam alguns aspectos comuns: a Educação Popular é um dos pilares de sustentação das 

experiências, pois valoriza e reconhece a educação emancipatória como direito de todos e aberta 

ao diálogo, à escuta e à defesa de uma educação libertadora; o reconhecimento da diversidade 

dos estudantes da EJA, que embora tenham trajetórias particulares, se reconhecem como 

coletivos que vivenciam situações de opressão, oriundos das camadas populares, com diferentes 

idades; a exigência de um currículo que construa didática e avaliação diferentes, preocupado 

com o acolhimento, com o espaço físico adequado às suas necessidades e atividades 

extraclasses; a abertura de espaços e recursos didáticos diferenciados, como salas ambientes, 

laboratórios, livros, revistas, jornais, vídeos, almanaques, adequados às diferentes realidades 

dos estudantes; levar em consideração que o trabalho docente exige formação contínua dos 

educadores, com planejamento em equipe e postura docente adequada; internalizar a educação 

como direito de todos e dever do Estado, para que as políticas públicas possam garantir acesso 

e aprendizagem aos sujeitos que por algum motivo tiveram que interromper suas trajetórias 

escolares, garantindo financiamento, a provisão de alimentação, transporte e material didático 

para EJA. 

Arroyo (2005) ressalta que orientar-se pelos princípios da Educação Popular significa 

compreender os educandos como sujeitos de direitos, em luta pelo reconhecimento social e 

político, que não aceitam a redução dos seus direitos à suplência, à assistência, a ações 

emergenciais. O autor afirma que a expressão “modalidade” EJA oculta identidades coletivas 

dos sujeitos jovens e adultos com baixa escolaridade, pois “[...] desde que a EJA é EJA esses 

jovens e adultos são os mesmos: pobres, desempregados, na economia informal, negros, nos 

limites da sobrevivência” (p. 29). A conquista do direito à educação por estes coletivos sociais, 

raciais, culturais, historicamente marginalizados, passa pela conquista de outros direitos, como 

a acesso à terra, à moradia, à saúde, à cultura, ao trabalho, à renda, e também pelo enfrentamento 
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da homofobia, do racismo, do machismo, da xenofobia, cujas consequências estes coletivos 

sofrem mais frontalmente.  

Para Arroyo (2005), seria pouco producente partir do questionamento sobre o lugar da 

EJA nas modalidades de ensino. O ponto de partida deve ser a especificidade do que é ser jovem 

ou adulto em suas condições concretas de existência. Daí não partir das lacunas deixadas pela 

falta de escolarização, mas de um olhar mais alargado para o que de fato significa garantir 

educação para todos, definindo quem são concretamente os “todos” sujeitos de direitos. O alerta 

do autor está fundamentado nos erros cometidos no passado em relação aos jovens e adultos 

não alfabetizados ou pouco escolarizados. 

Por décadas, o olhar escolar os enxergou apenas em suas trajetórias escolares 
truncadas: alunos evadidos, reprovados, defasados, alunos com problemas de 
frequência, de aprendizagem, não-concluintes da 1ª a 4ª série ou da 5ª a 8ª. 
Com esse olhar escolar sobre esses jovens-adultos, não avançaremos na 
reconfiguração da EJA (ARROYO, 2005, p. 23). 
 

A defesa de Arroyo (2005; 2017), de que a Educação Popular pode contribuir 

substancialmente para a reconfiguração da EJA, é sustentada a partir dos seguintes pontos: por 

ter legado uma leitura positiva do saber popular, pois os educandos da EJA carregam para a 

relação pedagógica experiências entrelaçadas de libertação e opressão diferentes daquelas 

manejadas pela escola; propõe a articulação entre os conhecimentos prévios dos estudantes, 

suas trajetórias de vida e os conhecimentos provenientes das ciências; parte do princípio de que 

o saber popular constitui parte do saber socialmente produzido; os jovens e adultos populares 

carregam trajetórias fragmentadas, porque passaram e passam como coletivos por vivências de 

opressão, de reprovação social e escolar. Por isso, interrogam a linearidade que marca o pensar 

e o fazer pedagógico. São trajetórias que indagam a escola sobre quais conhecimentos 

responderão a tantas e tão complexas interrogações. 

 Nesse sentido, Haddad sustenta que:  

[...] uma nova visão do sujeito da EJA tem como desdobramento um novo 
modo de acolhimento, em que a participação efetiva dos educandos é princípio 
básico dos processos de escolarização, garantindo que os modelos de escola 
vão se produzindo e reproduzindo como resultado dessa ação participativa 
(HADDAD, 2007, p. 15).  
 

Pensar uma escola voltada aos interesses dos sujeitos da EJA significa pensar a 

organização dos horários, dos espaços e dos currículos por meio da sua participação ativa, a 

partir de processos de gestão democrática. 

 Di Pierro (2005) colabora essa vertente de pensamento, afirmando que a educação capaz 

de superar o desafio de garantir formação ao longo da vida “[...] é aquela que, reconhecendo 
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nos jovens e adultos sujeitos plenos de direitos e de cultura, pergunta quais são suas 

necessidades de aprendizagem no presente” (p. 1119-1120). 

 Pensar a EJA a partir do protagonismo dos estudantes é um desafio, visto que gera tensão 

entre a institucionalização da modalidade e a flexibilização necessária para abarcar a 

heterogeneidade do público jovem e adulto. Como salienta Haddad (2007): 

Com o reconhecimento do direito à Educação dos Jovens e Adultos como 
oferta pública, a tensão entre uma institucionalização, por meio do modelo de 
ensino regular acelerado, e a criação de outro modelo que busque a 
flexibilização, inspirada nas orientações da Educação Popular, é característica 
permanente desta busca por um caminho próprio de se fazer EJA. A luta pelo 
direito à escola revela características no imaginário da população e dos 
educadores que se espelham na escola regular de Ensino Fundamental voltada 
para o ensino de crianças e adolescentes. O desafio pela constituição de um 
modelo de atendimento próprio passa pelo questionamento da escola 
tradicional, sem deixar de lado seus acertos e achados (p. 17). 
 

Para pensar em organizações escolares que considerem a educação como um processo 

que ocorre ao longo da vida é preciso enfrentar a forma escolar cristalizada e legitimada pela 

sociedade moderna. A literatura informa que centros públicos que funcionam a partir da 

perspectiva dialógica apresentam condições mais favoráveis para acolher a diversidade social, 

econômica e cultural do público jovem e adulto; mais força para enfrentar a rigidez dos sistemas 

de ensino, que se manifesta pela forma escolar, ao organizar o tempo e o espaço para melhor 

atender as necessidades de aprendizagem e as condições para frequentar a escola dos jovens, 

adultos e idosos; apresentam experiências de gestão democrática. Este conjunto de elementos 

faz com que se destaquem positivamente na modalidade, abarcando as especificidades da EJA 

de modo mais apropriado do que as escolas pensadas e geridas para atender prioritariamente 

crianças e adolescentes. 

 

Problema e universo da pesquisa 

 

Face ao exposto, o problema que a presente pesquisa se propõe equacionar consiste em 

verificar quais são os fatores de gestão e pedagógicos presentes em centros exclusivos de EJA 

que contribuem para a proposição de formatos de oferta da modalidade mais adequados às 

necessidades formativas dos jovens, adultos e idosos não alfabetizados e com poucos anos de 

escolaridade. 

Para tanto, foram selecionados, para a presente pesquisa, três centros organizados para 

atender exclusivamente jovens e adultos com baixa escolaridade: o CIEJA Marlúcia Gonçalves 

de Abreu, localizado no Bairro São Mateus, na cidade de São Paulo, mantido pela 
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municipalidade; o Centro Municipal de Ensino Fundamental de Educação de Jovens e Adultos 

(CEMEFEJA) Paulo Freire, localizado em Campinas, na região metropolitana de São Paulo, 

também mantido pelo governo local; e a Escola de Adultos de La Verneda-Sant Martí, 

localizada em Barcelona, na Espanha, financiada com projetos socieducativos e gerida por duas 

associações comunitárias paritárias. 

O CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu faz parte de um conjunto de 16 CIEJAS 

localizados na Cidade de São Paulo, atende 950 alunos nos períodos matutino, vespertino e 

noturno, e está localizado na zona Leste da Cidade de São Paulo. Idealizados em 2001 após 

avaliação dos antigos Centros de Estudos Supletivos (CEMES) e implantados em 2003 como 

projeto experimental, os CIEJAS tinham em vista a democratização do acesso e permanência 

dos jovens e adultos na escola, qualidade social da educação e democratização da gestão, 

conforme o Decreto Municipal nº 43.052, de 4 de abril de 2003 (Anexo 1). Os CIEJAs ofertam 

cursos presenciais de Ensino Fundamental, organizados por módulos com duração de um ano 

cada. Os centros estão distribuídos em 11 das 14 diretorias Regionais da Educação, unidades 

administrativas da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.  

O CEMEFEJA Paulo Freire está inserido na Rede Municipal de Ensino do município 

de Campinas, atende em média 100 alunos por semestre e oferta educação em tempo integral, 

nos períodos manhã e tarde. No período da noite, das 19h às 23h, compartilha o mesmo espaço 

físico com o CEMEFEJA Sérgio Rossini, também de jovens e adultos, escola polo bilíngue de 

surdos. 

A Escola de Adultos de La Verneda-Sant Martí, localizada em Barcelona, Espanha, é 

uma importante referência internacional na oferta exclusiva de EJA. Utiliza infraestrutura 

pertencente à municipalidade e atende cerca de 1.300 alunos, além de contar com uma lista de 

espera de pessoas interessadas em participar das atividades da Escola. Atende jovens a partir 

de dezoito anos, oriundos de diferentes culturas, entre eles, uma parcela significativa de 

imigrantes. Funciona todos os dias da semana, nos períodos manhã, tarde e noite. Oferta cursos 

preparatórios para certificação da educação básica e para acesso ao ensino superior. Além disso, 

os estudantes têm a possibilidade de sugerir cursos de seu interesse no início de cada ano. La 

Verneda se define como uma escola intercultural, intergeracional e intergênero (AQUINO, 

2008). 

 

Metodologia da pesquisa 

Esta pesquisa se insere na modalidade denominada por Stake (1983) como estudo 

coletivo ou estudo de casos múltiplos. Neste tipo de pesquisa, há o entendimento de que, dada 
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a complexidade do mundo social e a natureza do conhecimento, o pesquisador estude alguns 

casos conjuntamente para investigar um dado fenômeno em profundidade. Os casos são 

escolhidos para contribuir com a compreensão e teorização de um conjunto maior de casos. 

Ao elencar três aspectos metodológicos que considera importantes para a elaboração 

de estudos de caso, Stake (1983) argumenta que a metodologia é usada em diferentes áreas, 

como na medicina, no direito e nas humanidades, e que sua apropriação para o campo da 

educação é feita a partir do seu uso nestas diferentes áreas do conhecimento. “Os estudos de 

caso podem ser conceituados em termos de limites do caso, problemas [issues] do estudo e 

padrões nos dados” (p. 11).  

As fases da pesquisa, segundo Andre (2005), são: fase exploratória, de contato inicial 

com a situação a ser investigada para estabelecer os contatos; definição dos casos; definição 

dos procedimentos e instrumentos de coleta de dados; localização e definição dos sujeitos que 

participarão da pesquisa; a fase de coleta dos dados ou de delimitação do estudo e a fase de 

análise sistemática dos dados, quando se traçam as linhas gerais para condução da pesquisa, as 

quais não podem ser rígidas. Contudo, de acordo com a autora, nesse tipo de estudo, uma ou 

mais fases da pesquisa podem ser sobrepostas ou conjugadas em alguns momentos, de acordo 

com a necessidade e a criatividade do pesquisador.   

Incialmente o pesquisador deve especificar o caso a ser estudado e ter clareza dos 

limites que circunscrevem o caso. Neste sentido, é preciso considerar o contexto, pois conforme 

Stake (1983): 

[...] os limites, mais, talvez, do que as tendências centrais, merecem maior 
atenção, pois muito do significado do caso é encontrado em suas 
extremidades, tendo em vista a influência especialmente exercida por 
elementos circundantes. Os limites são frequentemente variáveis e indistintos. 
O leitor precisa conhecê-los. A reflexão sobre os limites auxilia-nos a 
progredir na compreensão do caso (p. 11).  
 

Sobre a delimitação do problema, Stake (1983) observa que: 

[...] questões para indagações possuem componentes de valor e são 
potencialmente contenciosos.  Todos os estudos de caso possuem certo 
elemento intelectual importante, quer seja o caso uma simples oportunidade 
conveniente para estudar um problema predominante, quer seja o caso fixo e 
preeminente como ocorre geralmente nos programas de avaliação (p. 12).  
 

O autor aborda a problemática da generalização dos resultados, destacando a procura 

por padrões nos dados, configurações recorrentes, alertando que:  

[...] em estudos de caso, evidências para tais generalizações aparecem sob 
diferentes formas, tornando-as difíceis de agregar e susceptíveis a 
interpretação pessoal. Pesquisadores naturalistas continuam a necessitar de 
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melhores procedimentos para trabalhar com padrões de dados, sem, 
necessariamente, recorrer mais a listas de classificação (p. 12). 
 

Para Stake (1983), o mais importante neste tipo de pesquisa é privilegiar a compreensão 

do caso ao invés da generalização para além do caso. Para o autor, os casos evidenciam tanto o 

que é comum como o que é particular, trazendo originalidade ao resultado final. O autor chama 

a atenção para o que considera mais importante no planejamento de vários estudos em um único 

projeto, isto é, a preocupação que o pesquisador deve ter com a interpretação dos resultados. 

Para o autor a pesquisa em educação, sobretudo a modalidade estudo de caso, requer métodos 

cada vez mais rigorosos para resolver os problemas práticos da educação, o que não exclui a 

importância da intuição do pesquisador para definir caminhos durante o desenvolvimento da 

pesquisa. 

A subjetividade precisa ser reconsiderada. Penso que a subjetividade do 
observador de campo pode ser controlada, mas não eliminada. Controlada e 
usada, entretanto, de um modo vigoroso a fim de fazer com que as conclusões 
da pesquisa sejam mais relevantes e úteis (STAKE, 1983, p. 6). 
 

Aprofundando a importância do cuidado com a análise dos resultados, Stake (1983) 

defende que a validade das descrições naturalistas será mais útil se basear-se na triangulação 

dos dados e numa visão dialética. 

Assim, a análise dos casos inseridos em nossa pesquisa é realizada levando em 

consideração as singularidades de cada caso e as possíveis transferências e generalizações. A 

validação da pesquisa se dá por meio da triangulação dos dados coletados mencionada pelo 

autor, a partir de um banco de informações, organizado em quadros comparativos a partir de 

categorias comuns e particulares que emergem dos casos que compõem a pesquisa. Colaboram 

com Stake (1983) os autores Andre (2005), Yin (2005) e Martins (2008), para os quais a 

triangulação de dados é um procedimento fundamental para a validação desse tipo de pesquisa. 

A triangulação de dados consiste em coletar dados em diferentes períodos e de fontes 

distintas de modo a obter uma descrição mais rica e detalhada dos fenômenos. Denzin (1978), 

ao diferenciar subtipos de triangulação de dados, propõe que se estude o fenômeno em tempos 

(explorando as diferenças temporais), espaços (locais, como forma de investigação 

comparativa) e com indivíduos diferentes. Denzin (1978) afirma que a triangulação deve ser 

vista como um processo que acrescenta rigor, riqueza e profundidade às pesquisas no campo 

das ciências sociais. 

Partindo dos alertas e proposições dos autores, buscamos analisar profundamente o 

que caracteriza as especificidades da oferta de educação escolar para jovens e adultos, a partir 
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do estudo de três casos, os quais, conforme mencionado anteriormente, compõem um escopo 

maior de estudos de outros casos, conduzidos pela Profa. Dra. Maria Clara Di Pierro. 

Inicialmente, foram estabelecidos contatos com gestores de alguns centros públicos de 

EJA e um dos critérios para a escolha foi a disponibilidade destes em colaborar com a pesquisa.  

Além disso, levou-se em consideração o tempo e a infraestrutura disponíveis para a realização 

do estudo, a complexidade envolvida na construção dos instrumentos de coleta de dados e o 

tempo necessário para a organização das informações em um banco de dados para posterior 

análise. 

Considerando os objetivos da presente pesquisa, cada centro público é analisado a 

partir de oito aspectos: 1) o perfil e diversidade sociocultural dos educandos; 2) o perfil dos 

educadores em relação às suas condições de trabalho e oportunidades de formação continuada; 

3) as instalações físicas; 4) os programas de assistência estudantil (transporte, alimentação, 

saúde e materiais didáticos); 5) as propostas curricular e pedagógica; 6) a flexibilidade da 

organização dos tempos e espaços de aprendizagem; 7) a gestão escolar (incluindo os 

mecanismos de participação e as relações com a comunidade); 8) o comportamento das 

matrículas, o fluxo e rendimento escolar, bem como os índices de certificação. Tais dados 

obedecem a um protocolo comum de pesquisa (Apêndice 1). 

A coleta de dados se deu por meio de pesquisa de campo com uso dos seguintes 

instrumentos: análise documental, da legislação e do Projeto Político Pedagógico (PPP); 

levantamento de dados quantitativos sobre matrículas, taxa de abandono, rendimento escolar e 

certificação de cada centro; observação in loco; e realização de entrevistas orientadas por 

roteiros semiestruturados com estudantes, professores, coordenadores e diretores das 

instituições escolhidas para compor o nosso estudo de casos múltiplos (Apêndice 2). A 

variedade de instrumentos é exigida pela complexidade envolvida no estudo dos casos, pois 

como afirma Mazzotti (2006) “[...] os estudos de caso não são fáceis de serem realizados, ao 

contrário, eles se revestem de grande complexidade, o que exige o recurso a técnicas variadas 

de coleta de dados” (p. 648).  

O número e seleção de sujeitos foram definidos a partir do plano de coleta de dados em 

função do problema e dos objetivos de pesquisa, bem como os limites de tempo para sua 

realização. Assim, definimos cinco professores e cinco estudantes para compor o escopo das 

entrevistas, podendo este número ser ultrapassado, dependendo da necessidade de cada caso. 

Os professores foram escolhidos levando em consideração os seguintes critérios: diferentes 

idades; lecionar em diferentes módulos (segmentos); ser de diferentes áreas do conhecimento. 

Já para as entrevistas com os estudantes, foram adotados os critérios: diferentes idades, sexo e 
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estar em diferentes fases da escolarização. Quanto aos gestores, os critérios variam de acordo 

com o número e formato da organização da gestão de cada um dos centros. 

O diálogo e a negociação com os informantes foram os critérios metodológicos e 

requisitos éticos levados em consideração durante a realização da pesquisa. A anuência dos 

informantes foi registrada em termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice 3), e seu 

anonimato preservado sempre que solicitado. 

Por se tratar de estudos de casos, evitamos generalizações e buscamos fazer a devida 

contextualização de cada um dos centros. Procuramos inferir desses estudos elementos que 

possam contribuir para uma oferta de qualidade para a EJA, entendida como aquela com 

identidade própria, que supere o caráter compensatório da educação e que não seja um arremedo 

da educação de crianças e adolescentes inseridos no chamado “ensino regular”, em relação aos 

aspectos comuns e particulares de tais experiências, suas potencialidades e limites.  

 O estudo se justifica pela escassez de pesquisas que abordem escolas organizadas para 

atender exclusivamente a EJA, que apontem possíveis caminhos alternativos para a organização 

da oferta da modalidade e a necessidade de se planejar políticas educacionais que atendam os 

jovens e adultos com baixa escolaridade formal. Para compreendermos tais aspectos com maior 

profundidade, identificamos e analisamos em tais centros: a organização do tempo e do espaço 

em relação à sua adequação às especificidades do público jovem e adulto; as possibilidades de 

formação continuada das equipes pedagógicas, especialmente a que ocorre no trabalho coletivo; 

os aspectos relativos à organização curricular e sua adequação às necessidades de aprendizagem 

dos estudantes; por fim, indicamos possíveis contribuições dos casos analisados para a 

proposição de políticas públicas adequadas às especificidades do público jovem e adulto. 

Os critérios para a escolha dos centros públicos foram delimitados a partir de contato 

com pesquisadores da área da EJA que vêm mapeando experiências positivas e pela menção de 

tais experiências na literatura existente sobre a temática. A partir da revisão de teses e 

dissertações, identificamos também centros públicos exclusivos de EJA que ainda não foram 

estudados ou que foram abordados com foco diferente da nossa pesquisa. Fizemos um 

levantamento na base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) de resumos de dissertações de mestrado e teses de doutorado que de alguma 

forma mencionam ou abordam aspectos de centros exclusivos de EJA, apresentado no próximo 

tópico. Posteriormente, foi estabelecido um primeiro contato com gestores de alguns centros 

públicos, a fim de averiguarmos as principais características, pertinência para o presente estudo 

e disponibilidade em colaborar com a pesquisa. 
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Revisão de teses e dissertações sobre centros públicos de EJA 

  

Com o objetivo de averiguar a produção acadêmica sobre centros exclusivos de EJA, 

realizamos pesquisa na base de dados da Capes e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações, utilizando as categorias: “educação de jovens e adultos”; “EJA”; “centros EJA”; 

“CEJA4”; “CEEJA5”; “centros exclusivos de EJA”; “Centro de Referência de EJA”; “escola de 

EJA”. A partir de tal levantamento, localizamos 36 pesquisas, sendo 30 de mestrado e seis de 

doutorado, que fazem referência a centros públicos exclusivos de educação de jovens e adultos, 

sobre os quais discorremos brevemente a seguir. Embora a maioria das pesquisas não aborde 

especificamente o tema das políticas públicas, tornam-se relevantes ao evidenciar a presença 

da oferta de centros exclusivos de EJA em diferentes regiões do país. Foram localizadas 

pesquisas sobre centros exclusivos situados nos Estados de Rondônia, Pará, Sergipe, Rio 

Grande do Norte, Fortaleza, Piauí, Mato Grosso, Goiás, Brasília, São Paulo, Paraná e Rio 

Grande do Sul.  

Para esta breve revisão agrupamos as pesquisas em quatro grandes eixos: Os centros 

exclusivos de EJA nas políticas públicas; Currículo e práticas pedagógicas; Formação e trabalho 

docente; Diversidade dos estudantes da EJA. Os critérios para tal agrupamento foram 

estabelecidos após a leitura dos trabalhos e delineamento da relevância dos elementos 

analisados para a nossa pesquisa. 

 

Quadro 1: Os centros exclusivos de EJA nas políticas públicas 

Referência UF Nível  Palavras-chave 

BORGES, Irlanda Aglae Correia Lima. A gestão do 
financiamento público em escola de educação de jovens 
e adultos: um estudo no Distrito Federal. 2014. 
Dissertação (Mestrado)-Universidade Católica de 
Brasília, Brasília, 2014. 

DF Mestrado Financiamento da 
educação; Custo aluno 
na EJA; especificidade 
dos centros exclusivos 
de EJA 

FARIA, Vanessa Elsas de. A trajetória do projeto 
CIEJA entre as políticas públicas de EJA na cidade de 
São Paulo. 2014. 157 f. Dissertação (Mestrado)-
Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2014. 

SP Mestrado Política pública; 
Projeto Político 
Pedagógico; trajetória 
dos Ciejas 

GUEDES, Edinalda. A avaliação de uma experiência 
diferenciada de educação e jovens e adultos. 2008. 
Dissertação(Mestrado)-Pós-Graduação em Educação: 

SP Mestrado Projeto Político 
Pedagógico; EJA 
modular; currículo 

                                                           
4 Centro de Educação de Jovens e Adultos. 
5 Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos.  
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Currículo. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo. 2008 

MORETE, Rita De Cássia Boscoli Soler. O Centro 
Estadual de Educação de Jovens e Adultos de 
Presidente Prudente (CEEJA-PP) significa realmente 
espaço formativo? Dissertação (Mestrado)-  
Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 
2010. 

SP Mestrado Projeto Político 
Pedagógico; Ensino 
semipresencial; 
certificação na EJA 

PELETTI, José Armando. A política educacional para 
EJA – Educação de Jovens e Adultos: CEEBJA – 
Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e 
Adultos Professora Joaquina Mattos Branco, Cascavel, 
PR. 2016. 126 f. Dissertação (Mestrado em Educação) 
– Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 
2016. 

PR Mestrado Política pública; 
trajetória do CEEBJA;  

 

 

Dentre as pesquisas, quatro dissertações de mestrado - Faria (2014), Guedes (2009), 

Morete (2010) Borges (2014) - e uma de doutorado (PELETTI, 2016) se destacam pela 

aderência direta ao tema da nossa pesquisa. Para que possamos evidenciar suas contribuições, 

procederemos a um breve relato de cada uma, abordando os principais aspectos das políticas 

públicas analisadas. 

A pesquisa de Guedes (2008), Avaliação de uma experiência diferenciada de educação 

e jovens e adultos, analisa o CEMEFEJA Pierre Bonhomme, localizado na cidade de Campinas-

SP. A autora aborda diferentes aspectos da proposta de oferta modular iniciada em 1996, no 

referido centro, como possibilidade de organização da modalidade EJA frente às sucessivas 

experiências de fracasso enfrentadas pelos alunos que retomam os estudos. Para tanto, utilizou 

o estudo de caso como metodologia, analisando o PPP do centro e aplicando questionário a 

professores, funcionários e alunos. O estudo aponta que o centro atende as demandas dos alunos 

por educação adequada às especificidades da vida adulta. Evidencia também a pouca 

visibilidade nos sistemas de ensino dos aspectos que caracterizam centros exclusivos de EJA e, 

consequentemente, falta de suporte pedagógico e de infraestrutura necessários. 

Morete (2010) analisa o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) de 

Presidente Prudente (SP), questionando a organização semipresencial de ensino no referido 

centro. A partir de análise documental e questionários aplicados a professores e alunos, a autora 

reúne evidências para afirmar que a proposta flexível possibilita a conclusão dos estudos, uma 

demanda dos jovens e adultos que retomam os estudos com vistas à melhoria das condições de 

vida. O processo de conclusão é facilitado pela presença flexível e atendimento individualizado, 

diferenciais deste tipo de oferta. Contudo, como limites para a oferta de qualidade, a autora 
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destaca a falta de formação adequada dos professores para fazer face às especificidades do 

público jovem e adulto, embora os alunos reconheçam e valorizem o trabalho dos professores.  

Outro limite evidenciado é de que a partir do ciclo II do Ensino Fundamental ao 3º ano do 

Ensino Médio, os professores acabam atendendo a todos os componentes curriculares de sua 

área de conhecimento, não especificamente a sua disciplina de formação inicial. Além disso, a 

maioria dos professores que respondeu ao questionário não passou por formação específica para 

trabalhar na EJA. Os motivos mais recorrentes que levaram os professores a escolherem o 

CEEJA são o bom comportamento e o interesse dos alunos, além do atendimento 

individualizado e da proposta diferenciada de organização escolar. Morete (2010) conclui 

fazendo uma crítica ao CEEJA. Para a autora, apesar de responder às demandas dos alunos, o 

Centro se aproxima da concepção de ensino supletivo, avaliação que corrobora com o estudo 

de caso realizado por Di Pierro et al (2017), evidenciando que um grande número de estudantes 

matriculados acaba desistindo ou pedindo transferência, pois não se adapta a este modelo de 

oferta, que exige um alto grau de autodidaxia. 

Peletti (2016) analisa a história do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e 

Adultos Professora Joaquina Mattos Branco, Cascavel (PR) desde sua criação em 1984, como 

Centro de Estudos Supletivos (CES). O autor buscou compreender se o Centro oferta educação 

diferenciada em relação à educação compensatória, se atende as necessidades de aprendizagem 

dos jovens, adultos e idosos e garante a permanência dos mesmos na escola. A pesquisa 

evidencia rupturas e continuidades no centro, que se refletem na manutenção dos altos índices 

de pessoas que não acessam a escola ou que nela não permanecem. 

Na dissertação A gestão do financiamento público em escola de educação de jovens e 

adultos: um estudo no Distrito Federal, Borges (2014) analisa o custo-aluno de um dos quatro 

Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) de Brasília, analisando a fonte de 

financiamento e a gestão dos recursos no Centro. A autora observou a participação dos 

diferentes segmentos do CEJA na definição da destinação dos recursos através da elaboração 

de uma ata de prioridades, bem como a fiscalização e a exigência de transparência. A medida 

utilizada é a do Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi), medido pela necessidade de recursos 

por segmento, de acordo com as diferentes realidades, uma inversão da lógica atual de 

subordinação do investimento social à disponibilidade de recursos e suscetíveis às oscilações 

da arrecadação. O estudo evidenciou a defasagem do custo-aluno no Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEB) em 

relação às especificidades dos centros exclusivos de EJA.  
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Na pesquisa intitulada A trajetória do projeto CIEJA entre as políticas públicas de EJA 

na cidade de São Paulo, Faria (2014) identifica as rupturas, os desafios e os avanços do projeto 

na cidade de São Paulo desde o projeto inicial no Governo da Prefeita Luisa Erundina, quando 

ainda não tinha a nomenclatura de CIEJA, aos dias atuais. Este estudo será detalhado mais 

adiante no tópico que contextualiza o projeto CIEJA na cidade de São Paulo, pois se articula 

diretamente com o estudo do CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu, caso analisado na presente 

pesquisa. 

 

Quadro 2: Currículos e práticas pedagógicas 

Referência UF Nível Palavras-chave 

CARDOSO, Edna Maria de Jesus. Impasses na 
implantação do PROEJA no CEJA e no CEPSS na rede 
estadual de ensino de Goiânia: a distância entre o dito e 
o instituído. 2010. 157 f. Dissertação (Mestrado)- em 
Ciências Humanas) Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás, Goiânia, 2010. 

GO Mestrado Política do 
PROEJA; 
configuração da 
EJA; currículo 
integrado 

COSTA, Adriana Almeida Rezende. Os gêneros 
textuais na Educação de Jovens e Adultos do Ensino 
Médio: um estudo de caso no Centro de Referência de 
EJA Professor Severino Uchôa. 2011. Dissertação 
(Mestrado)- Universidade Federal de Sergipe, 2011. 

SE Mestrado Currículo e práticas 
pedagógicas; 
práticas de leitura e 
escrita; gêneros 
textuais 

COSTA, Mauro Melo. A educação de jovens e adultos 
por meio de roteiros de aprendizagem no ensino de 
química. 2017. 131 f. Dissertação (Mestrado)-
Programa de Pós-Graduação em Educação em 
Ciências: Química da vida e Saúde, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 2017. 

SP Mestrado Roteiros de 
estudos; ensino de 
Química; Ensino 
Médio EJA 

CARAMANO, Elana Simone Schiavo. Proposta de 
vídeo aulas para uma aprendizagem significativa no 
ensino de inglês na EJA. 2017. 178 f. Dissertação 
(Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Docência 
para a Educação Básica, Universidade Estadual 
Paulista, Bauru, São Paulo, 2017. 

SP Mestrado Vídeo aula; ensino 
de inglês; ensino 
semipresencial  

CORDEIRO, Edna Maria. Travessias de Cecília: a 
caminho da educação matemática no CEEJA Padre 
Moretti – Rondônia. 2014. 247 f. Tese (Doutorado)-
Insstituto de Geociências e Ciências Exatas, 
Universidade Estadual Paulista, LOCAL 2014. 

SP Doutorado Ensino-
aprendizagem da 
matemática; 
materiais para o 
ensino da 
matemática na EJA   

CREPALDI, Marilize. Alfabetização em biologia na 
Educação de Jovens e Adultos. 2012. 153 f. Tese 

SP Doutorado Alfabetização em 
biologia; tempos e 



35 

 

(Doutorado)-Faculdade de Educação, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2012. 

espaços de leitura; 
autodidatismo  

EICARDI, Ana Cristina de Souza. Arte popular 
nordestina em um Centro Integrado de Jovens e 
Adultos: do convívio entre os alunos ao 
desenvolvimento da leitura e da escrita. 2013.  132 f. 
Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação 
em Educação Arte e História da Cultura, Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013. 

SP Mestrado Currículo e práticas 
pedagógicas; 
Aprendizagem da 
leitura e da escrita; 
Educação Artística 

FELIPE, Glaucia Ribeiro. Na morada da diversidade: a 
tessitura teatral como instrumento democrático. 2010. 
127 f. Dissertação (Mestrado)-Escola de Comunicação 
e Artes. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

SP Mestrado Currículo e práticas 
pedagógicas; 
Educação Artística; 
teatro 

FERNANDES, Carla Maria Garcia. O que é arte: 
conceitos possíveis na Educação de Jovens e Adultos do 
CMET Paulo Freire. 2012. 180 f. Tese (Doutorado)-
Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. 

RS Doutorado Currículo e práticas 
pedagógicas; 
Educação Artística 

NUNES, Graceli da Silva. Proposta de material 
didático para alunos da EJA do ensino personalizado – 
nível fundamental – em uma escola pública de Belém – 
Módulo I. 141 f. Dissertação (Mestrado)- Instituto de 
Letras e Comunicação, Universidade Federal do Pará, 
Belém, 2015.  

PA Mestrado Ensino 
personalizado 
semipresencial; 
material didático; 
ensino da língua 
portuguesa 

NUNES, Maria dos Remédios. A retextualização de 
gêneros: uma proposta de atividades para a EJA. 2016. 
72 f. Dissertação (Mestrado)-Programa de Mestrado 
Profissional em Letras, Universidade Federal de 
Campina Grande, Cajazeiras – Paraíba – Brasil, 2016. 

PB Mestrado Gêneros textuais na 
EJA; ensino 
contextualizado 

OLIVEIRA, Márcio Cândido de. Aspectos da produção 
escrita no Centro de Educação de Jovens e Adultos 
(CEJA) 2012. 219 f.  Dissertação (Mestrado)-Pós-
Graduação em Educação, Universidade Federal do 
Mato Grosso, Rondonópolis, 2012. 

MT Mestrado Currículo e práticas 
pedagógicas; leitura 
e escrita; ensino 
semipresencial 

OLIVEIRA, Nilceia de. Quando a empresa assume a 
escola: um estudo de caso no setor de comércio varejista 
de Santa Catarina. 2006. 143 f. Dissertação (Mestrado)- 
Faculdade de Educação Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2006.  

SC Mestrado Relação público-
privado; oferta 
educação básica; 
educação 
profissional 

RAUBER, Ana Maria da Trindade Rodrigues. 
Concepções e Perspectivas de Educação: um estudo do 
Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos 
(CEEJA) Dourados/MS. 2012. Dissertação (Mestrado)-
Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande, 
2012. 

MS Mestrado Currículo e práticas 
pedagógicas; 
Concepções de 
EJA; Formação de 
professores 
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REZENDE, Viviane Almeida. A dimensão ambiental 
nas concepções dos professores do Centro de 
Referência de Educação de Jovens e Adultos Professor 
Severino Uchôa. 2011. Dissertação-(Mestrado) 
Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, 2011. 

SE Mestrado Currículo e práticas 
pedagógicas; 
educação 
ambiental; trabalho 
docente  

ROSA, Allan Santos da. Imaginário, corpo e caneta: 
matriz afro-brasileira em educação de jovens e adultos. 
2009. 231 f. Dissertação (Mestrado)-Faculdade de 
Educação, Universidade de São Paulo. 2009.  

SP Mestrado Oralidade e escrita 
na cultura afro-
brasileira; ensino 
de Artes 

VIANA, Kety. As canções e filmes como recursos 
codificadores e decodificadores no currículo da EJA. 
2011. 128 f. Dissertação (Mestrado)-Educação: 
Currículo, Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo. 2011 

SP Mestrado Currículo; práticas 
pedagógicas; 
ensino de Artes;  

 

O conjunto maior de 17 pesquisas aborda temas relacionados ao currículo e a práticas 

pedagógicas, sendo quatro pesquisas de doutorado e 13 de mestrado. Em relação aos centros 

exclusivos nos quais acontecem as práticas e se desenvolvem os currículos que foram 

analisados, as pesquisas apontam diferenças. Nos centros aparecem as tensões e os conflitos 

entre práticas pedagógicos pautadas pela dialogia e aquelas com caráter compensatório. Em 

relação ao currículo também aparecem diferenças: há centros que dialogam de forma mais 

próxima com os saberes e a cultura dos estudantes e outros que os ignoram. O Centro de 

Educação de Jovens e Adultos Alfredo Marien (Cuiabá-MT), analisado por Oliveira (2012), o 

Centro Estadual de Referência de Educação de Jovens e Adultos Severino Uchôa (CEEJA), 

localizado em Aracaju (SE) estudado por Costa (2011), são exemplos de aligeiramento e 

aceleração de estudos postos em prática na modalidade semipresencial, práticas que não 

satisfazem plenamente uma das principais necessidades dos estudantes: transpor os limites da 

leitura e da escrita para inserir-se plenamente no mundo moderno, e a pouca abertura para os 

conhecimentos populares. Rauber (2012), por sua vez, analisou a concepção de educação 

subjacente ao Projeto Pedagógico do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos 

(CEEJA) de Dourados (MS) e concluiu que a maioria dos professores deste centro tem uma 

concepção emancipatória de educação, incorporando os saberes dos estudantes ao currículo 

escolar. 

Nunes (2015) realizou pesquisa-ação em que transformou o material de Língua 

Portuguesa voltado para o ensino semipresencial modular em um CEEJA, da cidade de Belém 

(PA). De acordo com a autora, o material, que privilegiava nomenclaturas e normatizações 

gramaticais, era inapropriado para os estudantes da EJA. A nova proposta foi elaborada no 
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intuito de promover um ensino mais profícuo de leitura, escrita e análise linguística. A pesquisa 

se desdobrou na observação do uso do novo material por professores e estudantes, resultando 

em mudança positiva na postura dos professores em relação à compreensão dos padrões que 

regulam os usos sociais da leitura e da escrita que se realizam e se atualizam em diferentes 

gêneros textuais. Nunes (2016) também realizou pesquisa-ação em que propôs atividades 

didáticas para o uso dos gêneros textuais música e conto a ser utilizados em um CEJA de 

Fortaleza (CE), com o objetivo de contribuir para o processo de letramento dos estudantes. 

Oliveira (2012) analisou aspectos das práticas de escrita de estudantes do Ensino Médio de um 

CEJA de Rondonópolis (MT). Ao analisar a conceituação das normas culta e coloquial e as 

perspectivas de letramento utilizadas no referido Centro, a autora evidencia a permanência de 

práticas inadequadas aos estudantes da EJA, que desconsideram as especificidades desta 

modalidade.  

Cardoso (2010) analisou a implementação do Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA) em um dos Centros de Goiânia (GO). Avalia os impasses entre a política do Proeja 

e a política de EJA para o município, os quais dificultaram a articulação entre educação 

profissional e educação básica no referido Centro.  

Costa (2017) analisou os roteiros da disciplina de Química como estratégia para o ensino 

desta área do conhecimento em cursos aligeirados e semipresenciais. Cordeiro (2014) apreciou 

o material didático para ensino de Matemática em um CEEJA de Rondônia, evidenciando sua 

inapropriação para a EJA. Crepaldi (2012) estudou o ensino da Biologia no CEEJA Clara 

Mantelli, em São Paulo, concluindo que esta área do conhecimento requer uma visão de 

totalidade que envolve a complexidade desta área do conhecimento. Rezende (2011) analisou 

como a educação ambiental tem sido inserida na EJA, a partir da identificação das diferentes 

concepções de educação ambiental dos professores do CEJA Severino Uchôa, Aracajú (SE), 

pesquisa que evidenciou a ausência do tema na formação inicial e continuada dos professores 

o que leva a reducionismos sobre o tema. Apontou ainda a inadequação curricular e dos 

materiais didáticos, as dificuldades para equacionar os diferentes tempos de aprendizagem dos 

estudantes como limites para a abordagem da educação ambiental, fragilidades que colaboram 

para a reprodução de práticas que não abarcam a complexidade da questão ambiental em seus 

aspectos econômicos, sociais e culturais. 

Caramano (2017) realizou pesquisa-ação na qual desenvolveu material para uso de 

vídeo-aulas para ensino de inglês em um CEEJA de São Paulo, avaliando limites a serem 
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superados pelo Centro em relação à infraesteutura para enriquecimento das aulas no formato 

semipresencial, o que requer mediação docente adequada e apoio institucional. 

As diferentes expressões da arte aparecem nas pesquisas como formas de fortalecer o 

diálogo entre os conhecimentos escolares, formais, e os conhecimentos populares. Além da 

valorização das culturas popular e erudita, as artes aparecem como estratégia metodológica para 

facilitar a aprendizagem da leitura e da escrita. Eicardi (2013) analisa a relação entre a arte 

popular nordestina e a aprendizagem da leitura e da escrita dos alunos de um CIEJA, localizado 

na zona Norte da cidade de São Paulo. Fernandes (2012) aborda os diferentes conceitos de arte 

que permeiam as práticos no CMET Paulo Freire, localizado em Porto Alegre (RS). Felipe 

(2010) analisa o teatro como instrumento democrático no CIEJA Campo Limpo, localizado no 

Bairro Capão Redondo, na cidade de São Paulo. Viana (2011) analisa canções e filmes que são 

utilizados como recursos codificadores e decodificadores no currículo do CIEJA Santana-

Tucuruvi, localizado na Zona Norte da cidade de São Paulo. Rosa (2009) analisou a presença 

da oralidade e da escrita na cultura afro-brasileira, no CIEJA Campo Limpo, na cidade de São 

Paulo. A pesquisa foi realizada com uma turma em fase de alfabetização, a partir de uma oficina 

com duração de dez encontros que abordou elementos da memória cultural afro-brasileira 

através de instrumentos musicais, vídeos, tecidos, esculturas, poemas, história oral, folhas e 

plantas. O pesquisador avalia que trabalhos como este são de fundamental importância na 

formação dos estudantes e que a estrutura flexível do CIEJA Campo Limpo abre a possibilidade 

para que se incorpore ao currículo de maneira efetiva temas como a história e a cultura afro-

brasileira, a fim de implementar inclusive a lei 10.639/03, substituída pela 11.645, que torna 

obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas 

e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. 

 

Quadro 3: Formação e trabalho docente 

Referência UF Nível Palavras-chave 

ALVAREZ, Juliana Andrade. A expectativa do professor 
de Educação de Jovens e Adultos: implicações na 
autoestima dos alunos. 2008. 63 f. Dissertação (Mestrado)-
Educação: História, Política e Sociedade, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.  

SP Mestrado Expectativa 
docente;  
aprendizagem;  
preconceito; 
autoestima  

BARROS, Jessika Matos Paes de. Os caminhos do bom 
professor de Jovens e Adultos – EJA. 2010. 156 f. 
Dissertação (Mestrado)-Educação: Formação e Prática 
Pedagógica do Profissional, Universidade do Oeste Paulista 
, Presidente Prudente, 2010.  

MT Mestrado Currículo e 
práticas 
pedagógicas; 
Formação de 
professores 
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CAMARGO, Poliana da Silva Almeida Santos. 
Representações sociais de professores da educação de 
jovens e adultos: EJA sobre sua formação docente e a 
afetividade no processo de ensino-aprendizagem. 2015. 343 
f.  Tese (Doutorado)-Faculdade de Educação, Universidade 
de Campinas,Campinas, 2015. 

SP Doutorado Representações 
docentes; 
formação 
docente; 
afetividade; 
ensino-
aprendizagem;  

COSTA, Claudia Maria Lima da. A prática pedagógica de 
professores do CEJA como contexto de aprendizagens 
docentes. 2011. 117 f. Dissertação (Mestrado)-Pós-
Graduação em Educação,  Universidade Federal do Piauí, 
Teresina, 2011. 

PI Mestrado Currículo e 
práticas 
pedagógicas; 
formação de 
professores 

CUNHA, Adriana dos Santos. A fala dos professores dos 
Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos 
(CEEJAs) de São Paulo: ensino individualizado e práticas 
pedagógicas. 2017. 283 f. Tese (Doutorado)-Programa de 
Pós-Graduação em Educação, Universidade Nove de Julho, 
São Paulo. 

SP Doutorado Trabalho docente 
individualizado; 
educação 
bancária; ensino 
de Geografia  

PEDROSO, Ana Paula Ferreira. Trajetórias 
formativas de educadores da EJA: fios e desafios. 
2015. Tese (Doutorado)-Pós-Graduação em Educação. 
Faculdade de Educação. Universidade Federal de 
Minas Gerais. 2015.  
 

MG Doutorado Formação docente 
inicial; formação 
continuada em 
serviço; 
especificidades da 
EJA 

 

Sobre trabalho e formação decente, encontramos seis trabalhos, sendo três de mestrado: 

Alvarez (2008), Barros (2010), Costa (2011), e três de doutorado Camargo (2015), Cunha 

(2017) e Pedroso (2015).  

 Barros (2010) analisou o CEJA de Cuiabá/MT, Costa (2011), um CEJA de Teresina 

(PI), Cunha (2017) a docência na rede CEEJA do Estado de São Paulo, através da aplicação de 

um questionário aos professores de Geografia dos 31 Centros que compõem a rede, e Pedroso 

(2015), a Escola Municipal José Eloísio Domingues, de Belo Horizonte, exclusiva de EJA.  Os 

quatro estudos apontam que a inserção das temáticas referentes à EJA em cursos e estágios de 

formação inicial são fundamentais para a aquisição de uma base sólida teórica e metodológica 

por parte dos futuros docentes, o que ainda é uma realidade distante nos centros analisados, já 

que a grande maioria dos professores não teve acesso à temática na formação acadêmica. Para 

suprir esta lacuna, as autoras apontam que a formação se dá em serviço, em momentos 

formativos e através da prática pedagógica, em sala de aula. Nesse sentido, a avaliação das 

autoras é de que o formato de oferta semipresencial, voltado para as avaliações em larga escala 

e com o objetivo de certificação aligeirada acaba recaindo na educação bancária, enunciada por 

Freire (1981), e se refletem no processo de formação docente.  Em centros como o CEJA, de 
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Bauru, em que os estudantes frequentam as aulas, os professores têm uma jornada de trabalho 

que permite formação continuada em serviço (ALVAREZ, 2008; CAMARGO, 2015). Alvarez 

(2008) cotejou respostas de professores e estudantes sobre as expectativas de aprendizagem e 

ao preconceito de professores em relação aos estudantes com baixa escolaridade, constatando 

que os professores mantêm uma prática dialógica, com altas expectativas em relação ao 

desempenho escolar dos estudantes, o que reverbera na autoestima destes e contribui para sua 

permanência na escola e aprendizagem. Pedroso (2015) ressalta que na escola por ela analisada 

a reflexão coletiva sobre a prática como processo de formação dos professores se aproxima da 

tradição da Educação Popular, mas que enfrenta desafios institucionais para se desenvolver 

plenamente, além da concorrência com os exames nacionais voltados exclusivamente para a 

certificação.  

Camargo (2015) analisou as representações sociais dos professores da EJA sobre sua 

formação docente e a afetividade no processo de ensino-aprendizagem. Participaram da 

pesquisa professores que atuam no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), instituição 

responsável pela EJA Ensino Fundamental, ciclo I, e no Centro Estadual da Educação de Jovens 

e Adultos (CEEJA), instituição responsável pela EJA do Ensino Fundamental, ciclo II e Ensino 

Médio, as duas instituições responsáveis pela oferta de EJA no município paulista de Bauru. A 

pesquisa evidenciou que a maioria dos professores escolhe dar aula na EJA por opção pessoal, 

em que se entrelaçam aspectos cognitivos, afetivos e sociais. Além da ausência da EJA na 

formação inicial dos professores, a autora identificou que a formação se dá em serviço, na 

relação com os estudantes, na troca de experiências com os colegas, na resolução dos problemas 

cotidianos, de pesquisas realizadas por iniciativa própria, em cursos ofertados pela secretaria 

de educação, em momentos destinados à formação em serviço, ainda que de forma incipiente. 

A prática cotidiana se dá por meio do compromisso assumido com os estudantes, ancorando-se 

na perspectiva afetiva e menos na competência técnica e na formação didático-pedagógica.  

 

Quadro 4: Diversidade dos estudantes da EJA 

Referências  UF Nível Palavras-chave 

ARAUJO, Zilma Franco Morais. Significado da educação 
de jovens e adultos para educandos e educadores no CEJA 
Cesário Neto. 2013. Dissertação (Mestrado)- Universidade 
Federal do Mato Grosso, Cuiabá, 2013.  

MT Mestrado Referencial 
teórico-
metodológico; 
narrativas de 
professores e 
estudantes 
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CORTE, Luciane Cristina. A mudança do perfil do público 
da EJA: desafios e perspectivas. 2016. Dissertação 
(Mestrado)- Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2016. 

SP Mestrado Mudança de perfil 
do estudante da 
EJA 
(juvenilização); 
motivações dos 
estudantes 

DANTAS, Dulciana de Carvalho Lopes. A inclusão de 
pessoas com deficiência intelectual na Educação de Jovens 
e Adultos (EJA): um estudo de caso. 2012. Dissertação 
(Mestrado)- Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Natal, 2012. 

MT Mestrado Currículo e 
práticas 
pedagógicas; 
inclusão de 
pessoas com 
deficiência  

MATTOS, Maria Isabel Alves de. A educação de jovens e 
adultos: a motivação como fator de aprendizagem e 
inclusão social - um estudo de caso sobre os alunos do 
ensino fundamental no centro de educação de jovens e 
adultos de Tubarão. 2003. Dissertação (Dissertação)- 
Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2003.  

SC Mestrado Motivação; 
aprendizagem;  
inclusão; evasão  

MELO, Leandro Siqueira de. Retornos (im)prováveis e 
esperanças subjetivas de alunos dos Centros de Estudos de 
Jovens e Adultos (CEJA) dos municípios de Itaboraí, São 
Gonçalo e Niterói. 2012. Dissertação (Mestrado)- 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2012. 

RJ Mestrado Perspectivas dos 
estudantes; 
especificidades da 
EJA  

REIS, Maria Conceição dos. EJA: o lugar da escola na vida 
dos jovens. 2017. Dissertação (Mestrado)-Programa de 
Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da 
Educação, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
São Paulo, 2017.  

SP Mestrado Juventude na EJA; 
lugar da juventude 
no CIEJA; relação 
dos jovens com a 
escola na EJA 

SANTOS, Josivaldo Constantino dos. A cultura do medo 
no cotidiano da escola : afetos, acolhimentos, violências, 
sofrimentos, como manifestações de um querer-viver 
societal. 2014. Tese (Doutorado)-Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.  

RS 

 

Doutorado  A cultura do 
medo na escola; 
acolhimento; 
inclusão   

SOUSA, Roselda Aparecida de. Ausência prolongada dos 
alunos da EJA semipresencial: um desafio à gestão. 2017. 
Dissertação (Mestrado)- Universidade Federal de Juiz de 
Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, 2017. 

MG Mestrado Gestão; 
frequência dos  
jovens do EM;  

TOLEDO, Ana Luiza Bacchereti Sodero de. Educação de 
Jovens e Adultos (EJA): um estudo sobre a inclusão de 
adolescentes no Centro Integrado de Educação de Jovens e 
Adultos (CIEJA). 2017. Dissertação (Mestrado)-Programa 
de Pós-Graduação em Educação) - Universidade Nove de 
Julho, São Paulo, 2017. 

SP Mestrado Expectativa 
docente; inclusão; 
relação professor-
estudante 
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Dantas (2012) aborda a inclusão de estudantes com diferentes tipos de deficiência no 

CEJA Licínio Monteiro da Silva, localizado no município de Várzea Grande (MT).  

Corte (2016), Reis (2017) e Toledo (2017) abordam a inserção dos jovens na EJA, em 

CIEJAs, localizados na cidade de São Paulo, processo conhecido como juvenilização da EJA, 

consequência de um fenômeno com muitas facetas: evasão precoce do sistema “regular” de 

ensino, distorção entre idade e série, necessidade de certificação para entrada no mercado 

profissional. Mattos (2003) pesquisou o que motiva os jovens e adultos a se inserirem na EJA, 

em pesquisa realizada no CEJA de Tubarão (SC). Melo (2012) analisou a inserção dos jovens 

nos CEJAs dos municípios de Itaboraí, São Gonçalo e Niterói, ambos localizados no Estado do 

RJ. Santos (2014) investigou as concepções de violência de professores, estudantes e gestão e 

evidenciou que não coincidem entre si.  Sousa (2017) analisou o papel da gestão para assegurar 

a presença dos jovens do Ensino Médio no Centro Estadual de Educação Continuada (CESEC), 

de Unaí (MG), que apresenta altos índices de abandono. 

 Os autores, ao abordarem a juvenilização da EJA, identificam como principais fatores 

que influenciam a mudança do perfil etário desta modalidade: a evasão precoce e as trajetórias 

de fracasso escolar; a difusão de projetos e programas públicos de EJA que vem incentivando 

a inserção dos jovens na modalidade; ampliação da cultura do direito à escolarização para todos 

e normatização subsequente; a necessidade de acelerar os estudos desses jovens para inserção 

no mercado de trabalho. Diante do perfil dos jovens que se inserem na EJA e suas expectativas 

de aprendizagem, as pesquisas informam que os professores encontram dificuldades para 

enfrentar a nova configuração, bem como alavancar processos de alfabetização e letramento 

eficazes e significativos com os jovens. Além disso, apontam como entraves para o atendimento 

das necessidades de aprendizagem deste público os preconceitos por parte de gestores e 

professores em relação às manifestações da cultura juvenil.   

 

Considerações sobre a revisão da literatura 

 

A literatura analisada corrobora o resultado do estudo coordenado por Di Pierro et al  

(2017) que analisa quatro centros públicos no Estado de São Paulo e identifica dois modelos de 

de oferta de EJA: um que se aproxima da Educação Popular; e aqueles que dão continuidade às 

práticas dos Centros de Educação Supletiva (CES) norteado pelo paradigma da educação 

compensatória, repositória de conteúdos, certificação acelerada, semipresencial, com 

avaliações em larga escala para certificação. No modelo compensatório, segundo Di Pierro et 

al (2017)  
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[...] não há praticamente espaço para a produção cultural de educandos e 
educadores, nem mesmo para a negociação de diferenças culturais; o currículo 
é um rol de conhecimentos prescritos a priori que exprimem o saber reificado 
veiculado pelo livro didático e pela escola, entendida como locus de 
transmissão cultural (p. 47).  

 
Os CES foram planejados e construídos durante o regime militar (VARGAS, 1984). 

Contraditoriamente, foi a primeira vez na história que espaços educacionais voltados 

exclusivamente para o público adulto foram construídos. Com caráter compensatório, os CES 

baseavam-se nos moldes da autoinstrução e ofertavam cursos semipresenciais. Mário Sérgio 

Mafra foi convidado pelo Ministro da Educação e Cultura à época, Eduardo Portella, para 

planificar os centros, e produziu um manual para implementação dos centros chamado 

“Conhecendo um centro de estudos supletivos”. Neste material, Mafra (1979/1980) detalha o 

que é um CES, os procedimentos para implementação no município, orientações para emissão 

de certificados, padronizando a oferta de escolaridade para a população adulta.  

O currículo era organizado por módulos, prescindindo da organização seriada. Surgiram 

no contexto em que a conscientização e a participação que vinham sendo construídos no período 

pré-golpe civil-militar perdiam força para o ensino tecnicista, caracterizado pelo foco na 

metodologia e voltado sobretudo para o mercado de trabalho. Buscava atender ao trinômio: 

tempo (rapidez de instalação), custo (aproveitamento de espaços ociosos) e efetividade 

(emprego de metodologias adequadas)  (VARGAS, 1984). 

No modelo CES o ensino se dava por meio de módulos instrucionais e de estudo 

dirigido, sob mediação de um orientador de aprendizagem, um horário no qual os estudantes 

eram atendidos de forma individualizada, em plantões, com pouca atenção às diferentes 

realidades, trajetórias de vida e conhecimentos prévios dos estudantes. A ideia era fazer com 

que o estudante recuperasse o “tempo perdido”, que pudesse repor o que não aprendeu na idade 

considerada “adequada” para aprender. A oferta de disciplinas nos CES se dava por meio da 

autogestão do tempo, já que o estudante não tinha um prazo para concluir seus estudos. Cada 

aluno organizava seu itinerário formativo. Neste modelo a escola ficava disponível à 

organização de horários dos estudantes. Tal organização e funcionamento flexível permitia a 

um número maior de trabalhadores acessar a escola, o que em outras escolas poderia ser um 

impeditivo a depender dos horários de trabalho. 

Assim, em meio a contradições, os CES se configuravam como uma alternativa para os 

trabalhadores concluírem seus estudos. Em sua dissertação de mestrado, Torres (1997) analisa 

a trajetória de um dos CES implementados no Estado de São Paulo e sustenta que a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5692/71 colocou para o poder público do Estado a 
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oferta de escolarização para a população jovem e adulta, avançando em relação a fase anterior 

em que a oferta se reduzia à oferta de exames. Torres (1997) afirma que:  

Pode-se inferir que o projeto CES era uma resposta mediadora para a extinção 
dos movimentos educativos e culturais do período anterior ao governo militar. 
O projeto CES parece ter sido pensado também como local de difusão de 
cultura revestido, entretanto, de roupagem até certo ponto considerada 
sofisticada, principalmente levando-se em conta a época de seu surgimento, 
pois recorria a todo tipo de recurso tecnológico educacional (p. 162).  

 
 Se por um lado, a oferta escolar dos CES desconsiderava as diferenças locais e regionais 

e desconstruía a proposta anterior, significou um avanço no que diz respeito à oferta de 

oportunidades de escolarização para jovens e adultos. Avançava em relação à oferta restrita de 

exames para propor acesso à escolarização, por meio da tecnologia educacional, apoiada na 

organização modular dos conhecimentos disciplinares. O Ensino Supletivo encontrou nos CES 

um dos meios para se disseminar. 

 No período de redemocratização, com o fim da Ditadura Militar, este modelo foi 

fortemente oposto à educação de jovens e adultos entendida como direito social. Nesse período, 

a EJA retomou experiências e aportes teóricos importantes construídos no período anterior ao 

Regime Militar e construiu propostas de continuidade e outras iniciativas de oferta, como foi o 

caso do MOVA criado na gestão Luiza Erundina (Partido dos Trabalhadores, 1989-1993) 

quando Paulo Freire foi Secretário de Educação. Trata-se, contudo, de um processo em 

construção, com continuidades e rupturas, já que existem muitas persistências do caráter 

compensatório da educação de adultos, conforme evidencia a literatura sobre centros públicos 

exclusivos de EJA.  

Em meio aos paradoxos dos modelos de EJA que se apresentam na atualidade, com suas 

continuidades e rupturas, em boa parte das obras analisadas em nosso levantamento da literatura 

sobre centros exclusivos de EJA são destacados como aspectos positivos: o trabalho coletivo 

da equipe pedagógica; a boa relação entre professor e estudantes; currículo que permite articular 

atividades extraclasses com atividades em classe; espaços para compartilhamento das 

produções dos estudantes; formação continuada dos professores (em serviço e fora da 

instituição). Princípios caros ao pensamento da Educação Popular como diálogo, educação 

problematizadora da realidade, aprendizagens significativas, respeito aos saberes dos 

estudantes, os sujeitos da EJA no centro do processo educativo, valorização dos professores, 

gestão democrática, são fatores em relevo na organização de formatos de oferta de EJA melhor 

sucedidos. 
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Entre os desafios a serem superados pelos centros exclusivos apontados pela literatura 

para garantia efetiva do direito dos jovens, adultos e idosos à educação pública de qualidade, 

destacam-se: mais investimento na formação inicial e continuada dos professores; garantir 

infraestrutura adequada; rever o currículo da EJA; compreender as especificidades dos centros 

exclusivos de EJA; rever o custo-aluno no Fundeb; adequar os materiais didáticos às 

necessidades das faixas etárias atendidas pela EJA; a constatação de que o aprofundamento da 

aprendizagem da leitura e da escrita  nem sempre são garantidos em processos acelerados de 

escolarização, do que são exemplos aqueles que ofertam a modalidade semipresencial. 

Contudo, o que se verifica na leitura das teses e dissertações é que existe demanda para 

todos os formatos de EJA, dada a heterogeneidade do público jovem e adulto com baixa 

escolarização. Assim, a diversificação de formatos nas políticas públicas para abarcar a 

diversidade e as especificidades da EJA é o ponto chave a ser revisto nas políticas e considerado 

no financiamento da modalidade, na organização do currículo, dos tempos e dos espaços 

formativos, adequando-os aos tempos e espaços de vida dos sujeitos da EJA.  

 

Estrutura da tese 

 

 Com o propósito de melhor descrever e analisar os casos, a tese está estruturada em 

cinco capítulos, além da introdução. Na introdução apresentamos o problema de pesquisa e a 

metodologia. No capítulo 1, construímos algumas referências teóricas em diálogo com a 

literatura que aborda a organização escolar voltada para a democratização da educação. Assim, 

aprofundamos a construção do problema inserida no paradoxo que deu origem à pesquisa, qual 

seja, em momento de maior atenção do poder público para a modalidade EJA, observa-se maior 

declínio no número de matrículas. Entre os fatores que contribuem para a explicação do 

fenômeno, abordamos a rigidez dos sistemas de ensino que se manifesta na forma escolar, 

dificultando organizações escolares mais flexíveis que deem conta da diversidade presente na 

EJA. Por fim, apresentamos alguns caminhos possíveis para a organização da EJA que abarque 

as especificidades desta modalidade, inseridos nas acepções de Comunidades de Aprendizagem 

em perspectiva crítica e emancipatória.  

 Os capítulos 2, 3 e 4 apresentam a sistematização dos estudos de caso. No capítulo 2, 

apresentamos o estudo do CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu, localizado na Zona Leste, da 

cidade de São Paulo. No capítulo 3, o estudo de caso do CEMEFEJA Paulo Freire, localizado 

em Campinas (São Paulo). No capítulo 4, analisamos o caso da Escola de Adultos La Verneda 

Sant-Martí, localizada em Barcelona, na Espanha. Os casos estão estruturados de modo a situar 
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cada instituição em seu contexto, para, em seguida, apresentar os aspectos pedagógicos e de 

gestão de cada um. O quinto capítulo é dedicado à comparação, análises e conclusões do estudo 

dos três casos. 

 Esperamos dessa forma contribuir para o enfrentamento da dramática problemática da 

baixa matrícula de jovens e adultos na educação básica diante da permanência do alto índice de 

analfabetismo e baixa escolaridade da população jovem e adulta brasileira. Apontando fatores 

intraescolares que contribuam para a configuração da EJA escolar, esperamos colaborar para a 

proposição de políticas e práticas educacionais mais adequadas às necessidades e 

especificidades deste grupo etário e sociocultural que não concluiu a escolarização básica e que 

encontra na organização da atual escola pouca motivação para cursá-la.   
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1 CONSTRUINDO REFERÊNCIAS TEÓRICAS EM DIÁLOGO COM A 
LITERATURA  
 

A literatura disponível nos ajuda a compreender o paradoxo das últimas décadas, quando 

a EJA recebeu maior atenção nas políticas públicas do governo federal brasileiro coincide com 

o declínio no número de matrículas na modalidade. Na articulação de fatores que ajudam 

explicar o fenômeno da queda no número de matrículas está a dificuldade em organizar tempos 

e espaços escolares que guardem identidade com as necessidades e condições de aprendizagem 

do público alvo da EJA. Para abordar essa problemática, trazemos autores que discutem as 

tensões entre institucionalização da modalidade e flexibilidade. Por fim, apresentamos acepções 

de Comunidades de Aprendizagem, sua fundamentação e método, com vistas a apontar 

caminhos possíveis para a organização da EJA adequada às especificidades desta modalidade e 

às características da população jovem e adulta com baixa escolaridade. 

 

1.1 Discutindo o problema de pesquisa: o paradoxo entre institucionalização da EJA e 
declínio no número de matrículas 
 
 

Apesar dos avanços conquistados ao longo das últimas três décadas no reconhecimento 

dos direitos educativos dos jovens e adultos, observamos fragilidades nas políticas e práticas 

que garantam as conquistas legais. A EJA está assegurada pela Constituição Federal, em seu 

artigo 208, quando afirma que: I – o ensino fundamental obrigatório e gratuito assegura 

inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. A 

Emenda Constitucional n° 59/2009, alterou o texto original da CF (Art. 208) para: I - educação 

básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, assegurada inclusive sua 

oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Para tanto, o 

Estado estende também os programas que viabilizam o acesso e a permanência na escola.  VII - 

atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

Esta mudança foi um aceno importante para a proteção jurídica ampliada, uma vez que 

o ensino médio, enquanto parte da educação básica, pode ser cursado gratuitamente em escolas 

públicas na faixa etária obrigatória ou na faixa pós-obrigatória (após os 18 anos).  

A Lei de Diretrizes Nacionais (BRASIL) nº 9.393/1996, em seu artigo 37 (modificado 

pela Lei 13.632/2018), também assegura este direito, ao deixar claro que “[...] a educação de 
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jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 

ensino fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a 

aprendizagem ao longo da vida”. Como uma modalidade da educação básica, a EJA tem o 

objetivo de promover a escolarização de pessoas jovens e adultas, desde a alfabetização ao 

ensino médio, às pessoas que não tiveram acesso à escola ou que tiveram seu percurso escolar 

interrompido. 

Apesar das limitações e críticas dirigidas a alguns dos programas de acesso e 

permanência dos jovens e adultos na escola implementados nas últimas décadas, a EJA foi 

alçada a uma condição menos desfavorável que em períodos anteriores, haja visto que o Brasil 

experienciou governos mais sensíveis às demandas populares entre 2000 e 2016. Contudo, este 

conjunto de normativas e iniciativas não lograram resultados positivos nos índices de 

alfabetização e escolarização, observando-se declínio considerável no número de matrículas a 

partir de 2006. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), em 2017 

estavam matriculados na EJA 2.858.145 estudantes. Em 2006 eram 5.616.291. A Pnad informa 

ainda que no Brasil quase 25 milhões de pessoas entre 14 e 29 anos estão fora da escola, 51% 

da população adulta no país concluiu apenas o ensino fundamental contra 15,3% que detém 

ensino superior. Além disso, o Brasil tem cerca de 11,8 milhões analfabetos, o que corresponde 

a 7,2% da população de 15 anos ou mais, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com entrevista de Catelli Jr. (2016) à 

Revista Época on-line “[...] isso significa que temos uma baixíssima adesão às escolas de jovens 

e adultos levando em conta a enorme demanda potencial. Menos de 5% daqueles que não 

concluíram a Educação Básica estão frequentando uma escola”. 

O gráfico abaixo mostra o declínio no número de matrículas em todos os segmentos da 

modalidade EJA entre 2008 e 2016. 
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Ilustração 1: Número de matrícula de EJA por etapa de ensino, Brasil, 2008-2016 

 

Fonte: Censo Escolar 2016, INEP  

 

A literatura sobre o tema do analfabetismo e baixa escolaridade dos jovens e adultos 

brasileiros articula várias explicações socioeconômicas, histórico-culturais e político-

educacionais. 

Autores como Beisiegel (2003), Freitas e Biccas (2009), Haddad e Di Pierro (2000) vêm 

demonstrando a relação entre o fenômeno com a lenta expansão da escola aos setores populares 

e o desenvolvimento tardio das políticas de EJA ao longo da história da educação brasileira.  

De acordo com Beisiegel (1974), o tardio desenvolvimento do sistema escolar e a histórica 

desigualdade socioeconômica que marcam o Brasil, são processos que limitaram uma parcela 

significativa da população de acessar o direito à educação.  

Outros autores chamam atenção para a estreita relação entre os fenômenos do 

analfabetismo e da baixa escolarização e outros processos de exclusão relacionados às 

condições de classe, território, raça, gênero e geração. Pinto (1989), Di Pierro e Galvão (2012), 

Ferraro (2009), Soares (1990), Carreira (2014), Rivero (2000), Rosemberg e Piza (1996) e 

Sposito (2003) demonstram que os não-brancos possuem menos anos de escolaridade em 

relação aos brancos, que os maiores índices de analfabetismo estão concentrados entre os que 

auferem menor renda, vivem no campo e nas regiões periféricas das grandes cidades, entre as 

mulheres que foram interditadas do acesso à educação.  

Piza e Rosemberg (1996) chamam a atenção para a complexidade envolvida na relação 

entre gênero, raça e oportunidades educacionais. Para as autoras, o analfabetismo que persiste 
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no Brasil é fundamentalmente produto da exclusão de populações empobrecidas dos bens 

sociais, em especial da educação. Assim, o primeiro traço forte do analfabetismo brasileiro é 

sua alta relação com o nível de renda da família, relação que se mantém nas diversas regiões e 

nos diversos grupos etários. Já em relação ao gênero, existe a tendência à equalização dos 

índices de alfabetização masculinos e femininos, observando-se apenas uma inferioridade 

feminina para os grupos etários mais idosos, o que pode ser considerado como resquício do 

passado. Além do mais, a discriminação racial é apontada pelas autoras como fator 

profundamente ligado ao analfabetismo.  

Os dados da PNAD Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística (IBGE) em 2017, revelam a intersecção entre classe social, cor e localização 

geográfica, que ajuda a explicar a persistência dos altos índices de analfabetismo e baixa 

escolaridade da população brasileira: enquanto mais de 22% dos brancos têm nível superior, a 

porcentagem é reduzida para 8,8% entre a população preta ou parda. As menores médias de 

anos de estudo estão no Norte (7,4%) e no Nordeste (6,7%) do país. É no Nordeste também 

onde há a maior taxa de analfabetismo do Brasil, com a estimativa de 14,8% para pessoas de 

15 anos ou mais, quase quatro vezes mais do que no Sudeste (3,8%). Em todo os país a 

porcentagem é de 7,2%, o que corresponde a 11,8 milhões de analfabetos. Enquanto para pretos 

ou pardos a taxa foi de 9,9%, brancos representam menos da metade, com 4,2%. Este dado 

também se aplica aos idosos, a maioria entre os analfabetos (20,4%). Destes, enquanto 11,7% 

dos idosos brancos são analfabetos, idosos pretos ou pardos são 30,7% (IBGE, 2017).  

Trata-se de uma história inacabada do analfabetismo, conforme enuncia Ferraro 

(2009). O autor, ao tomar como ponto de partida o recenseamento de 1872, apresenta os 

desafios para a alfabetização na contemporaneidade. Aborda a construção social do 

analfabetismo como questão nacional de longa data, pelo debate parlamentar que antecedeu a 

promulgação da Lei Saraiva no período entre 1878-1881, que acabou por aprovar a exclusão 

dos analfabetos do direito de voto. 

Como consequência desta conjunção de fatores, o Brasil enfrenta ao longo da sua 

história a situação do analfabetismo e dos baixos índices de escolarização, a denotar o fato de 

que até o final do Império 82% da população com idade superior a cinco anos era analfabeta, o 

que não se reverteu mesmo após 30 anos do estabelecimento da República: o censo de 1920 

indicou que 72% da população acima de cinco anos permanecia analfabeta (HADDAD e DI 

PIERRO, 2000).  

Os processos descritos colaboraram para a construção histórico-social das narrativas 

sobre o analfabeto, carregando esta palavra de significados negativos, relacionando a falta de 
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domínio da leitura e da escrita ao preconceito e à discriminação (DI PIERRO e GALVÃO, 

2012). Segundo as autoras, a construção deste estigma foi reforçada no século XX quando o 

analfabetismo passou a ser abordado como causa do subdesenvolvimento do Brasil e não uma 

de suas consequências. Atraso, pobreza e doença eram tidos como consequência do 

analfabetismo, e não como problemas estruturais da nossa sociedade. A falta de incentivo a 

políticas de educação de adultos neste período também foi influenciada pelo entendimento do 

Estado de que a pessoa não alfabetizada já estaria adaptada à sua condição e que por isso não 

precisaria de investimentos em sua formação, que o foco eram as crianças do ensino primário. 

Dessa forma, acreditava-se também que se evitaria a formação de novas gerações de 

analfabetos.  

Em 1945, com o final da ditadura de Vargas e com a criação da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), ocorreu, então, por parte desta, a 

solicitação aos países integrantes (e entre eles, o Brasil) para alfabetizar os adultos analfabetos. 

No Brasil, a primeira Campanha Nacional de Educação de Adultos, em 1947, no governo 

Getúlio Vargas, seria um marco da educação de adultos no país, propondo: alfabetização dos 

adultos analfabetos do país em três meses, oferecimento de um curso primário em duas etapas 

de sete meses, a capacitação profissional e o desenvolvimento comunitário. Para Freitas e Bicas 

(2013) a Campanha cumpria entre suas funções a de integrar o povo brasileiro ao projeto de 

nação e construir uma nova disciplina voltada à lógica do mundo do trabalho urbano. 

Haddad e Di Pierro (2000) destacam que o século XX foi fundamental para a definição 

da identidade da EJA, já que foi entre 1959 e 1964 que movimentos sociais e campanhas 

articularam a luta por direitos sociais e alfabetização da população excluída da escola. De 

acordo com levantamento organizado pelos autores, nesse período surgiram: o Movimento de 

Educação de Base (MEB), da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), estabelecido 

em 1961, com o patrocínio do governo federal; o Movimento de Cultura Popular de Recife 

(MCP), a partir de 1961; os Centros Populares de Cultura (CPC), órgãos culturais da União 

Nacional dos Estudantes (UNE); a Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, da 

Secretaria Municipal de Educação de Natal. Destacam os autores também que foi em 1964 que 

o Programa Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e da Cultura (MEC), contou 

com a presença do educador Paulo Freire, no governo de João Goulart (1961-1964).  

Na década de 1960 o Brasil vivia um momento de grande efervescência política em que 

figuravam movimentos sociais urbanos e camponeses, organizados em vários estados do país e 

o governo federal mais afeito a um programa reformista, que incluía reforma agrária, urbana, 

da saúde, educacional entre outras. O mundo vivia o período da Guerra Fria, bastante polarizado 
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entre os blocos socialista, liderado pela União Soviética, e capitalista, pelos Estados Unidos da 

América (EUA). Na América Latina (AL) estavam no poder presidentes mais próximos das 

demandas populares, alguns mais radicais que outros, mas se anunciavam reformas importantes 

no continente, alavancadas pela Revolução Cubana, em 1959. Cuba inspirava os países vizinhos 

ao ter anunciado o fim do analfabetismo no país como uma das prioridades do governo 

revolucionário e ter iniciado uma grande cruzada de alfabetização pela ilha realizada com 

trabalho voluntário, um dos princípios do processo revolucionário. 

No Brasil, o educador Paulo Freire fazia duras críticas ao distanciamento da escola 

brasileira da realidade permeada pelas brutais desigualdades socioeconômicas que 

caracterizavam e caracterizam a sociedade brasileira. De acordo com Freitas e Bicas (2009): 

[...] a educação e a escola brasileiras foram severamente criticadas por Paulo 
Freire no final dos anos 1950. Foram consideradas desconectadas da realidade 
brasileira, não se enquadrando nem nas necessidades da sociedade moderna e 
nem nas demandas do desenvolvimento (p. 227). 

 
Neste contexto, a alfabetização de adultos adquiriu caráter explicitamente político, 

motivo pelo qual foi alvo de repressão pelo golpe civil-militar de 1964. O Programa Nacional 

de Alfabetização do Ministério da Educação e Cultura, foi interrompido, os materiais didáticos 

foram apreendidos e muitos dirigentes foram presos, ou exilados, como foi o caso do seu 

principal intelectual, Paulo Freire. Os movimentos sociais progressistas ligados à Igreja 

Católica foram fortemente reprimidos, desarticulando os processos de alfabetização por eles 

organizados ou ainda os substituindo por movimentos de cunho evangelizador, 

descaracterizando o processo que articulava desenvolvimento da consciência crítica e 

alfabetização (FREIRE, 1967). Apesar da repressão, as experiências de Educação Popular se 

mantinham de forma clandestina e dispersas. Por sua vez, os militares criaram o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) e o Ensino Supletivo, que marcaria a educação de 

adultos com o caráter compensatório, de reposição do ensino regular e de formação de mão-de-

obra na perspectiva de um projeto econômico dependente (DI PIERRO e HADDAD, 2000). 

No entanto, o cenário mudaria na década de 1980, quando os movimentos sociais se 

reorganizaram no Brasil, recolocaram a EJA como tema a ser enfrentado pela sociedade 

brasileira e alcançaram importantes conquistas, sobretudo do ponto de vista legal. Com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, os municípios e os estados passaram a inserir o 

direito à educação pública dos jovens e adultos em suas leis orgânicas. Contudo, o Brasil vivia 

um período de contradição, já que as políticas públicas de oferta de educação de jovens e adultos 

encontravam muitos entraves para se efetivar. A Nova República extinguiu o MOBRAL, 
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considerado de baixa qualidade, e ainda em 1985, o programa foi substituído pela Fundação 

Nacional para Educação de Jovens e Adultos (Fundação Educar).  

Nos anos 1990, o neoliberalismo foi incorporado como orientação da maioria dos 

governos da América Latina. Caracterizou-se, neste continente, pela diminuição da intervenção 

do Estado na economia, a partir da disseminação de ideias que valorizam a privatização em 

detrimento dos direitos historicamente conquistados pela sociedade organizada, ferindo o 

princípio legal e republicano de garantir educação pública de qualidade, para todos. Para ajustar 

as políticas educacionais ao projeto político neoliberal de Estado, a contenção dos gastos 

públicos impôs à EJA sua marginalização, sob o argumento de que seria priorizado o Ensino 

Fundamental das crianças e dos adolescentes. Assim, a redefinição do papel do Estado limitou 

a realização dos direitos conquistados, uma vez que as reformas neoliberais iniciadas no 

governo Fernando Collor e, posteriormente, no governo Fernando Henrique Cardoso, limitaram 

a expansão e a oferta com qualidade do direito dos jovens e adultos à educação. Exemplo da 

invisibilidade à qual a EJA foi alçada na década de 1990, é a declaração do Ministro da 

Educação à época (1991 e 1992). 

[...] o grande problema do país é o analfabetismo das crianças e não o de 
adultos. O adulto analfabeto já encontrou o seu lugar na sociedade. Pode não 
ser um bom lugar, mas é o seu lugar. Vai ser pedreiro, vigia de prédio, lixeiro, 
ou seguir outras profissões que não exigem alfabetização. Alfabetizar o adulto 
não vai mudar muito sua posição dentro da sociedade e pode até perturbar. 
Vamos concentrar nossos esforços em alfabetizar a população jovem. Fazendo 
isso agora, em dez anos desaparece o analfabetismo (GOLDEMBERG apud 
BEISEIGEL, 1997, p. 30). 
 

O lugar marginal ocupado pela EJA nesse período culminou no fechamento do principal 

canal de diálogo entre sociedade civil e governo que existia no momento, a Comissão Nacional 

de Educação de Jovens e Adultos (CNEJA), na criação do Programa Alfabetização Solidária 

(PAS), que consistia na transferência de parcela substancial da responsabilidade pela 

alfabetização da população adulta para a esfera da filantropia privada. Mesmo tendo renunciado 

à coordenação interministerial dos programas de educação de jovens e adultos, o Ministério da 

Educação (MEC) tratou de centralizar os instrumentos de controle e regulação em nível 

nacional: regularizou a coleta e divulgação de estatísticas educacionais; criou o Exame Nacional 

de Certificação de Competências para Jovens e Adultos (ENCCEJA); instituiu referenciais 

curriculares; formulou programa de formação, sistematizados no documento Parâmetros em 

Ação e subsidiou a produção de materiais didáticos (Coleção Viver, Aprender) (REIS, 2014).  

Para Haddad (2007), dois instrumentos principais impuseram limitações à expansão 

da EJA nesse período. Um foi a aprovação da LDBN de 1996, que apesar de reconhecer o 
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direito à EJA, não levou em conta uma série de proposições importantes que constavam nos 

projetos anteriores dos deputados Octávio Elísio e Jorge Hage, os quais retomavam a expressão 

Educação de Jovens e Adultos, num esforço de superação da ideia de reposição presente na 

concepção de Ensino Supletivo. O outro foi a aprovação da Emenda Constitucional nº 14/96, 

com o estabelecimento do Fundo de Valorização do Ensino Fundamental (FUNDEF), que 

suprimiu o compromisso da sociedade e dos governos de superar o analfabetismo até 1998, 

desobrigando o governo federal de aplicar a metade dos recursos vinculados à educação para 

esse fim. De acordo com Beisigel (2000), a exclusão das matrículas da EJA nos cálculos 

relativos à redistribuição dos recursos acentuou a resistência da maioria dos municípios em 

assumir as atribuições da EJA e dificultou a continuidade das iniciativas que já vinham sendo 

desenvolvidas na modalidade. 

Em 2003, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores), 

houve uma inflexão no papel do Estado, que passou a assumiu maior responsabilidade pela 

oferta de EJA. Com a substituição do Fundef pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), 

regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20 de junho 2007, a EJA passou a compor as políticas de 

financiamento e assistência estudantil da Educação Básica. Apesar do avanço, o Fundeb 

contempla a EJA de modo parcial, pois lhe atribui um fator de ponderação inferior aos valores 

de referência das demais modalidades, e impõe um teto de gasto na modalidade de 15% do 

Fundo. 

Mesmo com financiamento insuficiente, observaram-se avanços nas políticas públicas 

nas últimas décadas, como a inserção da EJA nos programas federais de alimentação e 

transporte escolar, do livro didático para toda a Educação Básica e descentralização de recursos 

para as escolas. Em 2010, foram criadas as Diretrizes Nacionais para a Oferta de EJA em 

Situação de Privação de Liberdade nos Estabelecimentos Penais, pelos Conselhos Nacionais de 

Educação e de Política Criminal e Penitenciária; e uma emenda na Lei de Execução Penal 

instituiu a remissão da pena pelo estudo (DI PIERRO e HADDAD, 2015). 

Em 2004, a gestão federal da política de EJA passou para a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad)6, que além de retomar a interlocução com a 

sociedade civil e os governos subnacionais no âmbito da Comissão Nacional de Alfabetização 

e Educação de Jovens e Adultos (CNAEJA), estabeleceu diálogo com os Fóruns de EJA e 

apoiou a realização de encontros nacionais por eles promovidos. Entretanto, o Programa 

                                                           
6 Em 2001 o eixo inclusão seria inserido à Secretaria, incorporando a letra “i” à sigla, passando a se denominar 
Secadi. 
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Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) continuou a ser conduzido pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), ao passo que a Secretaria Nacional de 

Juventude (SNJ) criava em 2005 o Projovem Urbano, programa voltado para a conclusão do 

Ensino Fundamental de jovens com inserção precária no mercado de trabalho, e a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do MEC instituía em 2006 o Programa Nacional 

de Integração da Educação Básica com a Educação Profissional modalidade EJA (PROEJA), 

que oferece na rede federal cursos de elevação de escolaridade e formação profissional. 

Na segunda década do milênio, sob a Presidência de Dilma Roussef, o foco foi a política 

de capacitação profissional, com a criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego (Pronatec), para suprir a demanda de mão de obra da economia em crescimento. Di 

Pierro e Haddad (2015) se somam às muitas críticas direcionadas ao Pronatec, por seu viés 

privatizante, materializado no repasse de recursos públicos a instituições privadas como o 

Sistema S; pela pouca oferta de educação profissional articulada à Educação Básica; pela 

qualificação para postos de trabalho específicos; ausência de mecanismos de gestão 

democrática e de instrumentos de avaliação e monitoramento de resultados. Ao contrário de 

iniciativas do governo Lula, como o Projovem e o Proeja, que priorizavam a educação e a 

qualificação através de currículo integrado. 

Apesar das limitações e críticas que sofreram, as políticas de EJA foram retomadas nas 

últimas décadas, mas as matrículas na modalidade seguiram caindo, conforme mencionado 

anteriormente. Segundo Haddad (2007), apesar da crescente institucionalização da EJA nas 

redes de ensino nos últimos anos, não há um sistema de atendimento que garanta a continuidade 

de estudos para os jovens e adultos, nem um padrão nacional desse atendimento. Essa 

institucionalização é acompanhada por forte tensão entre uma concepção mais flexível de 

currículo, que a aproxima da tradição da educação popular, e a tradição escolar dos sistemas de 

ensino que se apresentam, na maioria dos casos, pouco flexíveis quanto à adequação dos tempos 

e espaços pedagógicos aos grupos excluídos que frequentam a escola. 

Di Pierro (2016) colabora com Haddad (2007) ao demonstrar a articulação de um 

conjunto de fatores que explicam a permanência da baixa escolaridade da população brasileira 

e a queda brusca no número de matrículas nos últimos anos em quatro grandes hipóteses. A 

primeira mantém relação com o mercado de trabalho: no momento em que a economia estava 

aquecida, foi absorvida mais mão-de-obra, mesmo com baixa qualificação, o que ajuda a 

explicar a queda no número de matrículas a partir de 2007, momento de aquecimento da 

economia brasileira. A segunda é de que a cultura do direito à educação ao longo da vida ainda 

não está incorporada na sociedade brasileira, ao contrário do direito à escola para crianças e 
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adolescentes. A terceira hipótese é a inadequação das políticas públicas, a denotar o fato da 

matrícula do aluno de EJA valer 80% da matrícula de um aluno do Ensino Fundamental urbano, 

tornando a modalidade pouco atrativa para os gestores da educação básica. Ainda como parte 

desta hipótese, a pesquisadora destaca que existe uma inadequação do padrão de colaboração 

intergovernamental, pois nem sempre os programas do governo federal, onde se desenham as 

políticas educacionais, são compatíveis com as distintas realidades locais, onde se executam as 

políticas. Por fim, a quarta hipótese é a falta de qualidade da EJA, pois ainda persiste a 

organização escolar que toma como referência o ensino escolar voltado para crianças e 

adolescentes, o que não atende as necessidades de formação da população jovem e adulta.  

O direito de todos à educação ao longo da vida é uma consigna presente em acordos 

internacionais de que o Brasil foi signatário ao longo do último quarto de século, como as metas 

de Educação para Todos, criadas em 1990, em Jomtien (Tailândia) e renovadas em 2000 em 

Dakar (Senegal); os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, assinados em 2000; as 

Declarações de Hamburgo e de Belém subscritas, respectivamente, em 1997 e 2009 na V e VI 

Conferências Internacionais de Educação de Adultos (Confinteas). Apesar disso, a cultura do 

direito à educação ao longo da vida está muito distante de ser incorporada pelo conjunto da 

sociedade brasileira e pelo sistema político brasileiro. 

Estudo coordenado por Haddad (2007), que incluiu 66 municípios brasileiros de seis 

regiões metropolitanas, evidenciou que o atendimento da modalidade EJA cobre apenas uma 

parcela pequena da demanda potencial, e varia segundo a dinâmica entre o compromisso 

político do poder público em realizar tal atendimento, a disponibilidade de recursos financeiros 

e a pressão social. Os resultados dessa pesquisa conferem importância ao mapeamento e análise 

de experiências de escolarização que garantam a mobilização, permanência dos alunos na 

escola e a continuidade dos estudos, bem como na verificação de possibilidades de diálogo entre 

correntes teórico-práticas como a educação popular e a institucionalização da modalidade EJA 

nos sistemas escolares.  

Beisiegel (1997) e Arroyo (2005) vêm chamando a atenção para a necessidade de 

organizações escolares que levem em consideração as especificidades do público jovem e 

adulto. 

É a própria legislação que está propondo às autoridades e aos educadores a 
tarefa de investigar e definir modalidades de realização do trabalho educativo 
adequadas às condições de vida de jovens e adultos trabalhadores. Neste 
sentido, talvez a questão da competência técnica na educação de jovens e 
adultos esteja sendo discutida em trabalhos recentes de maneira incompleta. 
Além do necessário domínio das técnicas de trabalho pedagógico e do 
conhecimento das características especiais de jovens e adultos, impõe-se 
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examinar principalmente a questão dos modelos de organização das atividades 
educativas, de modo a adequá-las às peculiaridades e às possibilidades de sua 
clientela. E é sempre importante não esquecer que a principal peculiaridade dos 
jovens e adultos analfabetos é a sua condição de portadores de uma situação de 
classe (BEISIEGEL, 1997, p. 33). 
 

 Na mesma direção, Arroyo (2005) complementa afirmando que  

[...] teremos que inventar alternativas corajosas, assumindo que as formas como 
se cristalizou a garantia pública à educação não são estáticas. Podem e devem 
ser reinventadas. Reinventando formas possíveis de garantir o direito à 
educação na especificidade das trajetórias vividas pelos setores populares (p. 
46). 

 

1.2 Organização de tempos e espaços da EJA 

 

A mudança de paradigma da educação de jovens e adultos compensatória, repositora 

dos conteúdos aos quais a população pouco escolarizada não teve acesso em algum período da 

vida, vem sendo contestado pelas teorias que entendem a EJA como uma questão de justiça 

social, de garantia de direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, voltada para a 

construção da cidadania democrática e a emancipação, fundamentada nos princípios da 

Educação Popular (FREIRE, 1981; 1997; LIMA, 2007; ARROYO, 2005; 2017). Estas 

concepções se encontram em tensão com a rigidez dos sistemas educativos consolidados 

historicamente em uma forma escolar pouco flexível para os grupos socialmente excluídos 

(VINCENT et al 2001; GOMES, 2007; ESCOLANO, 2008; GALLEGO, 2008; THISSEN, 

2011). Entre tensões e avanços vêm sendo construídas propostas que buscam garantir o direito 

à educação ao longo da vida via acesso à educação escolar.  

Ao fazer a crítica à distribuição desigual dos conhecimentos na sociedade 

contemporânea, cada vez mais mediada pela informação, as diferentes acepções de 

Comunidades de Aprendizagem se pautam na possibilidade de construção de diálogos 

igualitários, que não discriminem os conhecimentos populares em detrimento dos 

conhecimentos escolares, articulando processos de educação formal e não formal, via gestão 

democrática, estreita articulação com o território e construção de relações horizontalizadas na 

escola (FLECHA, 1997; VALLS, 2000; ELBOJ et al, 2002; TORRES, 2004; AUBERT, 2008; 

MELLO et al, 2012). 

 As concepções sobre educação ao longo da vida e as práticas por elas orientadas são 

bastante polêmicas. Lima (2007) aponta que o entendimento sobre educação ao longo da vida 

pode ser subordinado à educação voltada à pura adaptação ao mercado de trabalho, este cada 

vez mais precarizado, a partir da lógica da empregabilidade e da performance competitiva. Por 
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outro lado, educação ao longo da vida pode ser entendida como direito pautada na “[...] 

educação popular de adultos, educação cívica, educação comunitária e para o desenvolvimento 

local, orientadas segundo uma tradição crítica, de emancipação e de conscientização” (LIMA, 

2007, p. 9). Para Lima (2007) a educação popular é um caminho para a afirmação da educação 

ao longo da vida como direito, como potencialidade de transformação social, pois  

[...] procura resgatar a educação como espaço potencialmente divergente, em 
relativa desconexão face às exigências imediatistas e unilaterais da economia, 
como simples preparação para a vida e como pura adaptação ao mundo do 
trabalho; antes valorizando nela o espaço-tempo de interrogação crítica e 
criativa da vida, capacidade para renunciar ao adestramento, para poder 
discrepar e mesmo resistir (p. 64).  

 

Paulo Freire foi o grande expoente da Educação Popular no Brasil e influenciou muitos 

outros países, sobretudo na América Latina. Para Freire (1997), homens e mulheres são seres 

inconclusos, estão em permanente busca do conhecimento e em processo de formação como 

pessoa humana. Para ele, “[...] o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da 

experiência vital. Onde há vida, há inacabamento” (1997, p. 55). Acrescenta Paulo Freire (2000, 

p. 40) que “[...] não é possível ser gente senão por meio de práticas educativas. Esse processo 

de formação perdura ao longo da vida toda, o homem não para de educar-se, sua formação é 

permanente e se funda na dialética entre teoria e prática”. 

Partir da concepção de educação ao longo da vida na perspectiva freiriana, significa 

romper com: 

[…] o estereótipo habitual de que essas pessoas já não têm idade para aprender 
e, como acontece muito frequentemente, nesse estereótipo está contida uma 
profecia que se auto realiza, pois, ao supor que não têm capacidade para 
aprender, é provável que a pessoa se envolva menos em atividades de 
aprendizagem (VEGA, BUENO e BUZ, 2004, p. 397).  

 
Daí a importância de se articular processos de educação formal, informal e não-formal, 

um desafio a ser superado pelas políticas educacionais e práticas escolares. Na mesma direção 

Arroyo (2005) sustenta que a educação popular tem contribuições importantes a dar na 

perspectiva de organizar a escola a partir dos sujeitos por ter legado uma leitura positiva 

do saber popular. De acordo com Arroyo (2005; 2017) os estudantes das camadas 

populares carregam trajetórias fragmentadas radicais, pois passaram e passam como 

coletivos por vivências de opressão, de reprovação social e escolar, por isso, interrogam 

a linearidade que marca o pensar e o fazer pedagógico. São trajetórias que indagam a 

escola sobre que conhecimento, tempos e espaços responderão a tantas e tão complexas 

interrogações. Nesse sentido, a Educação Popular contribui ao olhar para as trajetórias 
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sociais, econômicas, culturais, éticas, como oprimidos ao invés de vê-los como pobres, 

preguiçosos, violentos ou como reprovados ou defasados. 

Ao criticar a escola pública brasileira que se expandia para os setores populares, Freire 

(1981) abordou elementos fundamentais como a relação de poder existente entre professor e 

estudante. Tanto assim que estabeleceu conceitos que procuram ressignificar as práticas de 

gestão e pedagógicas escolares, do que são exemplos as expressões educador-educando, círculo 

de cultura, ao invés de sala de aula, coordenador dos grupos que se reúnem para estudar. São 

expressões que fazem referência à necessidade de se construir relações mais horizontalizadas 

no interior da escola, calcadas no diálogo e na aprendizagem mútua.  

Para Freire (1981) a educação bancária parte do pressuposto de que o educando é uma 

tábula rasa, desprovido de cultura e conhecimento e que o professor é o detentor do 

conhecimento, contribuindo para uma relação vertical entre professor e estudante, uma vez que 

o educando é considerado objeto da aprendizagem e o professor aquele que detém o 

conhecimento legitimado socialmente a ser ensinado ao estudante, já que ele não teve a 

oportunidade de acessá-lo quando criança. A prática bancária, salienta Freire (1981), cria uma 

relação de subordinação entre estudante e professor, pois reprime a curiosidade, desestimula a 

capacidade de desafiar-se, tornando o estudante sujeito passivo da aprendizagem. Para Freire 

(1981), a educação emancipadora é aquela que compreende o conhecimento como processo de 

construção e não algo estático e acabado, aquela capaz de problematizar a realidade com vistas 

à sua transformação.  A problematização no processo formativo de pessoas adultas é central na 

obra de Paulo Freire, pois compreende a leitura de mundo e a leitura da palavra como processos 

que se complementam a partir do diálogo e da construção coletiva do conhecimento. Desse 

modo, mais do que letrar-se, para Freire, alfabetizar-se requer tomar consciência da condição 

de sujeito historicamente oprimido com vistas à superação dessa condição. 

Gomes (2007), Arroyo (2017), Di Pierro (2016) e Haddad (2007) alertam para o fato de 

que o espaço escolar pensado prioritariamente para atender as crianças e os adolescentes7 

resulta inadequado às especificidades dos sujeitos da EJA. Geralmente os cursos são ofertados 

no período noturno, durante quatro horas-aula. Ocorre que este padrão de organização é 

incompatível com o vínculo que a maioria dos jovens e adultos analfabetos ou pouco 

                                                           
7 Não queremos com isso afirmar que a organização dos tempos e dos espaços e a arquitetura das escolas das 
crianças e dos adolescentes prescindem de revisão e que respondem de modo satisfatório às necessidades de todos 
os grupos sociais que estão presentes na escola atualmente. Ao contrário, a expansão escolar no Brasil se deu sem 
o devido cuidado com a arquitetura voltada para fins pedagógicos, com raras exceções como os CIEPS no Rio de 
Janeiro, a Escola-Parque, em Salvador, idealizada por Anísio Teixeira, que são exemplos de organização escolar 
voltada para a articulação dos diferentes aspectos da vida dos estudantes, com tempos e espaços voltados para a 
formação integral dos sujeitos. 
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escolarizados mantém com a escola, requerendo organizações distintas a depender de cada 

contexto, de cada grupo social e cultural.  

[...] podemos dizer que a relação diversidade-escola se defronta com um 
dado a ser equacionado: os (as) educandos(as) são diversos também nas 
vivências e controle de seus tempos de vida, trabalho e sobrevivência, 
gerando uma tensão entre tempos escolares e tempos da vida, entre 
tempos rígidos do aprender escolar e tempos não controláveis do 
sobreviver. Esta tensão é maior nos coletivos sociais submetidos a formas 
de vida e de sobrevivência precarizadas (GOMES, 2007, p. 38). 
 

A pesquisa realizada por Campos e Phintener (2016) sobre tempos sociais dos jovens 

no Brasil urbano nos ajuda a entender os tempos de vida dos jovens brasileiros e a necessidade 

de sua articulação com os da escola. A pesquisa revela que, em 2013, o tempo médio gasto 

pelos jovens entre 18 e 29 anos com o trabalho foi de 8,03 horas diárias, com estudo foi de 3,99 

horas diárias, com o cuidado domiciliar foi de 2,29 horas diárias e o tempo médio consumido 

com o deslocamento casa-trabalho-casa foi de 1,04 hora diária. O que chama a atenção é o 

grupo dos jovens que, no ano de 2013, estudaram, trabalharam, se deslocaram e participaram 

do cuidado domiciliar, pois contaram com jornadas muito extensas, que corresponderam a 

13,55 horas diárias em seu conjunto.  

Para Arroyo (2017), os tempos e os espaços de vida dos jovens e dos adultos devem ser 

o norteador da organização dos espaços pedagógicos escolares, já que o princípio educador da 

EJA é o trabalho, pois seus sujeitos estão situados no polo do trabalho explorado e precarizado. 

São jovens e adultos que lutam pela sobrevivência diária, que buscam na escola passagem para 

uma vida mais digna. Daí que o autor sustenta que a EJA é uma questão de justiça social e que 

a flexibilidade dos seus tempos e espaços é de fundamental importância para o acolhimento das 

trajetórias e expectativas destes sujeitos, impondo-se a adequação dos tempos da escola aos da 

sobrevivência dos jovens e adultos pouco escolarizados. Indaga Arroyo (2017): 

[...] que tempos de EJA e da escola se atraverão a ser estáveis? Há propostas, 
ainda raras, da organização dos tempos construídos em diálogo entre os 
tempos escolares e os tempos de trabalho. Difícil às escolas quebrar a rigidez 
de seus tempos. Muito mais difícil à EJA (p. 61). 
 

Outro fator que indica a fragilidade da identidade da EJA é o fato de os estudantes 

raramente serem ouvidos quando o tema é a proposição dos formatos escolares, apesar da 

vivência de práticas sociais complexas, exigências próprias da vida adulta. Para Gomes 

(2007), a participação ativa dos estudantes na organização do espaço escolar exprime uma 

determinada concepção e interpretação de sujeito social.  

[...] será que a forma como organizamos o espaço possibilita ao aluno e 
à aluna interagir com o ambiente, arranjar sua sala de aula, alterá-la 
esteticamente, movimentar-se com tranquilidade e autonomia? Ou o 



61 

 

espaço entra como um elemento de condicionamento e redução cultural 
de nossas crianças, adolescentes e jovens? (GOMES, 2007, p. 39). 

 
A LDB/96 garante, em seu artigo 23, a flexibilidade na organização escolar para atender 

a diversidade presente na escola pública.  

Art. 23: A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-
seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 
froma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar. § 1º A escola poderá reclassificar os 
alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos 
situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. 
§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive 
climáticas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o 
número de horas letivas previsto nesta lei (LDBN/96).  

 
Segundo Arroyo (2017) apesar da LDBN/96 admitir a diversidade de formas de 

organização escolar, não existe uma opção política nacional para a construção de formas mais 

igualitárias e democráticas de organização escolar para o enfrentamento da estrutura seletiva e 

reprovadora do nosso sistema educacional. Para o autor, 

[...] as opções a favor de reestruturar as escolas respeitando os tempos-ciclos 
humanos são parte de nossas opções político-pedagógicas que radicalizam 
para avançar na construção de uma sociedade e um sistema escolar menos 
segregadores e mais igualitários (p. 386). 
 

Vincent et al (2001) colaboram para a compreensão da persistente falta de flexibilidade 

para organizar a oferta de EJA ao buscarem na história da consolidação da escola como 

lugar legitimado socialmente para processos de ensino-aprendizagem, separados de outras 

práticas sociais que se inserem em processos amplos de educação que se dá por toda a 

vida do ser humano. O conceito de forma escolar, para os autores, refere-se à consolidação de 

um modelo homogêneo de ensinar e aprender e sua relação com a sociedade. As marcas da 

permanência da forma escolar consolidadas com a educação moderna, sobretudo a partir do séc. 

XIX, são encontradas nos elementos estruturantes da organização da sala de aula: a presença 

de lousa, giz, caneta, suporte para escrever, alunos enfileirados, divididos por grupos da mesma 

idade, sentados em cadeiras, geralmente olhando para a frente e o professor em pé.  Por estarem 

consolidados, estes elementos podem ser encontrados em qualquer escola do mundo. Este lugar 

específico de socialização está separado de outras práticas sociais, onde se produzem efeitos 

duráveis sobre os estudantes, extravasando os limites da instituição escolar para outras 

instituições sociais, colaborando para o predomínio do modo escolar sobre as demais agências 

de socialização. 
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Ao traçar um panorama histórico sobre a construção do tempo escolar a partir do século 

XIX, Escolano (2008) afirma que o tempo é uma questão central na configuração da escola 

moderna, pois definiu os tempos da governabilidade da educação formal, afetando toda 

estrutura escolar, seja ela física, curricular, do papel dos professores e alunos e das mediações 

do mundo do ensino. A universalização da escolaridade implantou uma nova cultura, a escolar, 

na qual a definição de tempo nos planos empírico e acadêmico significou o estabelecimento de 

novas relações entre os sujeitos submetidos às novas regras e os contextos sociais. Afetou 

também a configuração da estrutura da escola, a arquitetura, o currículo, os papeis dos atores, 

as mediações instrumentais do mundo do ensino (ESCOLANO, 2008). 

Conforme afirma Thiessen (2011), a lógica que marca os tempos e espaços escolares 

guarda relação com os tempos da sociedade modera. Apesar da complexificação da educação 

contemporânea, a racionalidade da escola é semelhante àquela produzida na primeira fase da 

sociedade moderna, marcada pela técnica, pela funcionalidade, pela objetividade e pela 

hierarquia. Ao reproduzir a lógica da sociedade capitalista, a escola vem demonstrando seu 

insucesso em termos de aprendizagem dos estudantes.  

Gallego (2008), ao investigar o surgimento da escola primária no Brasil entre 1846 

e 1890, observa que ao adotar um sistema único de ensinar e aprender, o Estado moderno 

ocidental legitimou a graduação do conhecimento em cada momento da escolaridade no 

ensino seriado. Ensinar a mesma coisa a agrupamentos divididos por faixa etária passou 

a ser fundamental para organizar um programa para cada ano do ensino primário. Era 

preciso otimizar a difusão do ensino, e a escolarização de massa se apresentou como 

projeto econômico e político. O novo modelo de organização de um espaço para ensinar 

e aprender foi se construindo a partir de elementos como horário de entrada, de saída, com 

currículos, formação dos professores, surgimento da figura do diretor de escola. Se 

fortalecia a seriação com divisão de um professor por turma, com seus alunos e estes 

divididos por idade. Na nova forma de ensinar e aprender passaram a predominar a 

memorização e a repetição de exercícios, os métodos de ensino-aprendizagem passaram a 

ser estabelecidos por lei, vigiados pelos inspetores de ensino, que visitavam as escolas e 

investigavam se estavam todos aprendendo a mesma coisa.  

Outro elemento que se articula ao tempo é o espaço, e estes dois ao currículo. Frago e 

Escolano (2001), ao abordarem a relação entre currículo e espaço, afirmam que o espaço está 

sempre disponível para converter-se em lugar, mas que, para tanto, depende da ocupação e da 

utilização que dele se faz. Os autores salientam que por si só a arquitetura escolar é um 

programa, um discurso que institui um conjunto de valores como ordem, disciplina e vigilância, 
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que influencia a aprendizagem dos sentidos e motora, que cobre diferentes símbolos estéticos, 

culturais e ideológicos. Assim, o espaço escolar é uma fonte de experiências e aprendizagens, 

portanto, elemento significativo do currículo.  

Segundo Freitas e Bicas (2009), quando o Brasil iniciou a expansão da escola primária, 

esta vai se consolidar como uma escola homogênea o que excluiria os estudantes considerados 

inadequados para aquele formato.  

A diferenciação etária foi construída historicamente já no processo que 
consolidou a “escola dos primeiros republicanos”. Com a criação dos 
grupos escolares em São Paulo (1893-1894), que associavam ano letivo 
e ano civil, série a idade, conhecimento a série, estabelecendo uma 
progressão homogênea do aluno no universo da escola, a questão da idade 
começou a ser tematizada e os alunos maiores estigmatizados como 
“inadequados” aos novos tempos e às novas diretrizes impostas à escola 
primária. Na complexidade daquela situação, até mesmo a ampliação do 
tempo de escolarização primária para cinco anos promovida pelos grupos 
escolares contribuiu para que os alunos menos favorecidos fossem 
progressivamente afastados, premidos pela necessidade de ingresso no 
mercado de trabalho (p. 209). 

 
De acordo com Gomes (2007), a lógica do tempo e do espaço escolar que foi sendo 

construída durante séculos é aquela dividida em calendário, semestre, ano letivo, 

reprovação, aprovação etc. Daí a importância, na atualidade, dos atores que estão 

envolvidos com a educação escolar compreenderem como esta lógica foi sendo construída 

para propor novas formas de organização que garantam a permanência de todos na escola 

e com aprendizagem.  

Se partirmos do entendimento de que as aprendizagens acontecem durante toda a vida e 

a escolarização é apenas um recorte do processo educativo mais amplo, há que se repensar, 

como afirma Gomes (2007), o papel social e político do conhecimento e da cultura para a 

inclusão da diversidade na escola. A construção do conhecimento, de valores, representações e 

identidades se dá na interação contínua entre o ser humano e o meio, no contexto das relações 

sociais. Como afirma a autora, a luta pelo reconhecimento dos sujeitos da EJA está no campo 

político, e por isso há uma tensão entre a visão de EJA que compreende os jovens, adultos e 

idosos como sujeitos históricos e aquela visão que compreende a EJA como repositora do 

conhecimento escolar ao qual os jovens, adultos e idosos não tiveram acesso, consequência das 

suas trajetórias escolares interrompidas. 

Nesse sentido, assevera Thissen (2011) que a aprendizagem possui uma lógica espacial 

e temporal distinta daquela imposta pelos padrões formais e previamente determinados. Os 

tempos e os espaços da aprendizagem não são lineares, pois guardam estreita relação com a 

subjetividade e com os significados das experiências humanas, trata-se do tempo das relações, 
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das vivências e, por sua imprevisibilidade, não pode ser apreendido pelo planejamento racional. 

Assim também o espaço “(...) transcende o “ambiente físico”, é o que se converte em lugar com 

seus significados, representações, valores e estímulos” (p. 253).  

Diante de tais indagações para que as experiências escolares dos estudantes em 

torno do conhecimento sejam significativas e as relações sociais contribuam para a 

formação de identidades mais solidárias (DUSSEL, 2009), se faz urgente um conjunto de 

esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas que incluam os diferentes 

grupos humanos na escola a partir da utilização de diferentes estratégias para que todos 

os sujeitos envolvidos no processo educacional possam destacar politicamente as suas 

singularidades, para que todos sejam tratados de forma justa e igualitária. Passa ainda pelo 

enfrentamento da ideia de inferioridade que existe sobre algumas dessas diferenças, que 

foram socialmente construídas. Um dos grandes desafios para a valorização da diversidade 

é a superação do discurso sobre a variedade do gênero humano, pois existe a questão da 

hierarquização das diferenças que reforçam desigualdades como etnocentrismo, racismo, 

sexismo, homofobia e xenofobia. 

Reconhecer os sujeitos implicados no processo educativo, estudantes e professores, 

como sujeitos de direitos, passa pelo entendimento ético. Deslocar o foco das discussões 

pedagógicas para os sujeitos envolvidos no processo requer outras posturas, valores e 

representações (ARROYO, 2017). 

A tendência da escola é flexibilizar os tempos somente para aqueles alunos e alunas 

estigmatizados como lentos, desacelerados, desatentos e/ou com problemas de 

aprendizagem. Quando refletimos sobre a lógica temporal, na perspectiva da diversidade 

cultural e humana, trazemos novas indagações e problematizações a esse tipo de raciocínio 

ainda tão presente nas escolas. Na realidade, a preocupação da escola passa pela 

possibilidade de dar a todos (as) o devido tempo de aprender, conviver, socializar, formar-

se, ter como critério na organização escolar a produção de um tempo escolar acolhedor e 

flexível que se aproxime cada vez mais da dimensão cíclica e complexa das 

temporalidades humanas. A escola não é só um espaço/tempo de aprendizagem. Ela é 

também um espaço sociocultural e imprime marcas profundas no nosso processo de 

formação humana. Por isso, a organização escolar não pode ser reduzida a um tempo e um 

espaço empobrecidos de experiências pedagógicas e de vida (GOMES, 2007, p. 38). 

Nesse sentido, o tempo e o espaço guardam estreita relação com o tipo de educação a 

ser ofertada para garantirmos a permanência e o aprendizado dos jovens e adultos na escola. O 

que se observa é que na organização da oferta de EJA o espaço escolar é pensado 
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prioritariamente para atender as crianças e os adolescentes, no período noturno, os jovens e 

adultos. Ocorre que dada a heterogeneidade do público da EJA, nem todos os jovens e adultos 

possuem a mesma disponibilidade de tempo para estudar. Além disso, a organização rígida de 

quatro horas diárias de aulas é incompatível com o vínculo intermitente que a maioria dos 

jovens e adultos analfabetos ou pouco escolarizados mantém com a escola.  

O ponto de partida para uma oferta adequada ao público da EJA é o conhecimento da 

realidade na qual estão inseridos seus sujeitos (ARROYO, 2017). Em relação aos espaços, estes 

estão preparados para atender prioritariamente as crianças e os adolescentes, provocando, na 

maioria das vezes, um sentimento de ocupação do espaço alheio por parte dos jovens e adultos, 

como se estes fossem “inquilinos” da escola. Exemplo disso, é que na maioria das vezes aos 

estudantes “do noturno” não é permitido expor trabalhos produzidos em sala de aula, em murais 

e nas paredes, para não interferir o trabalho pedagógico realizado com as crianças e os 

adolescentes que utilizam o mesmo espaço físico durante o dia. 

 A literatura sobre EJA informa que centros ou escolas de educação de adultos que 

respondem de modo mais apropriado às especificidades deste grupo etário guardam estreita 

relação com o grau de apropriação que os sujeitos fazem do espaço e o tipo de experiência 

coletiva que constroem nas possibilidades de convivência e de troca de saberes nestes espaços. 

Outro elemento fundamental é que o espaço pode ser mais facilmente apropriado pelos 

estudantes e oferece mais possibilidades de construir uma proposta pedagógica coletiva 

articulada às demais práticas sociais, quando a escola propõe formatos mais flexíveis que 

possibilitem circular conhecimentos, saberes, cultura dos estudantes em relação com o contexto 

social, político, econômico e cultural no qual a escola está inserida (MOLL e VIVIAN, 2007; 

SOARES, 2011; VIERO, 2008; MELLO et al, 2010; FAVERO et al, 2007; SILVA, 

BONAMINO e RIBEIRO, 2012; FARIA, 2014, 2016; LUIZ, 2013; SINGER, 2008; SOARES 

& SOARES, 2014). 

Entre os fatores que contribuem para a democratização da escola, podemos 

destacar: a gestão participativa, aberta à influência dos estudantes nos processos de 

tomada de decisão referentes aos centros; a estreita articulação dos centros com o território 

em que estão inseridos; e a organização da sala de aula que garante a aprendizagem 

coletiva, currículos que levem em consideração a diversidade, que articulem os 

conhecimentos escolares e demais práticas sociais dos sujeitos, a troca constante, que 

valoriza a heterogeneidade, ao invés de classificar os estudantes por níveis de 

conhecimento (SINGER, 2008).  
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1.3 Contribuições das Comunidades de Aprendizagem na perspectiva dialógica e 
crítica 

 
A partir da década de 1990, surgem, no debate sobre educação para todos, distintas 

acepções de comunidades de aprendizagem com o objetivo de propor processos educativos 

adequados ao contexto das sociedades cada vez mais mediadas pela informação e pelo 

conhecimento, estendendo os processos educativos para além da escola, incluindo diferentes 

atores e espaços sociais, inclusive as redes sociais virtuais e as cidades. Esse é o caso da 

concepção de cidade educadora, que integra a oferta de atividades sociais e culturais com o 

objetivo de potencializar a capacidade educativa da cidade, em processos de formação formal, 

informal e não-formal (COLL, 2001; TORRES, 2004; MELLO et al, 2012; FLECHA, TELLADO, 

2015).  

A pesquisadora equatoriana Rosa Maria Torres (2004) define Comunidade de 

Aprendizagem (CA) como  

[...] uma comunidade humana organizada que constrói e se engaja em um 
projeto educacional e cultural próprio, para educar-se a si mesma, a  seus 
filhos, aos jovens e adultos, no âmbito de um esforço endógeno, cooperativo 
e solidário, baseado em um diagnóstico não apenas de suas carências, mas, 
acima de tudo, de seus pontos fortes para superar tais debilidades (p. 1)8.  
 

Conforme Torres (2004), a ideia de uma comunidade que aprende, que busca 

compreender e intervir na realidade de forma coletiva, nos parece mais ampla que a 

formalização dos processos estritamente escolares e, por isso, pode contribuir para o 

delineamento de propostas que articulem território e processos formativos. Torres (2004) 

aponta que o conceito de Comunidade de Aprendizagem tem sido utilizado em diferentes 

contextos e de diferentes formas: 

[...] em alguns casos para o contexto escolar e, mais especificamente, para a 
sala de aula; em outros, a uma área geográfica (cidade, bairro, localidade); em 
outros, em realidade virtual e conectividade mediada pelo uso de informação 
moderna e tecnologia de comunicações (p. 1)9. 
 

 Para Torres (2004), estes eixos estão articulados entre si e podem contribuir para a 

proposição de novos modos de pensar a educação escolar a partir do protagonismo cidadão e 

tendo como foco o desenvolvimento local e humano. Contudo, não se encerra no plano local e 

                                                           
8 Todas as citações originalmente escritas em espanhol, estão traduzidas para a língua portuguesa no texto e citados 
no original em nota de rodapé. “[...] una comunidad humana organizada que construye y se involucra en un 
proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí misma, a sus niños, jóvenes y adultos, en el marco de un 
esfuerzo endógeno, cooperativo y solidario, basado en un diagnóstico no sólo de sus carencias sino, sobre todo, de 
sus fortalezas para superar tales debilidades” (p. 1). 
9 “[...] en algunos casos para el contexto escolar y, más específicamente, para la classe; en otros, a una zona 
geográfica (ciudad, barrio, localidad); en otros, en realidad virtual y conectividad mediada por el uso de la 
información moderna y la tecnología de comunicaciones” (p. 1).  
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nem como alternativa ao Estado, mas se afirma como política educativa voltada para a 

transformação. Trata-se de uma proposta que reconhece a diversidade e a necessidade de 

diversificar a oferta educativa a partir das diferentes realidades e sujeitos. De acordo com a 

autora, as Comunidades de Aprendizagem buscam superar: a falta de uma visão sistêmica e 

intersetorial do processo educativo; a separação entre escola e comunidade, educação escolar, 

extraescolar, formal e não-formal; a dificuldade para assumir a diversidade; a ênfase sobre a 

quantidade e os resultados em detrimento da qualidade dos processos; a reforma educativa 

entendida como reforma escolar; as reformas verticais sem consulta e participação das 

instituições e agentes educativos; o predomínio da lógica de projetos isolados. 

Outra acepção de Comunidade de Aprendizagem é a que surgiu da experiência 

democrática e participativa da Escola de Adultos La Verneda de Sant Martí, uma das escolas 

que compõem nosso estudo. Esta proposta de aprendizagem se fundamenta na teoria da ação 

comunicativa de Jürgen Habermas (1987) e educação dialógica de Paulo Freire (1981), e foi 

sistematizada pelo Centro Especial em Teorias e Práticas Superadoras de Desigualdades 

(CREA), atual, Community of Researchers on Excellence for All (CREA), da Universidade de 

Barcelona, cujos membros vêm divulgando amplamente sua proposta e práticas de Comunidade 

de Aprendizagem em processos de pesquisa-ação.  

Para Freire (1993, p. 77), a palavra é fundamental no processo de transformação social, 

pois contribui para dizer o mundo e fazer o mundo. Ou seja, o diálogo é constitutivo da práxis 

social comprometida com o processo de humanização, na relação dialética entre ação e reflexão. 

“Daí que dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo (p. 77)”. O desafio freireano é 

construirmos novos saberes a partir da situação dialógica que provoca a interação e a partilha 

de mundos diferentes, mas que comungam a luta pela emancipação. O exemplo do educador é 

fundamental na prática do diálogo. Para Freire (1997, p. 153) “[...] testemunhar a abertura aos 

outros, a disponibilidade curiosa à vida, a seus desafios, são saberes necessários à prática 

educativa”. Nesse sentido, a educação problematizadora ao interrogar o objeto de ensino cria a 

possibilidade de avançar na direção da conscientização, ao colocar em dúvida o conhecimento 

e despertar a curiosidade.  

A acepção de Comunidade de Aprendizagem desenvolvida pelo CREA sugere que a 

aprendizagem se torna mais efetiva quando se dá por meio de diálogos igualitários, que buscam 

desvelar as relações hierárquicas de poder no uso da palavra, considerando a validade dos 

argumentos e a oportunidade de todos os participantes se expressarem em interações nas quais 

se reconhece a inteligência cultural de todas as pessoas. Nesta proposta, o estudante precisa ver 

sentido naquilo que está aprendendo com vistas à melhoria do seu desempenho escolar e 
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envolvimento em ações de transformação social, a partir do acesso ao conhecimento advindo 

da ciência e da escolaridade (o diálogo, a reflexão, os conteúdos e habilidades escolares) que 

constituem a base para se viver incluído na sociedade atual e para agir no sentido da sua 

transformação (FLECHA, 1997; VALLS, 2000; ELBOJ et al, 2002; AUBERT, 2008). 

No Brasil, desde 2003 escolas localizadas no município de São Carlos (SP) se definem 

como Comunidades de Aprendizagem. O trabalho nessas unidades vem sendo desenvolvido 

por meio de parceria entre as escolas, a Secretaria Municipal de Educação e o Núcleo de 

Investigação e Ação Social e Educativa (NIASE) da Universidade Federal de São Carlos 

(MELLO et al, 2012).  

As Comunidades de Aprendizagem baseiam-se na aprendizagem dialógica, núcleo em 

torno do qual se desenvolvem todas as estratégias e metodologias,  

[...] que resultam das interações que o diálogo igualitário produz, isto é, um 
diálogo em que diferentes pessoas contribuem com argumentos em condições 
de igualdade, para chegar a um consenso, partindo do desejo de entendimento 
comum, falando a partir de pretensões de validade” (ELBOJ et al, 2002, p. 
76)10.    

 
Este conceito de Comunidade de Aprendizagem alicerça-se nas noções de igualdade, 

consenso e reflexão, proporcionando interações produtivas entre as vivências escolares, 

familiares e sociais sempre a partir de cada contexto. A filosofia inerente às Comunidades de 

Aprendizagem extravasa o espaço físico da escola incentivando o desenvolvimento de relações 

interativas entre esta e a comunidade, com o objetivo de garantir o “[...] máximo de 

possibilidades culturais e educativas, de modo que os resultados educativos sejam iguais ou 

superiores aos daqueles que estão em situações econômicas e sociais melhores ou diferentes” 

(ELBOJ et al 2002, p. 75)11. 

A abordagem pedagógica pautada pela aprendizagem dialógica enunciada por esta 

concepção de Comunidade de Aprendizagem se pauta por sete princípios (FLECHA, 1997; 

VALLS e FLECHA, 2004; MELLO, 2012), iniciando pela educação transformadora, que 

reconhece o potencial e o papel histórico dos sujeitos organizados coletivamente em 

movimentos sociais de transformar suas realidades injustas, através da participação em 

processos emancipatórios. A ele se soma o diálogo igualitário, que se apoia na perspectiva de 

                                                           
10 “[...] el que resulta de las interacciones que produce el diálogo igualitario, es decir, un diálogo en el que diferentes 
personas aportamos argumentos en condiciones de igualdad, para lhegar a consenso, partiendo de que queremos 
enterdernos hablando desde pretensiones de validez” (ELBOJ et al, 2002, p. 76). 

11 “[...] máximo de posibilidades culturales y educativas, de modo que los resultados educativos sean iguales o 
superiores a los de aquellos que están en situaciones económicas, sociales, etc., mejores o diferentes” (ELBOJ et 
al 2002,p. 75). 
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que todos os seres humanos possuem conhecimentos válidos, adquiridos em processos formais 

de educação ou construídos nas práticas sociais e nas relações de trabalho, conhecimentos estes 

que são enriquecidos em processos de interação e comunicação. A validade dos conhecimentos 

está na argumentação em processos de diálogo e não no status social das pessoas que participam 

de processos formativos, não reside nas relações de poder, mas se constrói coletivamente, 

através de consensos contruídos em processos dialógicos. Assim, todos portam inteligência 

cultural, não se hierquiza o conhecimento sistematizado pela ciência e o conhecimento popular, 

a cultura erudita e a cultura popular, o que implica estabelecer relações horizontais entre 

educador e educando e entre diferentes tipos de conhecimentos. 

Isso não significa que a formação se reduza à troca de conhecimentos prévios dos 

educandos, já que o acesso ao conhecimento historicamente produzido e as ferramentas para 

manejá-los possibilitam a participação mais ativa em processos sociais, que são cada vez mais 

mediados pelo conhecimento, o que seria a dimensão instrumental. O currículo, nesta 

perscpetiva, é resultado de diálogo, construção coletiva, de modo a atender as diferentes 

necessidades de formação dos participantes e promover a criação de sentido para cada grupo. 

A solidariedade é um elemento chave nos enfoques e práticas que buscam a igualdade, 

abarcando o local, o regional e o global. A igualdade de diferenças se refere à garantia de 

direitos de todos os grupos sociais discriminados por condições de classe, gênero, geração, 

pertença a grupos culturais ou étnicos, religiosos, ou de outra ordem. Se opõe à reprodução da 

ocupação desigual na sociedade e ao etnocentrismo. Inclui o direito de toda pessoa viver de 

forma diferente (FLECHA, 1997; VALLS e FLECHA, 2004; MELLO, 2012). 

O planejamento participativo envolve seis estratégias que assumem diferentes formas 

em cada contexto (MELLO, 2012): 1) Sensibilização: quando são apresentadas as bases 

científicas da proposta à comunidade escolar e do entorno; 2) Tomada de decisão: quando 

professores, estudantes, familiares, gestores, comunidade do entorno, discutem e decidem se 

querem ou não implementar a proposta; 3) Sonho: quando as famílias dos estudantes e a 

comunidade escolar elencam sonhos que têm em comum em relação à educação; 4) Seleção de 

prioridades: quando coletivamente a escola e as famílias elencam as prioridades e levantam 

estratégias para a democratização do conhecimento na escola; 5) Planejamento: quando são 

organizadas comissões que se responsabilizam pelas prioridades elencadas; 6) Ação: quando as 

ações são implementadas a partir da definição das necessidades, por ordem de prioridade 

definida nos processos anteriores.  

Muitas escolas vêm se transformando em comunidades de aprendizagem em diferentes 

países, como Espanha, Brasil e Chile (AUBERT et al., 2008; MELLO et al, 2012), 
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demonstrando a possiblidade de recriação do conceito de aprendizagem dialógica em diferentes 

escolas e contextos socioeconômicos e culturais.  

No âmbito europeu foi realizada a pesquisa Strategies for inclusion and social cohesion 

in Europe from education (INCLUD-ED), entre 2006 e 2011, coordenada pelo CREA da 

Universidade de Barcelona, com o objetivo de identificar atuações que contribuem para a 

superação do fracasso e evasão escolar, bem como superar o risco associado de exclusão em 

outras áreas como emprego, saúde, habitação e participação política.  

A pesquisa evidencia que as escolas que se transformam em Comundiades de 

Aprendizagem se destacam por articular gestão democrática e planejamento participativo, a 

partir de comissões mistas, representadas por diversos grupos da escola e do seu entorno, os 

quais têm a oportunidade de contribuir para a melhoria da aprendizagem e desenvolvimento 

local. Esta forma de gestão contribui para a chamada participação educativa, pois gera novas 

relações, ao respeitar a diversidade e articular os diferentes conhecimentos, escolares e do 

coletivo que participa de uma Comunidade de Aprendizagem. Dessa forma, avança em relação 

a participação meramente informativa ou consultiva, que tende a reduzir o papel da participação 

dos estudantes, dos familiares e da comunidade do entorno, em decisões previamente tomadas 

pela escola ou a serem tomadas (FLECHA, 2017; BRAGA; MELLO, 2014). 

 A prática da aprendizagem dialógica a partir da participação educativa se materializa 

nos grupos interativos e na leitura dialógica. A sala de aula passa a ser organizada em grupos 

interativos, heterogêneos, misturando diferentes etnias, gêneros, idiomas, níveis de 

aprendizagem e origens culturais. Cada grupo é facilitado por um coordenador, que pode ser 

um voluntário, um professor, um familiar, dependendo de cada contexto. Esta forma de 

organização contribui para o aumento e a diversificação das interações em sala de aula 

(FLECHA, 2017).  

  

 

1.3.1 As Tertúlias Dialógicas 

 

As tertúrlias são espaços de leitura dialógica, que consiste na participação dos estudantes 

em Encontros Literários Dialógicos (ELDs): atividades educacionais e culturais em que os 

participantes leem e discutem renomadas obras da literatura universal. Para iniciar um ELD, os 

participantes decidem quais livros vão ler e quantas páginas vão ler para cada encontro. Em 

seguida, os participantes leem essas páginas em casa e se comprometem a selecionar um 

parágrafo, sentença, ou ideia para compartilhar com os demais membros do grupo durante a 
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sessão. Quando o grupo se encontra, cada pessoa lê sua parte selecionada e explica o que lhe 

atraiu. Então, todos os participantes comentam as ideias uns dos outros (FLECHA, 2017).  

O principal objetivo das tertúlias é romper com o elitismo cultural que tem negado, ao 

longo da história, o acesso à cultura universal a muitos setores da sociedade, a partir do diálogo 

igualitário entre os participantes, enfrentando assim a exclusão cultural por nível de 

escolaridade. Busca superar a ideia de que as pessoas que não possuem certo nível de 

escolaridade não são capazes de compreender a literatura e de apreciar seu sentido estético. 

Contribuem também para ampliar o vocabulário e consolidar os níveis de leitura e escrita dos 

estudantes, fortalecendo suas trajetórias formativas (VALLS et al, 2008; AGUIRRE, 2016). 

A prática das tertúrlias dialógicas se expandiu para escolas primárias e secundárias na 

Espanha e em outras partes do mundo, através das Comunidades de Aprendizagem. Elas têm 

antecedentes na cultura espanhola e foram retomadas pela Escola de Adultos La Verneda-Sant 

Martí quando um grupo de estudantes, juntamente com um dos professores, Ramón Flecha, que 

mais tarde viria a ser professor do Departamento de Educação da Universidade de Barcelona e 

um dos fundadores do CREA, decidiram organizar um grupo de estudantes e professores para 

se reunir após as aulas a fim de ler obras da literatura clássica. Surgiu como uma experiência 

social e educativa não-formal, mas somente depois foram incorporadas em escolas primárias e 

secundárias e em outros espaços de educação não-formal (VALLS et al, 2008). 

As tertúlias são muito utilizadas para a leitura de obras da literatura clássica, mas não se 

esgotam nela, podendo abarcar também fruição musical e de outras expressões artísticas, 

conhecimentos matemáticos ou científicos. Em cada encontro os participantes expõem suas 

interpretações da obra que está sendo trabalhada. Cada participante argumenta sobre o que 

chamou a sua atenção, relacionando com o que foi comentado em encontros anteriores, expondo 

sua posição crítica a respeito. Por meio da troca entre o grupo se aprofunda o tema abordado na 

tertúlia, contribuindo para a reflexão sobre a vida e a sociedade, gerando novos conhecimentos. 

Em cada encontro um participante assume o papel de coordenar as inscrições de fala, garantindo 

que todos possam expor seus argumentos e também assumir a coordenação. As cadeiras são 

dispostas sempre em círculo para facilitar o diálogo.  

O artigo La Tertulia: A Dialogic Model of Adult Basic Education in the New Information 

Age (PUIGVERT et al, 2000) aborda os princípios e trajetória das Tertúlias Dialógicas e seu 

potencial na educação de adultos. As autoras afirmam que os sete princípios da aprendizagem 

dialógica potencializam a prática da leitura compartilhada, pois os estudantes participam de 

forma igualitária, solidária, acessam o conhecimento e a cultura produzidos historicamente, 

relacionando-os com a realidade, criando sentido para a leitura.  
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1.3.2 Os grupos interativos 

 

A organização da sala de aula em grupos que aprendem através da interação entre si 

encontra fundamentação, entre outros autores, em Vygotsky (1978), para quem a construção do 

conhecimento é um processo fundamentalmente social e interativo. Valoriza a intervenção 

pedagógica, pois se fundamenta na ideia de que a aprendizagem é um processo que surge da 

interação entre os dispositivos internos do sujeito e externos, pois possibilita a troca com o outro 

e permite ao ser humano completar-se para conquistar seu potencial. A cultura se integra ao ser 

humano pela atividade cerebral estimulada pela interação entre parceiros sociais mediada pela 

linguagem.  

A pesquisa INCLUED (2006-2001) identificou formas de agrupamento inclusivo em 

sala de aula, que considera a heterogeneidade, e participação dos familiares e da comunidade 

que contribuem para o êxito acadêmico e a convivência dos alunos, e que também impactam na 

superação de exclusão social, não só na escola, mas em outras áreas da sociedade como 

emprego, habitação, saúde, participação social e política. 

A pesquisa INCLUED (2006-2011) identificou três formas de agrupamento mais 

comuns em sala de aula: a) agrupamentos mistos: são aqueles em que um único professor é 

encarregado de vários alunos geralmente diversos em seus níveis de rendimento, proficiência 

linguística, origem cultural, e outras características; neste tipo de organização, o professor não 

consegue responder à diversidade encontrada na sala de aula; b) agrupamento homogêneo: 

surge como uma forma de superar as dificuldades dos agrupamentos mistos, se define como a 

provisão de padrões diferentes de currículo para grupos de alunos com base em sua habilidade 

e separando os estudantes “diferentes” de acordo com suas habilidades ou colocando-os em 

grupos especiais fora da sala de aula, com professores adicionais; c) a inclusão: assim como no 

agrupamento misto, envolve grupos heterogêneos e não separa os alunos de acordo com sua 

habilidade ou desempenho escolar, mas difere do misto porque responde à diversidade 

encontrada no corpo discente por meio de ações inclusivas particulares, que buscam apoiar a 

aprendizagem dos alunos com fraco aproveitamento, em grande parte utilizando os recursos 

humanos existentes. 

O grupo interativo contribui para reduzir as diferenças entre níveis de aproveitamento 

em diversas salas de aula; favorece os alunos com fraco aproveitamento uma vez que se 

beneficiam do ritmo de instrução utilizado para alunos com melhor desempenho; favorece os 
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alunos com maior aproveitamento acadêmico ao reforçar suas habilidades metacognitivas 

enquanto explicam aos outros como resolver uma tarefa; oferece novas oportunidades de 

aprendizagem e promove autoestima, respeito mútuo, solidariedade e aceitação da diversidade. 

 Propondo tertúlias literárias e grupos interativos, as Comunidades de Aprendizagem 

contribuem para a democratização do conhecimento, para a organização dos tempos e dos 

espaços escolares que favorecem a troca de experiências e consideram a validade dos 

argumentos de todos os participantes, contribuindo para desmistificar os significados da cultura 

dominante através do diálogo que abre possibilidade de vivência de experiências 

transformadoras, coletivas e individuais. Nesse sentido, a acepção Comunidade de 

Aprendizagem na perspectiva crítica e emancipatória se encontra com os princípios da 

Educação Popular, ao privilegiar processos coletivos de formação que através do uso igualitário 

da palavra fomentam a capacidade de ler e reler a palavra e o mundo, como dizia Freire (1981).   

Como salienta Huergo, (2015) citando Freire (1975), 

A articulação entre ato de conhecimento e as condições de dominação 
contribui para colocar no centro do problema da alfabetização a vinculação 
entre poder e conhecimento. O significado distinto do instalado pela 
linguagem dominante surge da prática cultural de transformação, da 
experiência coletiva de organização e luta pela libertação, o que permite viver 
a experiência de expressar a voz como superação da cultura do silêncio, 
pronunciar a palavra e criar as condições para um novo modo de experiência 
(HUERGO, 2015, p. 246)  

 
 Assim, consideramos que o estudo das escolas que vêm reinventando os tempos e os 

espaços pedagógicos, flexibilizando seus currículos, cumprem papel importante na direção da 

mudança neste momento de transição em que vive a educação, no qual convivem velhos 

conceitos e iniciativas que desafiam as temporalidades e os espaços da rígida organização 

escolar, o que requer participação ativa dos estudantes (THISSEN, 2011).[ 
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2  ESTUDO DE CASO DO CIEJA MARLÚCIA GONÇALVES DE ABREU (CIEJA São 

Mateus) 

 
     Ilustração 2: Vista da fachada do CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu12 

 

Neste capítulo apresentamos o estudo do CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu. 

Iniciamos com a exposição sobre o projeto CIEJA na cidade de São Paulo, o atendimento da 

EJA no município de São Paulo, para em seguida, contextualizar o referido CIEJA, localizando 

a região de São Mateus, Zona Leste da cidade de São Paulo. Por fim, analisamos os dados 

coletados no CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu por meio de observação in loco, participação 

em reuniões pedagógicas e entrevistas com estudantes, professores e gestores do centro.  

Para a análise deste centro, foram entrevistados sete professores e não cinco, pois além 

dos cinco previstos inicialmente, dois professores se mostraram interessados em conceder 

entrevistas. A pesquisa foi realizada entre agosto de 2015 e maio de 2016.   

As denominações utilizadas ao longo do capítulo correspondem aos perfis dos sujeitos 

entrevistados, conforme segue.  

Quadro 5: Perfil dos entrevistados e denominação correspondente (caso CIEJA Marlúcia 
Gonçalves de Abreu) 
 

Perfil  Denominação  

                                                           
12 A fotografia retrata a fachada do Cieja desde a Avenida Mateo Bei, situada em frente. Na fachada estão pintadas 
as imagens da Professora Marlúcia Gonçalves de Abreu, que lhe empresta o nome, e de uma criança 
afrodescendente, que faz referência à diversidade presente no centro.  
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Mulher, 17 anos, solteira, trabalhou como entregadora de panfleto, desempregada 
no momento da pesquisa 

Estudante 1  

Mulher, 17 anos, solteira, sem filhos, balconista de padaria, recebe 1.000,00 por mês Estudante 2  

Homem, 19 anos, desempregado, já trabalhou como garçom, mecânico, ajudante 
geral entre outros trabalhos no setor de serviços, renda familiar entre 2 e 3 salários 
mínimos mensais 

Estudante 3  

Homem, 70 anos, casado, 4 filhos, 3 netos, metalúrgico aposentado, renda familiar 
entre 2 e 5 salários mínimos 

Estudante 4  

Mulher, 57 anos, casada, vendedora de produtos de beleza, renda familiar entre 2 a 
5 salários mínimos ao mês 

Estudante 5  

Mulher, 59 anos, formada em Pedagogia e História, em IES privada, 30 anos de 
docência, 12 no CIEJA, jornada de trabalho de 40h no CIEJA e 12hs em outro local 

Professora 1  

Mulher, 47 anos, formada em Pedagogia, 27 anos de docência, no CIEJA 13 anos, 
40h/semanais no CIEJA, não possui outro emprego 

Professora 2  

Mulher, 36 anos, solteira, formada em História, pós-graduação em Direito 
Educacional e Geografia Política, estudante de Pedagogia, formada em IES privada, 
10 anos de docência, sendo 04 na EJA, 40h/mensais no CIEJA e 30h semanais em 
outra escola 

Professora 3  

Mulher, 30 anos, formada em Matemática e Pedagogia, pós-graduação em Docência 
no Ensino Superior, curso de extensão pela USP em Ética, Valores e Saúde na 
Escola, 09 anos de docência, sendo 02 incompletos no CIEJA, possui carga horária 
de 30h no CIEJA e 20h na Rede Estadual de Ensino 

Professora 4  

Mulher, 53 anos, formada em Letras e Pedagogia, em IES privada, 29 anos de 
docência, sendo 18 na EJA e, destes, 02 meses no CIEJA, aposentada como 
Coordenadora 

Professora 5  

Homem, 40 anos, solteiro, formado em História, mestre em Serviço Social, 20 anos 
de docência, 02 na EJA. Trabalha 25 horas semanais no CIEJA e 09 em instituição 
privada 

Professor 6  

Mulher, 53 anos, casada, formada em Geografia e História, 40 horas semanais no 
CIEJA, 26 anos de docência, 16 na EJA e 13 no CIEJA 

Professora 7  

 

2.1 A rede CIEJA em São Paulo 

O CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu pertence ao conjunto de 16 Centros Integrados 

de Educação de Jovens e Adultos (CIEJAs), distribuídos em 11 das 14 diretorias Regionais da 

Educação. Os CIEJAs são unidades exclusivas para atendimento da EJA Ensino Fundamental 

I e II, inseridos no âmbito administrativo da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. 

Atendem nos três períodos em até seis turnos diários de 2h15min cada.  Os cursos têm duração 

de quatro anos cada e são estruturados em quatro Módulos, com a duração de 1 ano, com 200 

dias letivos.  
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Seus antecedentes remontam à gestão Luisa Erundina (PT), de 1989 a 1992, que 

promoveu debates entre Secretaria Municipal de Educação e movimentos populares, em que 

emergiu a proposta de implantação de um Centro de Ensino Supletivo que flexibilizasse os 

tempos e espaços para a oferta de estudo adequada ao estudante trabalhador. A proposta foi 

aprovada pelo Conselho Estadual de Educação em 1992, passando a se concretizar em 1993 

após o Decreto 33.894, na gestão de Paulo Maluf (PDS), e o primeiro Centro passou a funcionar 

somente em 1994 (FARIA, 2014).  

De acordo com Faria (2014), foi na gestão de Marta Suplicy (2001-2004) que os CIEJAs 

foram idealizados. O contexto da EJA à época foi marcado pela realização da Conferência 

Internacional de Jovens e Adultos (CONFINTEA) em 1997 e pelo Parecer do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) 11/2000, do Relator Jamil Cury, que estabelecia Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a EJA. Neste contexto, organizações sociais como Ação Educativa, 

os Institutos Veredas, Paulo Freire e instituições como o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac) contribuíram com a gestão municipal para a configuração da proposta do 

CIEJA.  

O projeto tinha em vista a democratização do acesso e permanência dos jovens e adultos 

na escola, qualidade social da educação e democratização da gestão escolar. Além disso, previa 

a articulação entre elevação da escolaridade e formação profissional, conforme parecer que 

autorizou o funcionamento dos centros, CME nº 10/02, do Conselho Municipal de Educação, 

aprovado em 7 de novembro de 2002 (FARIA, 2014).  

Inserida na concepção de integração entre educação e trabalho na perspectiva da política 

pública de EJA afirmativa e reparadora, voltada à promoção de direitos, a proposta de criação 

dos CIEJAs resultou na implementação de treze centros (mais três foram construídos 

posteriormente) exclusivos de EJA na cidade de São Paulo, resguardada a autonomia de cada 

um para colocar em curso propostas específicas, mantendo em comum uma identidade 

organizacional e pedagógica. A organização curricular decorrente da proposta previa os 

componentes curriculares das áreas de conhecimento estabelecidas na LDB/96 e na Resolução 

CNE/CEB nº 02/98, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental: Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Ciências, Matemática, História, 

Geografia, Língua Estrangeira (no caso, Inglês).  

Segundo Faria (2014), na trajetória dos CIEJAs, um dos momentos mais críticos foi a 

ameaça de encerramento dos CIEJAs pela gestão José Serra/Gilberto Kassab (2004-2008). 

Diante da ameaça, os educadores, os estudantes e os gestores do CIEJA Campo Limpo 

mobilizados articularam outros Centros e saíram às ruas para protestar contra o fechamento dos 
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centros. O então Secretário Alexandre Schneider foi convidado a visitar o CIEJA Campo 

Limpo, uma referência entre os CIEJAs, e solicitou à Coordenadora Geral Êda Luiz que 

escrevesse o projeto dos 13 CIEJAs. Diante do desafio, a educadora se articulou aos demais 

CIEJAs, o que resultou no Projeto aprovado em 2009 pelo Conselho Municipal de Educação, 

demonstrando a capacidade organizativa de gestores, professores e estudantes dos CIEJAs, 

principais sujeitos na manutenção deste projeto. Em 2012 foram aprovadas as diretrizes para o 

funcionamento dos CIEJAs através do Decreto 53.676, de 28 de dezembro (Anexo 4).  

O currículo é organizado por ciclos de aprendizagem. De acordo com o Art. 3º do 

referido Decreto, o curso de Ensino Fundamental é estruturado em dois ciclos e organizado em 

módulos: Módulo I – Alfabetização – com equivalência ao 1º e 2º anos do Ciclo I; Módulo II – 

Básica – Com equivalência ao 3º e 4º anos do Ciclo I; Módulo III – Complementar – com 

equivalência ao 1º e 2º anos do Ciclo II; Módulo IV – Final - com equivalência ao 3º e 4º anos 

do Ciclo II.  

Cada Módulo corresponde a 700 horas, sendo 390 de aulas obrigatórias e 310 horas-

aula extraclasse. A carga horária diária em sala de aula de 02h15min é complementada com 

outras atividades, a saber: visitas a museus, teatros, cinema, parques, exposições, entre outras. 

Tais atividades podem ser inseridas em projetos pedagógicos ou realizadas por iniciativa 

pessoal dos estudantes.  

Em relação à contratação das equipes gestora e pedagógica, o Decreto 53.676/2012 

prevê que a equipe gestora será composta por dois servidores integrantes da carreira do 

Magistério Municipal, da Classe dos Docentes, para responder pela administração, 

desempenhando, um, a função de Coordenador Geral, e o outro, a de Assistente de Coordenador 

Geral; dois servidores integrantes da carreira do Magistério Municipal, da Classe dos Docentes, 

para responder pelos aspectos pedagógicos e educacionais, desempenhando a função de 

Assistente Pedagógico e Educacional. Todos estes profissionais são designados pela gestão 

municipal.  

A Equipe de Apoio à Educação é formada por cinco Auxiliares Técnicos de Educação, 

sendo um deles indicado para exercer o cargo de Secretário de Escola; três Agentes Escolares; 

três Agentes da Administração. A Equipe Docente é composta por professores de Ensino 

Fundamental I para o Ciclo I – Módulos I e II; Professores de Ensino Fundamental II para o 

Ciclo II – Módulos III e IV.  Os professores são designados por ato do Secretário Municipal de 

Educação, dentre os integrantes da carreira do Magistério Municipal, após processo seletivo 

específico que consiste em passar por entrevista com os gestores da Diretoria Regional de 
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Ensino, responsável pela EJA, além de apresentar proposta de trabalho a ser implementada no 

CIEJA.  

2.2 Panorama do atendimento da EJA no município de São Paulo 

São Paulo é o município com maior PIB do país e, em contrapartida, um dos mais 

desiguais do ponto de vista social. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, havia na 

capital paulista 222.145 domicílios cujos habitantes não tinham qualquer rendimento ou um 

rendimento inferior a meio salário mínimo per capita. Além de 6.765 pessoas vivendo nas ruas, 

10,8% dos domicílios paulistanos localizavam-se em favelas (DI PIERRO, 2010). 

A densidade populacional e a desigualdade social entre as regiões da cidade ampliam os 

desafios das políticas educacionais. De acordo com dados do IBGE existiam em 2010, 283.472 

pessoas acima dos 15 anos que se autodeclararam analfabetas, ou seja, 3,2% dos jovens, adultos 

e idosos não sabiam ler ou escrever um bilhete simples. Além disso, 2,9 milhões de pessoas não 

tinham instrução ou não completaram o ensino fundamental, o que representava 32,2% dos 

paulistanos com 15 anos ou mais. 

Ao analisarmos a demanda potencial na EJA por faixas etárias, verificamos que a baixa 

escolaridade não se reduz a problemas do passado, pois constata-se também que, em 2010, 

aproximadamente 1 milhão de jovens não tinha concluído o ensino fundamental, o que 

representava 12% da população total da cidade com 15 anos ou mais, apesar da constatação de 

que o grupo majoritário que não concluiu esta etapa da Educação Básica está localizada na 

população acima de 40 anos, pois não se beneficiou da expansão das oportunidades 

educacionais das últimas décadas. No grupo com 60 anos superior, mais da metade da 

população não havia concluído o ensino fundamental.  

Em 2010, de acordo com dados do Censo realizado pelo IBGE, das pessoas com idade 

acima de 10 anos no município de São Paulo, 3.683.120 não tinham instrução ou possuíam o 

Ensino Fundamental incompleto, 1.798.580 possuíam o Ensino Fundamental completo e o 

Ensino Médio incompleto, somando um total de 5.481.700 de pessoas sem a escolarização 

básica completa. Desse total, eram atendidos pelas redes estadual, municipal, federal e privada, 

176.995 pessoas, 3,2% da demanda. Em 2014, do total de 5.481.700 (dado levantado pelo 

Censo do IBGE de 2010), eram atendidos 127.366, ou seja, 2,3% da demanda por EJA, o que 

evidencia a necessidade de políticas educacionais a longo prazo que não se resumam a medidas 

emergenciais.   

Desde 1996 a rede estadual de ensino paulista se abstém do atendimento ao ciclo inicial 

do Ensino Fundamental com jovens e adultos, delegando-o aos municípios, inclusive na 
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Capital. Escolas estaduais e municipais compartilham o atendimento da demanda pelo segundo 

ciclo do Ensino Fundamental, enquanto a rede estadual atende a EJA na etapa do Ensino Médio. 

 Os dados mostram que a rede municipal responde pela maioria das matrículas do Ensino 

Fundamental, enquanto a rede estadual é responsável pela maioria das matrículas do Ensino 

Médio. A modalidade semipresencial apresenta um número expressivo na rede estadual, de 

2.629 matrículas no Ensino Fundamental, e 5.655 no Ensino Médio, enquanto na rede municipal 

esta modalidade não é ofertada.  

 

Tabela 1: São Paulo: Matrículas na EJA1por dependência administrativa - 2014 

Dependência 

Administrativa 

EJA(presencial) EJA (semi-presencial) Total % 

Fundamental Médio Fundamental Médio 

Estadual 2962 60179 2629 5655 71.425 56,08% 

Federal 0 57 0 0 57 0,04% 

Municipal 52421 173 0 0 52.594 41,29% 

Privada 1328 1962 0 0 3.290 2,58% 

Total 56711 62371 2629 5655 127.366 100% 

         1 Inclui os alunos da Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional 

          Fonte: INEP/MEC - Censo Escolar 2014. Consulta à matrícula. 

 

Para atendimento da demanda, além dos 16 CIEJAs apresentados no tópico anterior, a 

Rede Municipal de Ensino de São Paulo oferece atualmente a EJA nas seguintes formas de 

atendimento:  

1) EJA Regular, ofertada nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Médio e nas 

Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos. O curso, que funciona no período 

noturno, das 19h às 23h, é presencial, tem duração de 4 anos e está dividido em quatro Etapas: 

Alfabetização (2 semestres), Básica (2 semestres), Complementar (2 semestres) e Final (2 

semestres). Cada etapa tem duração de 200 dias letivos. 

2) O Movimento de Alfabetização de Adultos (MOVA), ofertado em parceria com 

organizações da sociedade civil, funciona onde há espaço e demanda para a abertura da sala. 

As classes são agrupadas em núcleos e desenvolvem atividades educativas e culturais 

presenciais, por 2 horas e meia, durante 4 dias da semana, de segunda a quinta-feira. Os 
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alfabetizadores recebem uma ajuda de custo e não há exigência de formação acadêmica para 

realizar o trabalho.  

3) Dois Centros Municipais de Capacitação e Treinamento (CMCTs) oferecem cursos 

de formação profissional inicial de curta duração nas áreas de panificação, confeitaria, elétrica 

residencial, mecânica de autos, informática, corte e costura e auxiliar administrativo. 

4) EJA Modular, oferecida nas EMEFs, presencial, no período noturno, apresentando 

uma adequação dos componentes curriculares obrigatórios organizados em módulos de 50 dias 

letivos e também atividades de enriquecimento curricular. É realizada em quatro etapas: 

Alfabetização, Básica, Complementar e Final. Cada etapa é composta por 4 Módulos 

independentes e não sequenciais, cada um com 50 dias letivos. Os módulos se desenvolvem em 

encontros diários de 2 horas e 15 minutos (3 horas/aula). A complementação da carga horária 

diária, 1 hora e 30 minutos (2 horas/aula), é composta por atividades de enriquecimento 

curricular de presença optativa para os educandos.  

Apesar da diversidade de formas de atendimento, havia um número restrito de 

estabelecimentos de ensino municipais em São Paulo dedicados à modalidade. Em 2016, 

existiam apenas 16 unidades do CIEJA na cidade; somente 27% das EMEFs ofereciam os anos 

iniciais da EJA (etapas 1 e 2); e 40% dos estabelecimentos mantinha oferta nos anos finais do 

ensino fundamental (etapas 3 e 4). A limitação do número de escolas que oferecem EJA cria 

dificuldade para que jovens e adultos trabalhadores e pais de família consigam se deslocar no 

espaço urbano entre o trabalho, a escola e a residência. Assim, se não há escola perto da casa 

ou do trabalho, o acesso fica limitado e dificulta-se a permanência, o que reduz as matrículas 

na modalidade (CATELLI, Jr., 2017).  

As primeiras ações de EJA na rede municipal de ensino paulistana remontam ao período 

do regime militar. O programa de alfabetização, oriundo do MOBRAL, ficava alocado na 

Secretaria de Bem-Estar Social, evidenciando a perspectiva assistencialista que presidia a EJA 

nessa época. Tal perspectiva começou a mudar quando Paulo Freire assumiu o cargo de 

Secretário da Educação, na gestão da Prefeita Luiza Erundina (1989-1992). A alfabetização 

passou para a Secretaria de Educação, inserindo a EJA no campo dos direitos (HADDAD e 

ABBONÍZIO, 2007). 

O MOVA foi criado neste contexto, como projeto de alfabetização que envolvia 

organizações comunitárias e movimentos sociais em sua construção. Previa remuneração, 

formação inicial e continuada de monitores, coordenadores pedagógicos, apoio financeiro para 

compra de material didático e de limpeza. As organizações sociais ficavam com a 

responsabilidade de oferecer o espaço e contratar os monitores e coordenadores pedagógicos. 
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Na gestão seguinte, de Paulo Maluf (1993-1996), o MOVA foi extinto e substituído pelo 

Pró-alfa. Foram também criados os Centros Municipais de Ensino Supletivo (CEMES), nos 

moldes da suplência, com uso de materiais apostilados e frequência dos estudantes às unidades 

para tirar dúvidas e realizar provas, que em 2003 seriam substituídos pelos CIEJAs.  

Em 2001, sob pressão de organizações da sociedade civil que haviam participado da 

primeira experiência do MOVA, a gestão petista que retornava à Prefeitura de São Paulo 

retomou o movimento de alfabetização. Naquele momento, foram convocadas organizações 

para fazer a formação dos monitores, entre elas, o Instituto Paulo Freire, a Ação Educativa e o 

Instituto Veredas. Novamente, em 2005, os movimentos sociais precisaram se articular sob 

ameaça de extinção do MOVA pelo então Prefeito José Serra (2005-2006); o projeto acabou 

sendo institucionalizado pela Lei Municipal 14.058 de 2005 (HADDAD e ABBONÍZIO, 2007). 

Em 2015, a Lei Municipal 16.171 estendeu aos estudantes do MOVA o direito à merenda, passe 

escolar e materiais didáticos.  

 

2.2.1 Dados do fluxo escolar em EMEFs e CIEJAs entre 2010 e 2014 
 

Quanto aos modelos de oferta da EJA no município, ao compararmos os dados de 

matrícula, evasão e certificação das escolas que ofertam a modalidade em EMEFs e em CIEJAs, 

observamos que ambas apresentam queda no número de matrículas no período posterior a 2010, 

apesar dos CIEJAs apresentarem menor queda, conforme explicitam os dados da Tabela 2.  

 

Tabela 2: Dados de matrícula, evasão, aprovação e reprovação  
nas EMEFs e nos CIEJAs 2010 – 2014  

 

Fonte: SEME, Diretoria de EJA, Censos MEC 2010 a 2015  

 

 Em relação às EMEFs, a Tabela 2 evidencia que houve uma queda de 39% no número 

de matrículas entre 2010 e 2015, passando de 67.948 para 41.596. O índice de evasão aumentou, 

passando de 22% em 2010 para 26% em 2014. Já o índice de aprovação oscilou de 49% para 

44% e o índice de reprovação manteve-se em 26%, com oscilações no período.  

Ano Matriculados Evadidos % Aprovados % Reprovados % Matriculados Evadidos % Aprovados % Reprovados %
2010            67.948     14.899 22%        33.549 49%          17.328 26%            11.673       2.420 21%          5.910 51%            3.018 26%
2011            57.238     16.607 29%        25.987 45%          12.582 22%            11.369       3.124 27%          5.766 51%            2.165 19%
2012            49.317     14.706 30%        26.118 53%            7.329 15%            11.269       3.319 29%          6.097 54%            1.365 12%
2013            47.358     17.403 37%        19.614 41%            9.104 19%            10.280       3.195 31%          4.936 48%            2.077 20%
2014            43.462     11.242 26%        19.219 44%          11.472 26%            10.316       3.137 30%          4.957 48%            2.079 20%
2015            41.596  -  -  -  -  -  -            10.067  -  -  -  -  -  - 

Total nos CiejasTotal nas EMEFs
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Nos CIEJAs o número de matrículas caiu de 11.673 em 2010 para 10.067, em 2015, o 

que representa uma queda de 13 % no período. O índice de evasão aumentou, de 21% em 2010 

para 30% em 2014, com oscilações no período. O índice de aprovação teve leve queda, de 51% 

em 2010 para 48% em 2014. E o índice de reprovação diminuiu, passando de 26% em 2010 

para 20% em 2014. 

Os dados mostram que apesar de apresentar modelo mais flexível de organização 

escolar, os CIEJAs também enfrentam queda no número de matrículas e um índice considerável 

de evasão. Contudo, se comparados às EMEFs que ofertam EJA na rede regular, os centros 

apresentam melhores resultados em relação ao número de matrículas. Já o número de 

aprovações, evasões e reprovações é muito próximo nas duas formas de organização de EJA, o 

que pode ser explicado pelo perfil atendido pelos CIEJAs, de alta vulnerabilidade social. Os 

CIEJAs se localizam em bairros periféricos e atendem público que enfrenta alta vulnerabilidade 

social, que requer políticas intersetoriais para a permanência e conclusão. Nossa pesquisa 

evidenciou que estas políticas estão ausentes no município e ficam na dependência das parceiras 

realizadas pelos CIEJAs em cada região em que se localizam.   

Quanto ao número de matrícula nos anos iniciais e finais na modalidade EJA, os dois 

modelos de organização apresentam dados semelhantes.  

 

Tabela 3: Evolução do número de matrículas nos anos iniciais e finais em CIEJAs e 
EMEFs  (2010/2015) 

Matrículas nos CIEJAs Matrículas EMEFs 

Ano EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Finais 

Total EJA Anos 
Iniciais 

EJA Anos 
Finais 

Total 

2010 3.612 8.061 11.673 13.220 54.728 67.948 

2011 3.576 7.793 11.369 10.941 46.297 57.238 

2012 3.195 8.074 11.269 9.434 39.883 49.317 

2013 2.861 7.419 10.280 8.937 38.421 47.358 

2014 2.846 7.470 10.316 7.870 35.592 43.462 

2015 2.608 7.459 10.067 6.615 34.981 41.596 

Fonte: Censos MEC 2010 a 2015 (Dados informados pela Diretoria de EJA da SME) 

 

Em relação às diferenças entre os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, tanto 

nas EMEFs como nos CIEJAs a queda de matrículas é mais acentuada nos anos iniciais que nos 
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anos finais. No entanto, novamente aqui se observa queda mais acentuada nas EMEFs que nos 

CIEJAs.  Nas EMEFs, nos anos iniciais a queda foi de 50%, enquanto nos anos finais foi de 

36% entre 2010 e 2014.  Nos CIEJAs a queda nos anos iniciais foi de 27%, e nos anos finais 

foi de 7%. 

 

2.3 Situando o CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu: o bairro São Mateus, Zona Leste da 
cidade de São Paulo 
 

 
O CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu está localizado no Bairro São Mateus, um dos 

mais populosos da Zona Leste da cidade de São Paulo. O Censo Demográfico de 2010, 

realizado pelo IBGE, revelou que a Zona Leste tem aproximadamente quatro milhões de 

habitantes, número suficiente para superar a população total de um país como o Uruguai (3,4 

milhões de habitantes). Subdivide-se em Leste Um e Dois. A Região Leste Um engloba as 

subprefeituras da Penha, de Ermelino Matarazzo, de Itaquera e de São Mateus. A Região Leste 

Dois engloba as subprefeituras de Itaim Paulista, de Guaianases, de São Miguel Paulista e da 

Cidade Tiradentes. É a região com renda per capita mais baixa do município, com pior 

infraestrutura, com a maior incidência de pobreza (63,9% da população) e com o menor Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH). 

Ilustração 3: Mapa da Zona Leste de São Paulo 

 

            Fonte: Google13  

 

Situada no extremo sudeste da capital, na fronteira com os municípios de Mauá e Santo 

André, a Subprefeitura de São Mateus possui uma população de 426.794 habitantes, 

distribuídos em uma área de 45,80 Km², formada por três distritos: São Mateus, (13km²), onde 

                                                           
13 Acessado em 09/07/2016  
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está situado o CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu; São Rafael (13,2km²) e Iguatemi 

(19,6km²).  

As condições que influenciam a qualidade de vida no Distrito São Mateus estão 

articuladas com o processo de segregação socioespacial que marca a formação da cidade de São 

Paulo, fruto dos padrões de distribuição de renda e de crescimento urbano acelerado e 

desordenado ocorridos a partir da década de 1940 e aprofundados a partir de 1950. Com uma 

população de 155.140 habitantes, São Mateus conta com apenas um equipamento cultural, a 

Casa de Cultura, oito unidades básicas de saúde e apenas 10 equipamentos esportivos públicos 

para o atendimento de toda esta população. Entre 2008 e 2014 foram registradas 52 mortes por 

homicídio de jovens homens com idade de 15 a 29 anos no bairro, de um total de 20.310 pessoas 

do sexo masculino nesta faixa etária. Em 2013, 56 mulheres com idade entre 20 e 59 anos foram 

internadas por causas relacionadas a possíveis agressões (Rede Social Brasileira por Cidades 

Justas e Sustentáveis, 2016). 

Questões como desemprego e mobilidade urbana também são adversidades enfrentadas 

pela população do bairro. Em 2014, de acordo com dados da Rede Nossa São Paulo (2016), 

havia somente 26.203 empregos no bairro, que funciona como dormitório de trabalhadores 

submetidos a longos deslocamentos diários pelo sistema de transporte público. A subprefeitura 

de São Mateus está entre aquelas com pior indicador de emprego da pesquisa realizada pela 

Rede Nossa São Paulo, responsável pela avaliação de indicadores de referência de bem-estar 

no município entre os anos 2012 e 2013.  

Historicamente São Mateus foi sendo construído nos moldes da autoconstrução, sobre 

ocupações irregulares de terrenos, da moradia precária. O bairro faz divisa com o ABC Paulista, 

região conhecida pela instalação da indústria automobilística a partir da década de 1950, fato 

que transformou o bairro em local de moradia para os trabalhadores que se deslocavam para os 

municípios vizinhos para trabalhar. O processo de urbanização que se deu com a 

industrialização acelerada foi analisado por pesquisadores como Singer (1983), Brandt (1983), 

Kowarick (1983; 1994), Rolnik (1994), Sader (2001), Spósito (2001), Maricato (2001), Bogus 

(2011), Joaquim (2013). 

 Os reflexos deste processo de urbanização acelerado e desordenado são vivenciados  

pela população periférica ainda hoje. Em 2015, no bairro São Mateus, dos 46.692 domicílios, 

4.063 estavam localizados em favelas (Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, 

2016). Ainda de acordo com a Rede, 60 indivíduos estavam em situação de rua em 2015, 

número maior que em 2009, quando havia 36. 
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Foram estas mesmas condições históricas de ocupação e formação de São Mateus que 

geraram processos intensos de organização popular e de lutas no bairro.  

A partir da década de 1950, os primeiros moradores começaram a chegar à 
região incentivados pelos loteamentos das chácaras e sua divisão em pequenos 
lotes que, financiados em longos anos, atraíram muitas famílias. Nas décadas 
seguintes, essas famílias continuaram a chegar, atraídas pela possibilidade de 
realização do sonho da casa própria por meio da autoconstrução. Depois, as 
favelas tornaram-se a opção possível de moradia aos que continuavam 
chegando ao Bairro, especialmente na década de 1980, com o aumento da crise 
econômica. Já na década de 1990, os movimentos de moradia e as ocupações 
foram presença marcante na região de São Mateus (PEREIRA, 2015, p. 87). 
 

A partir das décadas de 1970 e 1980 o bairro São Mateus foi se constituindo como um 

polo importante de organização das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) orientadas pela 

Teologia da Libertação, que criou, desde a Arquidiocese, sob a responsabilidade do bispo Dom 

Evaristo Arns, espaços de reflexão e de organização popular nos bairros periféricos de São 

Paulo. Ali se organizaram muitos movimentos sociais de luta por moradia, saúde, educação, 

creche etc. com um sujeito histórico novo, diferente das clássicas lutas operárias. Estes 

movimentos sociais organizados nos bairros de São Paulo surgiam incluindo o protagonismo 

das mulheres em todas as esferas de organização. Conforme ressalta Pereira (2015) “[...] as 

mulheres foram agentes de construção desse território chamado São Mateus, porque ali 

enfrentaram os desafios materiais e emocionais que se colocaram ao novo local de moradia” (p. 

83). Ao analisar a luta por escolas no bairro nas décadas de 1970 e 1980, a autora traça a 

trajetória de mulheres que, ao se inserirem nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), viram 

seus papeis sociais ressignificados. Fazendo uso da história oral, a autora narra as trajetórias de 

lideranças femininas do movimento por escola, resgatando a história de São Mateus, que, 

segundo a autora, muito contribuiu para a configuração dos chamados "novos movimentos 

sociais" das décadas de 1970 e 1980. 

Outra ação expressiva de São Mateus é o movimento por saúde pública, cujo marco foi 

a 1ª grande manifestação que aconteceu em 1980 no bairro, com a presença do secretário 

estadual de saúde e com a participação de mais de mil pessoas com a representação de vários 

bairros da região. De acordo com Neder (2001), o movimento por saúde da Zona Leste de São 

Paulo é o mais organizado, dentre os movimentos estudados pelo autor, havendo definição de 

hierarquia, divisão interna de trabalho e até mesmo remuneração de lideranças, para a realização 

de determinadas funções. O autor também destaca a participação das mulheres neste 

movimento, que iniciou na década de 1970 e que tem como uma de suas características o fato 

de não ter se articulado com o movimento operário da época e com associações de moradores. 
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Ao relatar o impacto do movimento por saúde pública em São Paulo, Singer e Brandt 

(1983) também fazem referência à participação dos moradores da região de São Mateus: 

 [...] outra reunião, com finalidades análogas, na qual o Secretário de Saúde 
do Estado e da Higiene da Prefeitura se defrontaram com cerca de 1.000 
cidadãos em praça pública, foi realizada em São Mateus. Mobilizações de 
massa constituem métodos relativamente eficazes para abalar a 
impassibilidade burocrática da máquina do Estado (p. 102). 

 

O bairro São Mateus também teve sua participação no processo de construção da 

Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

[...] a luta, a participação dos movimentos locais na luta pela garantia do 
direito foi marcante na elaboração da Constituição de 88 e também na 
discussão e organização dos foros de defesa da criança e do adolescente que 
culminaram com a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente em 
1990 (SANTOS, 2005, p. 11).  

As pesquisas sobre São Mateus evidenciam que os processos desordenados de 

crescimento urbano em condições de extrema desigualdade socioeconômica geraram processos 

importantes de luta no bairro, a partir do protagonismo de novos sujeitos políticos. As lutas 

iniciadas nas décadas de 1970 e 1980 transformaram o bairro em importante polo de resistência 

frente as desigualdades sociais, econômicas e culturais que afetam as periferias da cidade de 

São Paulo. 

 

2.4  Análise dos dados do CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu 

 

O nome do CIEJA é uma homenagem da comunidade à Marlúcia Gonçalves de Abreu, 

professora do Centro, sindicalista, militante ativa na luta pelo direito à educação em São 

Mateus, falecida em 2007. O CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu foi criado no início da 

transformação dos CEMES em CIEJAs pelo Decreto Municipal nº 43.052 de 04/04/03. A 

mudança do nome do CIEJA guarda relação com a construção da identidade do Centro, 

garantida pela autonomia dos CIEJAs para atender as especificidades da EJA.  

Quando observamos os dados de matrícula e fluxo do total dos CIEJAs e do CIEJA 

Marlúcia Gonçalves de Abreu verificamos que os números oscilam em relação à taxa de evasão, 

mais alta no CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu, bem como de aprovação. Já em relação à 

reprovação, a taxa dos CIEJAs é mais alta.  
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Tabela 4: Dados de matrícula e fluxo dos CIEJAs e  
do CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu (São Mateus) – 2010/2015 

 
Fonte: Censos escolares 2010 a 2015 (Dados informados pela Diretoria de EJA da SME) 

 

O quadro mostra que as matrículas nos CIEJAs caíram 13% no período 2010 a 2015. 

Em relação aos dados do CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu, há diferenças entre os números 

informados pela Diretoria de EJA (DOT/EJA) e os que constam no PPP do centro. De acordo 

com os dados da DOT/EJA, em 2010, nos anos iniciais, foram registradas 1.142 matrículas e 

em 2015, 946, uma queda de 17% nas matrículas. Contudo, houve um discreto aumento no 

número de matrículas entre 2014 e 2015, passando de 900 para 946.  Os dados constantes no 

PPP do CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu informam que em 2014 foram realizadas 1.384 

matrículas. Além disso, havia ainda uma lista de espera tive acesso a uma lista de espera de 

aproximadamente 300 candidatos ao ingresso para 2016. 

O índice de aprovação no CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu caiu no período recente, 

passando de 62% em 2010 para 55% em 2014. É possível observar ligeiro aumento entre 2013 

e 2014, de 51% para 55%. Já o índice de reprovação diminuiu 1% entre 2010 e 2014 com 

oscilações no período. 

Cabe ressaltar que entre 2013 e 2014 houve uma significativa diminuição no índice de 

evasão, caindo de 44% em 2013 para 26% em 2014. O PPP do Centro informa que a equipe 

gestora adotou um conjunto de estratégias para diminuir a evasão.   

Informamos e conscientizamos os alunos sobre a importância da frequência 
regular às aulas, não apenas como cumprimento de um quesito legal, mas 
principalmente no quanto isso pode contribuir para um melhor aproveitamento 
escolar. Divulgamos que a escola dispõe de seis horários facilitando o 
remanejamento e a flexibilização de horário do aluno quando necessário; a 
recuperação contínua em sala de aula e as oficinas, foram oportunizadas a 
todos, a fim de sanar as defasagens de ensino e aprendizagem;  a reposição de 
aulas foi divulgada e propiciada a todos que excederam o limite de faltas; 
contatos telefônicos com os alunos e/ou seus responsáveis, assim como o 
envio de cartas às famílias dos menores; rematrículas para alunos desistentes 
por excesso de faltas (PPP do CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu, 2016). 

 

Este conjunto de ações tem contribuído para a diminuição do número de estudantes que 

abandonam a escola, caindo praticamente pela metade entre os anos 2013 e 2014, passando de 

Ano Matriculados Evadidos % Aprovados % Reprovados % Matriculados Evadidos % Aprovados % Reprovados %
2010            11.673       2.420 21%          5.910 51%            3.018 26%              1.142          361 32%             711 62%                56 5%
2011            11.369       3.124 27%          5.766 51%            2.165 19%              1.251          408 33%             829 66%                11 1%
2012            11.269       3.319 29%          6.097 54%            1.365 12%              1.093          341 31%             694 63%  - -
2013            10.280       3.195 31%          4.936 48%            2.077 20%              1.005          444 44%             509 51%                29 3%
2014            10.316       3.137 30%          4.957 48%            2.079 20%                 900          238 26%             492 55%                35 4%
2015            10.067  -  -  -  -  -  -                 946  -  -  -  -  -  - 

Total do Cieja Marlúcia Gonçalves de Abreu (São Mateus)Total do Ciejas
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444 para 238. Este dado é importante, pois demonstra o impacto positivo da aproximação entre 

gestão e estudantes, além da flexibilidade que garante maior autonomia para adequar os tempos 

do Centro aos tempos dos estudantes.  

 

2.5 O funcionamento do Centro 

 

 Os CIEJAs têm autonomia para organizar a oferta de horários, podendo, portanto, 

variar a cada semestre de acordo com a demanda dos estudantes.  No momento da pesquisa, os 

horários estavam assim organizados no CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu: no período, das 

07h30 às 09h45 e das 10h às 12h15; da tarde e da noite, das 15h25 às 17h40, das 17h45 às 20h e 

das 20h15 às 22h30. A matrícula também é flexível, acontece ao longo de todo o ano.  

              A Professora 1 ressaltou que a carga horária do CIEJA é adequada às condições dos 

adultos para frequentarem a escola “[...] eu acho a escola própria, e ainda mais o horário de 02 

horas e 15 minutos, eu acho que é muito... é muito gratificante, porque tem alunos que não podem 

ficar 04 horas, e as 02 horas e 15, eles podem”.  

                A Estudante 4 ressalta que a flexibilidade e o fato de ter mais opções de horários durante 

o dia foi o que a incentivou na retomada dos estudos: “O horário, que você pode optar, o horário 

que você quer, né. Isso que é bom, isso que me fez voltar a estudar, por causa do horário”. 

Além dos seis turnos disponíveis, no CIEJA o estudante tem a possibilidade de 

organizar-se cotidianamente para melhor atender as suas possibilidades de frequentar a escola. 

Caso não possa comparecer à aula no horário matriculado, por algum motivo (consulta médica, 

filhos, trabalho), o estudante pode frequentá-la em outro período no mesmo dia, pois o trabalho 

coletivo garante que todos os professores abordem os mesmos temas em sincronia. A Estudante 

2 expressa sua satisfação com tal flexibilidade “Ah, porque, assim, se você [...] o patrão pede 

para você trabalhar, você trabalha de manhã, certo; aí ele pede para você trabalhar a tarde, aí eu 

já posso mudar, trabalhar [...] estudar de manhã, eu posso vir de manhã, e trabalhar à tarde”. 

A fala da Estudante 2 mostra que centros exclusivos de EJA possuem maior capacidade 

de organizar a escola para atender as necessidades do público adulto, que precisa conciliar 

estudo, trabalho e família, corroborando com Di Pierro (2016), em entrevista à Revista Época,  

quando afirma: “Se você tem uma escola exclusiva para a Educação de Jovens e Adultos, fica 

mais fácil adequar a lógica da organização escolar às necessidades dessa população”.  
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Já para o Estudante 4, de 70 anos, metalúrgico aposentado, que dispõe de mais tempo 

para frequentar a escola, 02h15 não é suficiente para atender suas expectativas de 

aprendizagem, sobretudo da leitura e da escrita.  

Você vai fazer o 1º e 2º Ano, ao mesmo tempo, aonde uma criança vai passar 
03, 04 anos, num período só; e a gente passar, nós que somos adultos, passar 
01 ano e já fazer duas [...] 02 anos, não é, você não aprende o suficiente. Aí 
depois você se desloca daquele professor e vai para um outro, você se perde 
todinho; então, aquele trabalho que aquele professor estava fazendo em cima 
de nós, o outro não vai acompanhar, ele vai passar para outra coisa; então, 
você, nesse período, você perde. Eu acho que é uma coisa que não é muito 
legal, eu acho que não é legal. Seria, assim, que você ficasse mais tempo com 
aquele professor, pois aquele professor sabe [...] sabe trabalhar com você, já 
estudou o seu problema e dá continuação; então, que dá mais chance da gente 
aprender, ter um aprendizado melhor. Eu vejo por aí. Usando ainda a [se refere 
à sua professora], ela trabalha em cima de cada necessidade de cada um. Por 
exemplo, eu tenho uma necessidade, tem outra colega minha do meu lado que 
já tem outra necessidade. Por exemplo, eu conheço um pouco mais de 
Matemática, e a outra colega minha já não tem, ela já conhece um pouco mais 
de Português, e eu menos, entendeu; então, ela conhece isso aí, sabe muito 
bem trabalhar nesse sentido, uma coisa e outra. É por isso que se a gente 
ficasse por mais tempo com essa professora, para ela dar continuação do 
trabalho, e ela [...] ela em cima da gente sobre aquilo ali, a gente tinha mais 
chance de aprendizado. Não fazer 01 ano, em 01 ano fazer 02 anos ao mesmo 
tempo; então, eu acho que isso é uma coisa que não pega bem (Estudante 4).  

 

A flexibilidade em relação à organização dos tempos e espaços abarca as necessidades 

de uma parte dos estudantes, mas ainda não a totalidade das necessidades de aprendizagem, 

conforme expressa a fala do Estudante 4, que, na condição de aposentado, dispõe mais de 02h15 

diárias para estudar. A fala também oculta a escassez de equipamentos públicos no bairro em 

que reside, voltados para a oferta de atividades à população idosa, que poderiam suprir algumas 

de suas necessidades socioeducativas e culturais.  

 

2.6 Estrutura disponível 

 

O prédio onde funciona o CIEJA é alugado pela municipalidade e adaptado às atividades 

do Centro, possui três andares, de modo que a cantina, a biblioteca e o palco para apresentações 

culturais estão localizados no piso inferior e uma parte das salas de aula. Estas são bem 

equipadas com lousa, televisão, ventiladores, carteiras em bom estado. Há ainda um 

retroprojetor que possibilita a realização de atividades que envolvam projeções.  
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Ilustração 4: Sala de aula do Cieja Marlúcia Gonçalves de Abreu 

 

No piso superior, estão alocadas salas de aula, cujo acesso se dá exclusivamente por  

escadas, dificultando o acesso das pessoas com dificuldade de mobilidade, um dos principais 

limitadores do espaço físico.  

 
Ilustração 5: Corredor entre as salas de aula do Cieja 
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             Ilustração 6: Escada de acesso entre os pisos inferior e superior  

 

A escola possui acervo de livros, mas, assim como em toda a rede ensino municipal, não 

há bibliotecário. A rede disponibiliza apenas salas de leitura com monitores responsáveis pela 

organização e acompanhamento das atividades propostas no espaço. No Centro, a sala de leitura 

está sendo organizada por uma das professoras, formada em Letras pela USP, que assumiu a 

tarefa voluntariamente. O acervo de livros, pequeno e pouco diversificado, também dificulta as 

práticas pedagógicas que envolvem o uso deste espaço. 

A sala de informática possui dezenove computadores e um servidor, está equipada com 

um aparelho de ar condicionado e cortinas, que evitam o reflexo da claridade nas telas dos 

computadores. Os alunos acessam este espaço durante o período de aula, três vezes durante a 

semana, para a execução de atividades organizadas a partir do trabalho desenvolvido pelas 

diferentes áreas do conhecimento, de acordo com o projeto interdisciplinar de cada ano. 
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Ilustração 7: Sala de informática do Cieja  

 

Sob a ótica de uma das professoras entrevistadas, o prédio  

[...] não é adaptado para ser um Centro [...] um Centro Educacional. Aí é a 
história do sistema, você está aqui com um prédio adaptado, só que ele não 
tem a menor logística para atender a nossa clientela, a gente tem muito idoso, 
tu vê as escadas que têm aqui, você não tem um pátio, você não tem uma 
quadra; os alunos fazem Educação Física lá embaixo, naquele espaço que tem 
lá embaixo. As salas são todas adaptadas, a gente não tem uma sala de 
professores que seja nossa Sala de Professores, ela é um espaço apenas, que 
fica amontoado ali professor, armário, comida, geladeira, é totalmente 
insalubre (Professora 3). 

O desafio é encontrar um espaço para locação mais adequado para o funcionamento do 

Centro. A municipalidade disponibilizou verba para este fim, mas o bairro não oferece muitas 

opções de prédios adequados e, dentre as opções disponíveis, muitas não atendem aos requisitos 

legais.  

Os entrevistados também afirmaram que sentem faltam de uma quadra de esportes, 

espaço para o cultivo de horta, cozinha adequada para o preparo da merenda. Enfim, o prédio 

não responde satisfatoriamente aos anseios pedagógicos da direção, dos professores e dos 

estudantes e se configura como um desafio para a organização de espaços que respondam 

satisfatoriamente às necessidades de aprendizagem e possibilidades de acesso de todos os 

estudantes. 

2.7 Perfil dos estudantes 

 Os dados do perfil dos estudantes foram fornecidos pela gestão do Centro, coletados em 

2016, através da aplicação de questionário a 435 (46%) do total de 946 estudantes matriculados.  

Os estudantes que participaram do levantamento foram os presentes nas datas em que foi 

aplicado o instrumento.   



93 

 

Os resultados revelam que predomina no CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu a 

presença de estudantes adultos, localizada na faixa etária entre 31 a 50 anos (46,9%), seguida 

de jovens de 15 a 20 anos (28%). Também há um número significativo de pessoas acima de 51 

anos (14,9%) e menor número entre 21 a 30 anos (10,1%).  

Já os conflitos geracionais estão presentes nas falas dos estudantes. “É, tipo, só tinha 

que colocar os jovens tudo junto, e os maiores tudo junto. Porque, tipo, vai, é... tem que, passa 

uma lição, que um... que o mais velho já sabe, mas o mais novo não” (Estudante 3). Já para a 

Estudante 1 as diferenças geracionais presentes na escola configuram um fator positivo. Ao ser 

perguntada sobre a diferença entre o CIEJA e as escolas regulares pelas quais havia passado, a 

adolescente respondeu: “Quase nada, só é diferente, tem mais velhos do que adolescentes, aí 

não tem muita briga, a gente se entende”. 

Quanto ao pertencimento étnico-racial, 43,9% dos estudantes se autoidentificam como 

pardos, 37,9% brancos, 15,4% negros e os demais assinalaram a categoria “outros”. Quanto à 

moradia, 65,5% possui moradia própria, 24,9% pagam aluguel, os demais estão entre os que 

vivem em abrigos, pensões e ocupações. 40,2% nasceu na região Nordeste, 44,4% no Sudeste 

e os demais se dividem nas outras regiões. Quanto à orientação religiosa, predominam os 

evangélicos (49%), secundados pelos católicos 39,2%, outras denominações (8,1%), espíritas 

(1,6%), umbandistas (1,2%), ateus (0,5%).  

No CIEJA estão matriculados aproximadamente 65 alunos com algum tipo de 

deficiência: cadeirantes, deficiência intelectual, deficiências múltiplas. “É, essas pessoas que 

são deficientes, dá mais vontade de você vim estudar, por causa deles, porque eles incentivam 

a gente, entendeu? Porque nunca estudei numa escola assim, que tem pessoas deficientes” 

(Estudante 2). A Estudante 2 vê a diversidade como fator positivo.  

 Os dados revelam que o principal motivo que os levou a parar de estudar foi a 

necessidade precoce de trabalhar e a dificuldade para conciliar trabalho e estudo (48,5% 

afirmaram ter sido estes os principais motivos), seguido de 14,7% que apontaram a “falta de 

interesse”, 9% mudança de localidade, 9% em função de gravidez e casamento. Os demais se 

dividem em cuidar dos filhos e da casa, problemas de saúde e porque os pais não deixaram. 

A maioria começou a trabalhar muito cedo: a terça parte entre os 11 e 14 anos (34,5%), 

a quarta parte entre 15 e 17 anos (25,1%), um quinto antes dos 10 anos (20,5%), um décimo 

entre 18 e 21 anos; apenas 9,9% nunca trabalharam. O que se observa também é que a maioria 

trabalha na informalidade, já que apenas 33,1% trabalham com registro na carteira de trabalho;  

31,5% estão desempregados; 19,1% trabalham sem registro; 12% trabalham como autônomos; 

3,4% são aposentados e 0,9% estão afastados do trabalho pelo INSS. Dos empregados, 
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trabalham: no comércio (16,8%), em serviços de limpeza (9,9%), em serviço doméstico (9%), 

como autônomos (8,5%), na indústria (8,3%), na construção civil (5,1%), como servidores 

públicos (2,5%) e 13,3% assinalou a opção “outro”.   

A maioria assinalou a opção “não tenho renda” (32,2%), seguida de 28% que recebem 

entre R$890,00 e R$2000,00 ao mês, 21,1% recebem menos de R$800, 00 ao mês, 2,8% 

recebem entre R$2.100,00 e R$3.000,00 e 1,6% recebe acima de R$3.000,00. 

Quanto ao acesso a meios de informação, à cultura, ao lazer e ao esporte, os dados 

refletem a escassez de equipamentos públicos disponíveis na região. Os estudantes 

responderam que a atividade mais frequente é a ida ao shopping (32,9%); ao cinema (14,7%); 

aos bailes, bares, baladas, “pancadão” (12,6%); é pequena a proporção dos que vão a shows 

(6%) ou ao teatro (2,3%), e 31,5% não pratica nenhuma dessas atividades. À pergunta “quantas 

vezes foi ao cinema, teatro ou museu no ano anterior” os estudantes responderam: de duas a 

cinco vezes (30,6%), uma vez (29%), nunca foi (22,3%), de cinco a dez vezes (18,2%).  Na 

televisão a maioria costuma assistir ao telejornal (40,9%), novelas (28,7%), filmes (26,2%), 

esportes (17,5%), documentários (14,3%), variedades (12,6%), programas religiosos (10,3%), 

desenhos (8,5%), seriados (6,7%), TV paga/Netflix (6%), canal de compras (1,4%). 

Quanto à prática de atividade física 51% não fazem nenhuma atividade física, 15,6% 

pratica uma vez por semana, 14% mais de quatro vezes por semana, 13,3% duas vezes por 

semana, 6% três vezes por semana. 

Os espaços e equipamentos públicos mais utilizados são: posto de saúde (62,8%), 

hospital/Assistência Médica Ambulatorial (AMA) (33,1%), Centro Educacional Unificado 

(CEU) (17%), EMEF/escola dos filhos (8,3%), EMI/escola infantil para os filhos (4,4%), 

biblioteca (6%), seguidos de creche, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREA). 

Quase um terço dos estudantes (30,1%) não tem acesso à Internet. A maioria usa o 

computador em casa (44,4%) e uma proporção menor na escola (23,9%), no trabalho (4,6%), 

em lan houses (3,9%) ou telecentros (0,9%). 

Quanto à trajetória educacional, dois grupos se destacam: aqueles que ficaram afastados 

da escola por mais de 20 anos (36,8%), e aqueles que se afastaram dos estudos por mais de dez 

anos (20,5%); 26% ficaram longe dos bancos escolares por mais de um ano, 13,3% por menos 

de um ano e 3,4% nunca haviam frequentado a escola antes do CIEJA.  

Os estudantes apontam como principal razão para o retorno à escola a busca por 

melhores condições de trabalho (41,6%). Outras razões mencionadas com frequência foram: 
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“dar continuidade aos estudos” (32,4%), “para aprender a ler e escrever” (15,2%), sendo 

mencionadas também “orientações médicas”, necessidades decorrentes da religião (para ler a 

bíblia), por alguma exigência de família, para realizar o desejo de frequentar a escola ou para 

ajudar os filhos na escola.  

Apesar da principal motivação para o retorno à escola ser a melhoria das condições de 

trabalho, ao responderem sobre o que mudou em suas vidas depois que retornaram aos estudos, 

evidencia-se que as transformações ocorridas são muito mais amplas. A maioria respondeu que 

se sente mais segura, com auto-confiança (30,6%), aprendeu a se comunicar e se expressar 

melhor (25,1%), ser mais independente/ter mais autonomia (17,7%), melhorou nos 

relacionamentos familiares e com amigos (8,7%), passou a ajudar os filhos na escola (4,6%). A 

maioria estuda no período da noite (42,1%), uma proporção significativa no período da manhã 

(39,8%) e 18,2% no período da tarde, o que justifica a oferta escolar nos três períodos. 

Quanto à distribuição dos estudantes nos módulos, a grande maioria está cursando os 

anos finais do Ensino Fundamental II, seguido dos anos iniciais do Ensino Fundamental II e 

dos anos finais do Ensino Fundamental I: Módulo I (1º e 2º anos do Ensino Fundamental): 

11,3%; Módulo II (3º e 4º anos do Ensino Fundamental I): 13,1%; Módulo III (5º e 6º anos do 

Ensino Fundamental II): 24,8% e Módulo IV (7º e 8º anos do Ensino Fundamental II): 50,8%. 

 Sobre as expectativas ao concluírem o Ensino Fundamental no CIEJA, os estudantes 

responderam que pretendem dar continuidade aos estudos (66%), ter um emprego melhor 

(29,7%), saber ler e escrever (15,4%), ajudar os filhos na escola (3,9%), poder participar de 

atividades religiosas ou de outra natureza (3,2%). A fala da estudante, de 29 anos, balconista 

de padaria, elucida o que a maioria dos estudantes respondeu sobre dar continuidade aos 

estudos: “ (...) eu comecei agora e vou, eu quero estudar, terminar tudo logo, eu quero estudar 

tudo o que eu puder”. Já o estudante de 70 anos, metalúrgico aposentado, tem em seu horizonte 

aprender ler e escrever: “A cabeça está tão atrofiada, o cérebro, viu? É, a minha dificuldade 

toda é isso aí, é... porque a minha vocação é ler e escrever, esse é  a coisa que está obcecada em 

mim”. 

As maiores dificuldades para se manter na escola são: conciliar trabalho, casa e escola 

(34,5%), transporte (12,9%), condições financeiras (5,5%), saúde (5,3%), apoio de 

esposo/a/companheiro/a (3,4%) e 38,4% responderam que não encontram nenhuma 

dificuldade. Este dado confirma a importância da flexibilidade de horários para que o estudante 

possa conciliar estudo e as vicissitudes da vida adulta. 

A Professora 3 sintetizou o que caracteriza, a seu ver, os diferentes perfis de estudantes 

do CIEJA: 
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[...] eu tenho os alunos que não tiveram a possibilidade de estudar por conta 
da vida que tinha, não tinha escola perto, era distante, precisou abrir mão da 
escola por conta do trabalho. Eu tenho os alunos, que eles não deram certo nas 
EMEFs e nas escolas estaduais; tem o pessoal que é da época que eu estudei, 
que largou a escola de mão; eu tenho pessoas que são mais velhas que eu, que 
tiveram que deixar a escola de mão, para poder trabalhar. Eu tenho pessoas 
idosas, pessoas mais velhas, que não tiveram a possibilidade do estudo 
(Professora 3). 

 

2.8 Quadro docente, trabalho coletivo e formação continuada 

  

No CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu o quadro de professores é composto por 26 

professores, sendo 08 do EFI e 18 do EFII, dois coordenadores gerais, um assistente de 

coordenador geral e uma diretora. Possui 15 funcionários administrativos e quatro funcionários 

terceirizados responsáveis pela limpeza. Há também um Auxiliar de Vida Escolar (AVE) e dois 

estagiários do curso de Pedagogia inseridos no programa Centro de Formação e 

Acompanhamento a Inclusão (CEFAI) para auxiliar os estudantes com deficiência. 

Das cinco professoras entrevistadas, nenhuma teve formação sobre as especificidades 

da EJA na graduação. Elas comentam que a formação se dá em serviço, com a prática, nos 

momentos de formação no próprio CIEJA e pelas oportunidades oferecidas na Secretaria 

Municipal de Educação, conforme relato da Professora 5:  

[...] Sempre os coordenadores levam textos da atualidade para a gente ler, para 
fazer leitura e discutir, para ver se dá para adaptar aos alunos também; ou, 
então, leva um filme para a gente, para ver se aquele filme... dentro da 
proposta, sempre dentro da proposta que é do Projeto Político Pedagógico 
(PPP), para ver se dá para a gente trabalhar com o aluno (Professora 5). 

 
A maioria dos professores possui ampla experiência em EJA e elevado nível de 

formação acadêmica, dezenove possuem pós-graduação lato sensu e um stricto sensu 

(mestrado). Há ainda aqueles que possuem mais de uma graduação. O contrato no CIEJA se dá 

via processo seletivo dentro do quadro docente da Secretaria Municial de Educação. Os 

professores que desejam trabalhar no CIEJA devem ser concursados da Rede Municipal de 

Ensino de São Paulo, realizar prova de conhecimentos específicos sobre EJA e passar por 

entrevista da Secretaria Municipal de Educação. No processo seletivo, devem apresentar uma 

proposta/projeto de trabalho que pretendem desenvolver no CIEJA. 

A Professora 7, ao relatar sua trajetória profissional, conta que no Magistério não 

recebeu formação específica, mas realizou um curso de formação na década de 1980 sobre EJA, 

promovido pela Secretaria de Bem Estar Social com abordagem freireana e foi assim que 

transitou da educação infantil para a EJA. Ativa nos movimentos sociais do seu bairro e  nas 
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Comunidades Eclesiais de Base, conheceu o MOVA no período de transição da EJA da 

Secretaria de Bem Estar Social para a Secretaria Municipal de Educação. Na mesma época, já 

professora da rede municipal no EFI, assumiu uma turma de EFII para ministrar a disciplina de 

Artes e permaneceu na modalidade. Se efetivou como Profa. do EFII em 1996 e desde 2001 

trabalha no CIEJA.  

A jornada de trabalho possibilita que a maioria dos professores cumpra 40 horas no 

CIEJA.  Prevê dois momentos de planejamento coletivo, às segundas e às quartas-feiras, das 

12h20 às 15h20. As segundas-feiras são destinadas à leitura, ao estudo e à discussão de textos, 

e as quartas-feiras para reflexão sobre a prática pedagógica, situações de aprendizagem e trocas 

de experiências por meio de relatos, pesquisa e planejamento de atividades sequenciadas e 

outras modalidades organizativas que atendam a temática do Projeto Interdisciplinar trabalhado 

em cada semestre. 

Nos momentos de formação, os professores trocam experiências, planejam projetos 

coletivos, estudam temas relacionados ao fazer pedagógico da EJA. Sobre esta dinâmica, a 

Professora 5 ressalta: 

O que diferencia, vamos dizer assim, seria a Jeif, que ela é coletiva, para todos 
os professores da Unidade; o que já não acontece dentro da escola regular, 
vamos dizer assim, ou da EJA, porque os professores fazem, mas fazem em 
horários diferentes; o projeto acaba, pode ser o mesmo; no entanto, cada um 
com uma abordagem diferente, devido ao grupo (Professora 5). 

 

As horas adicionais da Jornada Especial Integral de Formação (JEIF), à qual se refere a 

professora, estão previstas na Portaria 6771/13 da Secretaria Municipal de Educação: “São 

horas destinadas a ações que favoreçam o processo de construção e implementação do Projeto 

Político Pedagógico e o alcance do desenvolvimento e aprendizagem dos educandos”. 

Além dos momentos coletivos de planejamento e estudo, os quais se configuram espaços 

de formação continuada em serviço, a Diretoria de Orientação Técnica (DOT EJA) oferece 

oportunidades de formação em temas específicos sobre EJA.  

Ao comparar o trabalho na EJA e em outras modalidades, a Professora 2 respondeu que 

a diferença está calcada na postura que a EJA exige do professor. 

Quando você tem um aluno indisciplinado, você dá uns gritinhos na cabeça 
dele, não é? Na EJA, jamais você grita. Então, você muda a tua postura, você 
aprende a ouvir mais. E quando você trabalha em EJA e vai trabalhar com a 
criança, você carrega essa postura, você melhora, você fica um professor 
melhor, quando você trabalha na EJA, você tem um outro olhar (Professora 
2). 
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A Professora 3 salienta ainda que sua postura gera conflito na escola regular. “Aí você 

tem até um conflito com os colegas, porque eles te acham diferente, às vezes mais mole, mas 

você tem outra postura, que você leva; então, você aprende muito a ouvir na EJA, você tem que 

ouvir”.  

A Professora 3 ressalta a especificidade do CIEJA: “O Centro tem uma maneira 

específica de trabalhar, é diferente do regular, do EJA regular, do ensino regular, da escola... da 

educação... do Ensino Fundamental II regular. Aqui, o meu cansaço, ele é físico, ele não é 

mental”. 

A perspectiva dialógica, de valorização dos saberes dos estudantes, também aparece nas 

falas dos professores. 

Querendo ou não, eu tenho uma bagagem intelectual maior que a deles; mas, 
a gente troca, porque eles têm uma vivência muito rica, a vivência deles de 
rua, a vivência deles no mercado de trabalho, a vivência deles em família, ela 
é muito rica; então, a gente faz um casamento, eu digo para eles, do que eu 
aprendi na academia, com as bagagens prévias deles (Professora 3).  

 

O fato de ser exclusivo facilita o trabalho pedagógico com foco nas questões específicas 

que circundam o universo da EJA, contribuindo para que a diversidade dos sujeitos seja melhor 

acolhida no Centro. Isso aparece em todas as falas dos estudantes e é possível observar no 

cotidiano do centro. 

Os relatos dos professores corroboram a análise de que a EJA pode servir de referência 

para outras modalidades pelo acúmulo de experiência no trabalho com as camadas populares 

na luta por direitos, uma vez que surgiu e se consolidou no movimento popular (ARROYO, 

2005).  

O engajamento dos professores na educação de jovens e adultos, os momentos de 

formação continuada, a abordagem interdisciplinar do currículo e a autonomia dos professores 

para propor temas e projetos a partir da realidade dos estudantes e com a participação dos 

mesmos fazem do CIEJA um espaço de acolhimento da diversidade dos estudantes. O clima 

das reuniões e do cotidiano é de trocas constantes. Durante as observações e participação em 

reuniões dos professores, foi possível observar que os professores estão o tempo todo 

dialogando sobre as questões que circundam a EJA, inclusive nos corredores. O fato de ser 

exclusivo contribui para o acúmulo de formação dos docentes em EJA, pois os professores não 

precisam dividir as atenções e o tempo entre crianças, adolescentes e estudantes da EJA. 
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2.9 Desafios para a gestão democrática 

 

 A atual equipe gestora do Centro é composta por um Coordenador Pedagógico e uma 

Coordenadora Pedagógica, uma Assistente de Direção e uma Diretora.  

Para a pesquisa foram entrevistados a Diretora, uma Assistente de Direção e o 

Coordenador Pedagógico14. A Diretora tem 64 anos de idade, é formada em História e possui 

também licenciatura em Pedagogia, ambos realizados em Instituição de Ensino Superior 

Pública; atua há 36 anos na educação e há 20 na EJA; no CIEJA atua há 10 anos; é aposentada 

como professora pela Rede Estadual de Ensino e possui uma jornada de 40 horas semanais no 

CIEJA. Não obteve formação sobre EJA na formação inicial, mas na Prefeitura teve e tem 

possibilidades de formação continuada. 

O Coordenador entrevistado tem 47 anos de idade. Formado em História, em IES 

privada, atua na educação há 25 anos e no CIEJA há 10 anos. Não obteve formação sobre EJA 

na graduação. Possui uma jornada de trabalho de 40 horas semanais no CIEJA e 20 horas 

semanais como professor de História na Rede Estadual.  

O Coordenador relatou que apesar de morar no bairro próximo, Sapopemba, sempre 

esteve envolvido com a luta popular do bairro São Mateus. “[...] tinha muito contato aqui no 

São Mateus, porque na época das Comunidades Eclesiais de Base muitos padres, inclusive o 

Fernando Altemeyer15 é daqui do quarteirão de cima, então a gente tinha muito contato aí com 

as questões populares”.  

Durante a entrevista, o Coordenador relatou como foi seu processo de transição do 

ensino regular para a EJA: 

Há mais de dez anos atrás surgiu a oportunidade de mudar de faixa etária, da 
faixa dos adolescentes para a faixa das pessoas um pouco mais maduras, com 
pretensões diferenciadas; e eu, como eu tinha um fácil domínio com adulto, 
eu resolvi arriscar. [...] esse domínio, na verdade, se dá pelas questões 
pessoais, eu sempre frequentei as Comunidades Eclesiais de Base; então, com 
isso, essa questão de tratar com o popular já estava inserida em mim. Então, 
quando chega o momento de lidar com grupo é mais fácil, já tenho uma certa 
experiência (Coordenador). 

A trajetória nos movimentos sociais se reflete na forma de atuar no CIEJA, cujo foco 

principal, de acordo com ele, é o trabalho coletivo. Assim, busca organizar espaços de 

                                                           
14 Em 2017, toda a equipe foi substituída, pois conforme explicitamos no tópico 3.1, de acordo com a legislação 
dos Ciejas, a equipe pedagógica é designada pela municipalidade. Como em 2017 assumiu nova gestão no 
município, nova equipe foi formada.   

15 Refere-se ao teólogo e professor de Filosofia Fernando Altemeyer Jr. 
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participação, embora com muitas resistências por parte dos estudantes. Segundo ele, é preciso 

construir a cultura da participação nas decisões coletivas no CIEJA. 

Um dos principais desafios apontados pela gestão é a participação dos estudantes no 

Conselho de Escola. O momento atual é de construção da cultura do significado da participação 

política nas instâncias de tomada de decisões. Para tanto, a gestão busca fomentar a participação 

dos estudantes no Conselho de Escola, o canal mais utilizado pelo centro, mas esbarra em 

algumas dificuldades: 

A gente vai amadurecendo com eles a questão do que é importante; porque, 
muitas vezes, eles acabam trazendo essas questões mais do dia-a-dia da escola: 
“Olha, tal lugar lá, o banheiro está ficando com cheiro ruim”. E a gente deixa 
claro, para eles, a questão das verbas, o que a escola recebe; então, a gente 
fala: “Olha, chegou uma verba de tal valor, nós precisamos gastar. O que vocês 
acham que, na escola, em termos material, poderia melhorar a tua aula?” E a 
partir disso, eles apresentam as ideias. Todo evento, como saídas, na escola, 
como uma atividade de campo, tudo passa pelo Conselho; se eles acharem que 
não vale a pena gastar o dinheiro com aquela atividade, então aquela atividade 
não vai acontecer. Isso, é lógico, isso nunca ocorreu; tudo que a gente passa, 
eles acabam aprovando, porque nós pensamos na atividade antes. Então, nesse 
sentido, a gente vê que eles trazem essas questões, mas precisavam trazer 
questões um pouco mais específicas, de entender como é que aquilo vai mexer 
mesmo com o aprendizado dele. Se o aluno tivesse nesse ritmo avançado, ele 
pediria determinados tipos de livros, determinados tipos de materiais que 
estariam relacionados a parte pedagógica e ao seu desenvolvimento cognitivo; 
e muita... e isso não acontece, fica ligado mesmo a essas questões mais 
estruturais do prédio, dos equipamentos (Coordenador). 

 

O Conselho de Escola é o principal canal de participação do CIEJA Marlúcia Gonçalves 

de Abreu. Apesar dos esforços para dar sentido a este espaço e torná-lo mais efetivo, percebe-

se ainda certa dificuldade em criar novos espaços de gestão democrática. Ao entrarmos em 

contato com a literatura sobre gestão de centros exclusivos de EJA, observamos que estes 

apresentam possibilidades de criação e experimentação que caminham na direção da construção 

de comunidades de aprendizagem, a partir do diálogo mais amplo, incluindo a comunidade de 

entorno também nos processos de decisão e uso dos centros públicos. Nos centros bem-

sucedidos que tivemos a oportunidade de conhecer através da literatura observamos que a 

criação de comissões mistas, com a participação de diferentes sujeitos, a divisão de 

responsabilidades são processos em si altamente formativos, todos aprendem e todos ensinam, 

como no caso das experiências das Comunidades de Aprendizagem. Também podemos citar 

como exemplo as assembleias realizadas pelo CIEJA Campo Limpo, nas quais são tomadas as 

decisões relacionadas às mais variadas demandas do Centro com a participação de toda 

comunidade escolar e do entorno. Nas assembleias, realizadas com frequência, são tomadas 
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decisões sobre: temas a serem abordados no currículo; combinados sobre as regras da escola; 

destinação de verbas; organização de horários e uso dos espaços do centro; organização dos 

grupos de estudo; projetos interdisciplinares entre outras demandas.  

A partir das falas do coordenador e do que foi observado in loco, evidencia-se uma 

preocupação com o trabalho pedagógico coletivo desenvolvido na escola e o desafio de manter 

todos os sujeitos envolvidos em torno dos princípios da escola, muito próximos da Educação 

Popular. De acordo com o Coordenador, o grande desafio é traduzir tais princípios em 

proposições práticas que garantam uma apropriação maior do espaço escolar e a participação 

de todos os estudantes.  

Outro foco da gestão é garantir uma identidade ao centro, conforme relato do 

Coordenador: 

A gente procura sentar e estabelecer um fio condutor para que a escola tenha 
uma mesma forma de pensar e agir, mesmo com as diferenças de períodos, e 
até mesmo de público, como um todo; para não ficar, como acontece em 
muitos lugares, uma escola de manhã, uma escola à tarde, outra escola à noite; 
então, a gente tem bastante esse cuidado de fazer essas trocas, até mesmo no 
horário a gente faz isso, tem dia da semana que ela (se refere à colega de 
coordenação) vem pela manhã e eu acabo indo à noite, para ter essa troca e 
conhecer o público todo que a gente trabalha.  
O Coordenador Pedagógico, ele tem, entre as funções, ele tem aí o papel de 
orientar os professores no trabalho que nós defendemos; nós temos uma linha 
pedagógica aí voltada na democratização, na permanência desse aluno na 
escola; principalmente, esse aluno que deixou de frequentar há bastante 
tempo. Então, a gente leva uma linha freireana; e a gente [...] o nosso papel é 
a formação desse nosso professor, para que o trabalho ocorra dessa maneira, 
procurando sempre ter o aluno conosco e nunca repudiá-lo (Coordenador). 

 

O acolhimento do sujeito que retorna à escola é um valor do CIEJA. Nas entrevistas os 

estudantes foram unânimes em dizer que, além da flexibilidade, o grande diferencial do CIEJA 

é o acolhimento. Prova disso é que todos os estudantes entrevistados gostariam que o CIEJA 

ofertasse também o Ensino Médio para que pudessem dar continuidade aos estudos no próprio 

centro. O acolhimento e a relação dialógica entre professores, gestores e estudantes demonstram 

a presença do legado de Paulo Freire na concepção e nas práticas pedagógicas da instituição.  

Outra questão que chama a atenção é o fato da diretora viver há 30 anos na região, o que 

possibilita uma relação muito estreita com a comunidade do entorno do centro. Na entrevista 

ela ressaltou que não há conflitos entre o entorno e o centro, e quando há eventos no CIEJA, 

muitos ex-alunos e familiares de alunos participam.  

Entre as ações que buscam envolver a comunidade do entorno, o CIEJA organiza as 

tradicionais Festa Junina e Mostra Cultural geralmente ocorridas ao final do semestre, com 
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apresentações de coral, dança, teatro, sarau poético entre outras. A comunidade também 

participa dos eventos culturais oferecidos pelos diversos níveis de governo ou organizados pela 

unidade escolar aos finais de semana. Mas a participação da comunidade do entorno se restringe 

apenas aos eventos, o que demonstra que a relação da escola com o território é, em certo sentido, 

limitada.  

 Outra preocupação da direção se refere à construção ativa do Projeto Político 

Pedagógico do Centro, conforme relata o Coordenador: 

O Projeto Político-Pedagógico do CIEJA, na verdade, ele vai se renovando. 
Então, como existe uma [...] como eu disse, como tem uma legislação para 
CIEJAs, todos os anos a gente faz a revisão do nosso Projeto Político-
Pedagógico, sempre tendo a preocupação de fazer as devidas mudanças, 
aquelas que são necessárias; principalmente, em EJA, nós temos uma questão 
aí, que é a evasão, que ela é muito grande. A gente tenta, todos os anos, quando 
revisita aí o nosso PPP, verificar quais as ações que a gente pode ter, no sentido 
de diminuir essa evasão; como a gente pode fazer para inserir o nosso aluno a 
participar da vida da escola; ou, seja no Conselho... pelo Conselho de Escola, 
seja pela APM, seja por outras formas de assembleia. Então, a nossa 
preocupação, no PPP, são ações voltadas, é renovar as ações que possam fazer 
com que o nosso aluno saia daqui com um aprendizado mais qualificado 
(Coordenador). 

 

 Para garantir a permanência dos estudantes no CIEJA, a gestão realiza um 

acolhimento personalizado no momento da matrícula por meio de uma breve entrevista voltada 

a compreender as razões que motivaram a evasão em escolas anteriores e as expectativas em 

relação ao retorno. Ao longo do percurso, são realizadas algumas ações em casos de evasão: 

contato telefônico, quando o aluno se ausenta por um período superior a 20  dias; flexibilização 

de horário todas as vezes que o aluno necessita se ausentar por algum período (por motivo de 

trabalho, curso, familiares, outros); oficinas para os alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagens; organização de atividades extraclasse para complementar a carga horária; 

compensação de ausências no contraturno.  

 

2.10 Necessidades de aprendizagem dos estudantes e currículo 

  

 As necessidades de aprendizagem dos estudantes do CIEJA são múltiplas, tais como: 

ler a bíblia, aprender a se comunicar melhor ou ampliar a sociabilidade em casos de depressão, 

sob prescição médica, sobretudo entre o grupo idoso, justamente o que mais participa das 

atividades extraescolares. 
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 O Estudante 4, de 70 anos, metalúrgico aposentado, que retornou à escola depois de ter 

passado pelo MOVA, relatou que “[...] uma necessidade, uma necessidade maior, foi que eu 

passei a estudar a Bíblia”. O estudante relatou ainda acerca da dimensão que o fato de não ser 

alfabetizado, no Brasil, ocupa em sua vida, a começar pela própria dificuldade de nomear e 

verbalizar o estado de sua condição. Apesar disso, reconhece que a escola é uma forma de 

superar as marcas deixadas pelo preconceito: 

Não falava para ninguém. Sabe, eu tenho a maior vergonha do mundo disso 
aí. Ô coisa difícil, é você pronunciar essa palavra, viu. “Eu sou um [...]”. “Eu 
sou um analfabeto”. É muito ruim. É muito ruim isso aí. No Brasil, eu acho 
que tem muito desse tipo, e a gente precisa fazer muito, se esforçar muito para 
poder abrir e falar esse verbo: “Eu sou analfabeto”. É muito ruim. É muito 
difícil (Estudante 4). 

 

Para este estudante, as principais necessidades de aprendizagem são a leitura e a escrita. 

“Eu quero ler e escrever. Para mim está o suficiente, não quero mais chegar a lugar nenhum; se 

eu souber, um pouco que eu souber ler e escrever, para mim está ótimo, porque se... você usa 

óculos, não é?”. Como assinala Coura (2007), para os idosos, a escola representa um espaço de 

transformação das suas relações pessoais, da sua relação consigo mesmo e ampliação das 

possibilidades que conferem cidadania, o que denota a urgência de modelos flexíveis de 

organização escolar para abarcar a diversidade dos grupos sociais presentes nesta modalidade 

da educação básica.  

 A Estudante 5, de 57 anos, casada, vendedora de produtos de beleza, buscou a escola 

para acessar conhecimento, se informar e para dispor de um espaço de formação e socialização. 

“Ah, é para ter mais conhecimento, não é? e é bom mesmo para... para a gente não ficar em 

casa, você fica parada no tempo, não é, não desenvolve nada. Você estudando, você fica mais 

consciente do que está acontecendo no mundo, e é bom também para... para a cabeça, não é?” 

(Estudante 5). Assim, recenhece a necessidade humana elementar pelo conhecimento, movida 

pelo desejo à conscientização que o mundo letrado pode lhe proporcionar. 

 Há um outro perfil de estudante que busca na escolarização melhores condições de 

inserção no mercado de trabalho, como é o caso da Estudante 2, de 29 anos, balconista de 

padaria. 

 [...] tudo agora precisa estudo, para trabalhar, tem emprego que você tem que 
ter pelo menos o 1º Ano, ou 8ª Série; tipo, para trabalhar de segunda a sexta, 
tem que ter a 8ª completo. Eu trabalho em padaria, e eu quero muito trabalhar 
de segunda a sexta, e não consigo por causa disso. Aí eu decidi estudar, 
terminar; que eu sei que é tarde, mas nunca é demais, não é? Eu comecei agora 
e vou, eu quero estudar, terminar tudo logo, eu quero estudar tudo o que eu 
puder. 
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 Os adolescentes apresentam muitas demandas relacionadas à família. Tanto assim, que 

a diretora relatou que muitos chegam à escola com os pais para fazer a matrícula e depois não 

retornam para estudar. Todos os meses a escola envia cartas aos pais informando que os filhos 

não estão comparecendo à escola. 

Então, o desafio, no CIEJA, é exatamente a gente conseguir fazer com que 
esse aluno que retorna, seja qual for a circunstância, ele se sinta alguém com 
capacidade de aprender, alguém com capacidade de prosseguir, uma vez que 
aqui a gente só vai até o 9º Ano, e ele tem pela frente ainda o Ensino Médio, 
tem pela frente aí o Ensino Superior; e aí o desafio é fazer ele acreditar nele 
mesmo. A gente vê que tem alunos aqui que têm um potencial grande, mas a 
baixa estima dificulta; é, a baixa estima, não só isso, a gente atende também 
um público muito carente, com n situações e n histórias de vida, que seriam 
possíveis escrever, não só um livro, mas mais de um livro. E isso, ou seja, o 
dia-a-dia do nosso aluno; principalmente, o nosso aluno, não só o adulto, mas 
o adolescente; o dia-a-dia dificulta, muitas vezes, com que ele venha para a 
escola, dificulta para ele permanecer aqui, dificulta para ele fazer uma 
pesquisa fora da escola, uma pesquisa extraclasse. Então, a grande dificuldade 
é lidar, na verdade, com a autoestima desse nosso aluno (Coordenador). 

 

 Os professores entrevistados afirmam que são muitas as necessidades de aprendizagem 

dos alunos. Há os adolescentes, principalmente no período matutino, que apresentam desafios 

que precisam ser ainda aprofundados no CIEJA. Já os idosos, conforme dito acima, buscam um 

espaço de convivência para socialização e outros, com diagnóstico de depressão, buscam o 

Centro por recomendação médica. Mas, todos são enfáticos em afirmar que a maior necessidade 

que os move é a competência linguística, isto é, aprender a ler e a escrever com eficácia. 

A rica experiência na modalidade EJA também se reflete na condução da gestão. De 

acordo com o Estudante 3, um aspecto central para a sua permanência diz respeito à ausência 

de preconceito:  

Essa escola aqui, o bom dela, é que ela... tipo, igual, se eu estou preso, mas pode 
me colocar aqui; é tipo, não é igual as outras escolas que têm preconceito. Essa 
daqui, coloca ladrão, coloca senhor, coloca todo mundo aqui, não tem nada a 
ver, entendeu? Essa escola aqui é melhor do que muitas aí. É, porque aí ela já 
está vendo que a pessoa está errada, está tentando ajudar. Entendeu? (Estudante 
3, que cumpriu medida socioeducativa em regime aberto). 

 

A Professora 7 solicita aos alunos, no início do semestre, que escrevam o que pretendem 

alcançar naquele período, e ao final, que verifiquem as anotações e avaliem o processo. Trata-

se de uma estratégia de produção textual que visa, entre outros fatores, à importância que recai 

sobre potencial que o registro linguístico exerce sobre os sonhos e as perspectivas que tais 

alunos almejam.  
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Os professores abordam substancialmente questões específicas direcionadas à 

linguagem oral, como a necessidade que os alunos apresentam de fazer uma leitura eficaz, a 

fim de ressignificar suas fragmentadas histórias/trajetórias de vida. Esta é uma questão sempre 

presente nas aulas e nos momentos de formação.  

Contudo, um dos desafios mais exigentes é, com efeito, equacionar as diferenças de 

idades. O diálogo tem sido bastante exercitado para tanto, por meio da escuta em sala de aula e 

do estreitamento da relação entre gestão e estudantes.  

 Em relação à continuidade dos estudos, todos os estudantes entrevistados gostariam que 

fosse ofertado Ensino Médio no CIEJA. Entretanto, essa é uma responsabilidade do poder 

público estadual. Para sanar a questão, a gestão do CIEJA negociou com a Escola Estadual 

Chibata Miyakoshi, da Diretoria Leste 4, em 2003, a abertura de turmas de Ensino Médio  nos 

períodos da manhã e da noite.    

 Já a Professora 1 relata que os problemas de saúde e de falta de atendimento adequado 

influenciam a presença e a permanência no CIEJA. 

Por eles serem adultos, a maioria já são pais, são avós, e também [há] 
problema de saúde; eles se preocupam muito com os filhos, já netos, e 
problema de saúde, porque a maioria depende da [...] é, da Saúde Pública, e 
você sabe que a Saúde Pública é muito difícil, aí eles sempre faltam bastante, 
porque para marcar o dia, eles [...] às vezes, eles não estão nem pensando em 
faltar, aí as pessoas ligam, aquelas pessoas encarregadas de marcar consulta 
deles, liga em casa, assim: Tal dia, tal hora, a senhora tem que vir, porque a 
sua consulta está marcada. Às vezes, para fazer um exame, eles têm que faltar 
um dia, faltar dois, para ir marcar um exame. Então, a dificuldade maior que 
eu encontro é nessa parte aí, dos alunos precisar faltar; e também trazer 
aqueles problemas, que até você ouviu eu falando, que a gente [...] choca um 
pouco a gente. (Professora 1). 

 

Na fala do Coordenador, abaixo, fica patente que o fato de ser exclusivo abre mais 

possibilidades de experimentação, de criação para melhor atender o público adulto. Os tempos 

e a organização curricular são menos engessados do que na educação regular. 

Então, é que mesmo você especificando EJA, o CIEJA, ele tem, ele apresenta 
essa possibilidade de diversificar, de experimentar. É lógico que tem uma 
linha básica, que nós temos que seguir, a parte legal; mas, mesmo assim, a 
gente tem a possibilidade de fazer experiências diferenciadas aqui; e aí está a 
principal, a principal diferença do que você pergunta. Com a garotada lá do 
Ensino Fundamental Regular, então a gente acaba sendo engessado, ficando 
engessado; então, você tem algumas coisas para trabalhar. O currículo, ele é 
mais engessado; o currículo, em CIEJA, ele é totalmente aberto. Ou seja, se 
nós, da Área Pedagógica, e se o grupo docente quiser, a gente consegue 
estruturar várias coisas, a gente consegue pensar um currículo totalmente 
diferenciado do tradicional, a gente consegue construir o currículo a partir da 
necessidade do aluno. Eu acho que esse é o principal ponto que diferencia 
(Coordenador). 



106 

 

 

Os momentos de formação coletiva com os pares e a oferta de formação continuada pela 

rede de ensino contribuem para a organização curricular interdisciplinar. No documento 

lançado pela Secretaria Municipal de Educação em 2016 “Educação de Jovens e Adultos: 

Princípios e Práticas” estão previstas as diretrizes para o debate em torno do currículo da EJA, 

que vem acontecendo a partir dos eixos: articulação dos saberes da educação formal e da 

educação não formal; metodologia dialógica; o trabalho com projetos; educação como ato 

político; flexibilização dos tempos e espaços; valorização das histórias de vida e identidade dos 

jovens e adultos e o mundo do trabalho (SÃO PAULO, 2016). 

 No CIEJA, no início de cada ano letivo, é definido coletivamente um tema gerador, o 

qual mobiliza professores e estudantes durante os semestres a partir das áreas do conhecimento: 

Ciências da Natureza e Matemática; Linguagem e Códigos (Artes, Inglês, Português, Educação 

Física); Ciências Humanas (História e Geografia). O Centro oferece ainda oficinas de Espanhol, 

Sexualidade, Alfabetização e Matemática, as quais acontecem antes ou depois do horário de 

aula. Em casos bem específicos de dificuldades pontuais, e diante da falta de tempo dos 

estudantes, eventualmente, o estudante pode participar da oficina no horário da aula. 

O Professor 6 relatou que em escolas regulares, públicas e privadas, pelas quais já havia, 

passado não encontrou a possibilidade de vivenciar a interdisciplinaridade na prática como tem 

vivenciado no CIEJA. Segundo ele, isso se deve ao fato dos professores planejarem os projetos 

por área do conhecimento e não por disciplina. Citou como exemplo uma ocasião em que a 

professora de Língua Portuguesa trabalhou um vídeo do antropólogo Darcy Riberio para 

abordar a formação linguística brasileira16, permitindo a relação entre conhecimentos históricos 

e linguísticos. O Professor 6, que é formado em História e possui mestrado na área de Serviço 

Social, relatou ainda que permanecer 02h15 com os alunos, sem interrupção (como ocorre no 

ensino regular com aulas de 50min), permite iniciar e concluir a abordagem de determinado 

tema no mesmo dia. “Eu posso passar um filme inteiro e ainda debater com os alunos. Isso é 

maravilhoso” (Professor 6). O professor relatou também que sua autoestima melhorou muito 

desde que começou a lecionar no CIEJA, pois além da constante interlocução com os colegas, 

o interesse dos alunos pelo conhecimento e a troca com os mesmos lhe proporcionam muita 

satisfação. Para ele, “o CIEJA deveria servir de referência para a organização da educação 

regular”. 

                                                           
16 O docente se refere à série documental “O povo brasileiro”, de 2000, dirigida por Isa Grinspum Ferraz, baseada 
no livro homônimo de Darcy Ribeiro, publicado pela Companhia das Letras em 1995. 
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O fato de estabelecer um projeto no início do ano mobiliza professores e alunos em 

torno de um tema. O Professor 6, ao relatar eventos ocorridos durante o desenvolvimento do 

projeto de 2015 denominado Diversidade, comentou que uma das ocasiões marcantes foi uma 

palestra sobre gênero em que um dos alunos, retirando-se do local, comentou com voz alterada 

“eu desço o sarrafo mesmo” referindo-se à sua relação com a esposa. Por outro lado, uma das 

alunas perguntou, ao final da palestra, onde poderia encontrar uma Delegacia da Mulher para 

denunciar a violência doméstica que sofrera pelo marido. Situações relacionadas à religião 

também são mencionadas. 

Continuou o Professor 6 relatando sobre a complexidade que caracteriza a EJA, o que 

para ele é desafiador e não um problema. Em uma aula de história, ao abordar a formação da 

religiosidade do Brasil como parte do Projeto Africanidades, o Professor 6 se surpreendeu com 

a saída de alunos de orientação religiosa evangélica da sala de aula. Ao retornarem, o professor 

abriu um diálogo sobre o tema, resultando em maior tolerância. Para sua surpresa, os alunos 

que saíram eram em sua maioria adolescentes e jovens. Este fato nos dá certa dimensão da 

multiplicidade de interrogações que os sujeitos da EJA apresentam para a escola e da 

complexidade do trabalho pedagógico. 

Segundo o Professor 6, também é preciso mediar as relações interpessoais. Conta que 

uma aluna que estava com o braço machucado precisava sentar-se na cadeira da colega, pois 

era mais alta e, portanto, mais adequada para apoiar o braço enfermo. A colega não quis 

emprestar a mesa, o que gerou um longo diálogo com a turma. Para ele, no CIEJA, o professor 

exerce o papel de mediador o tempo todo. Tem ainda o desafio de lidar com os diferentes ritmos 

de aprendizagem “[...] enquanto um copiou uma frase o outro já terminou”. 

A prática pedagógica a partir da organização curricular interdisciplinar por temas 

geradores é um desafio a ser enfrentado no CIEJA. Apesar das reuniões pedagógicas semanais, 

do trabalho coletivo da equipe pedagógica e da abertura dos professores para o diálogo com os 

estudantes, a sala de aula ainda é um espaço de difícil articulação entre os conhecimentos 

prévios dos estudantes e suas trajetórias de vida com o conhecimento escolar. Assim, é possível 

observar práticas mais próximas ao modo de ensinar na educação de crianças e adolescentes e 

outras práticas mais próximas aos princípios da educação popular, de diálogo e construção 

coletiva do conhecimento.  

Entre as permanências, resistências e tensões que marcam a história do projeto CIEJA 

em São Paulo, a Diretora entrevistada lembrou que no projeto inicial, ainda no governo Marta 

Suplicy, havia uma parceria com o Senai, que ofertava, além do Ensino Fundamental, cursos 

profissionalizantes. “Os professores do Senai iam até o CIEJA ministrar cursos de beleza e 
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telemarketing. O curso de beleza foi um espetáculo”. Atualmente, a articulação entre educação 

e trabalho está prevista nas Diretrizes para o CIEJA de 2012, mas fica a cargo de cada CIEJA 

sua oferta e a particupação dos estudantes é facultativa. No CIEJA Marlúcia Gonçalves de 

Abreu a oferta se restringe ao acesso dos princípios muito básicos sobre informática.  

 

2.11 Parcerias e assistência estudantil 

 

Outra questão a ser observada pelo Centro é a articulação intersetorial, apontada por 

Arroyo (2005) como importante elemento para garantir que a EJA seja construída a partir da 

sua particularidade, sem perder de vista sua inserção no conjunto das políticas públicas, com a 

finalidade de equacionar melhor as múltiplas demandas por direitos dos jovens e adultos das 

camadas populares. 

No CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu (e em toda a rede municipal de ensino) os 

estudantes possuem bilhete único de transporte, que dá um desconto no valor da passagem, e 

aqueles com necessidades especiais são assistidos pelo Programa Vai e Volta, que garante 

transporte acessível gratuito. Apesar de insuficientes, as políticas garantem, em certa medida, 

o acesso e a permanência na escola, já que em uma capital do porte de São Paulo a garantia do 

transporte público é vital para a mobilidade urbana.  

Há também uma parceria com o Posto de Saúde local para distribuição de preservativos 

aos/as jovens do Centro, e com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do 

bairro, para inclusão de alunos com deficiência no mercado de trabalho e para realização de 

cursos para os pais. Em 2015, foram incluídos ao mercado de trabalho cinco estudantes com 

deficiência por meio desta parceria.  

Além disso, o CIEJA recebe um Kit de material didático e livros didáticos do Programa 

Nacional do Livro Didático da EJA (PNLDEJA). Pela sistemática nacional do PNLDEJA, a 

escolha do livro é feita pela escola, mas apenas uma coleção é escolhida pela Secretaria 

Municipal de Educação (SME), o que é um problema em municípios com a extensão e a 

diversidade de realidades, a exemplo de São Paulo. 

Além do mais, um dos problemas apontados pelos alunos é a merenda seca. A Estudante 

2, que vai direto do trabalho para o CIEJA, argumentou durante a entrevista que seria necessário 

um lanche mais adequado ao perfil do aluno trabalhador: 

Isso aí, para mim, é infantil, não é, que tem para comer, essas coisas, essas 
crianças aí. Adulto não vai comer essas coisinhas, não é; é tipo, Toddynho; 
assim, um biscoitinho que dá. Isso aí não é, para mim isso não é lanche, assim, 
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para adulto. Comida, é, alimenta mais, não é. Não só por mim, eu estou 
falando pelas outras pessoas também. 

 

A questão da merenda levantada pela estudante nos ajuda a pensar o que configura a 

especificidade da EJA, ou seja, novamente se constata a necessidade de se promover políticas 

públicas que considerem as especificidades do mundo adulto. Conhecer as especificidades deste 

universo dos jovens, adultos e idosos que tiveram o direito à educação negado, e com ele o 

acesso a outros direitos, significa pensar a EJA a partir dela mesma, não tomando como 

referência o ensino regular, que também precisa se repensar. 

Por outro lado, há também algumas iniciativas, a saber: encaminhamentos de alunos às 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), quando 

necessário; palestras com médicos do Posto de Saúde sobre saúde da mulher; palestras sobre 

diabetes, pressão alta e Doenças Sexualmente Transmissíveis, com profissionais da Escola de 

Enfermagem São Bernardo; troca de informações entre as escolas do entorno, tanto da Rede 

Municipal como da Rede Estadual; parceria com a Instituição Mater Dei, atendendo um número 

expressivo de adultos com necessidades especiais; parceria com a Fundação Casa, Casa 

Semiliberdade São Mateus, Casa Azaléia, abrigos, entre outras instituições, acolhendo no 

CIEJA adolescentes e jovens em medida socioeducativas ou em situação de risco; parceria com 

o Clube Desportivo Municipal São Mateus para utilização das quadras cobertas para 

treinamento de futebol para os estudantes; parceria com os Centros Educacionais Unificados 

(CEUs) de São Mateus e de Sapopemba para apresentações de trabalhos, realização de 

formaturas e participação em seus eventos; encaminhamento para cursos profissionalizantes do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC), via Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Apoio ao 

Trabalhador (CAT).  

Vale pontuar algumas ações de anos anteriores realizadas pelo CIEJA. Parceria com a 

Secretaria do Trabalho, atendendo pessoas do Programa Começar de Novo; projeto escola 

aberta, que oportunizou a vários alunos e alunas desde 2003 participarem de diversos cursos 

(ginástica terapêutica, biscuit, crochê, pintura em tela e tecido e grafite); parceria com o Centro 

de Apoio aos Portadores de Necessidades Educativas Especiais, para oferta de curso de 

formação aos educadores, bem como atendimento aos alunos e família, referente ao tema da 

inclusão de pessoas com necessidades especiais; parceria com a casa da mulher Cidinha 

Kopcap, que tem como objetivo acolher, orientar e fortalecer as mulheres no rompimento da 
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violência; desenvolver sua autonomia pessoal e econômica, provocar reflexões sobre a questão 

da cidadania e de gênero. Para tanto, realiza atendimento social, psicológico e orientação 

jurídica; possui um grupo de apoio às mulheres que sofrem violência; oferta oficinas sobre o 

tema violência de gênero; realiza atividades culturais e de lazer. Além disso, se articula com a 

rede se serviços e das políticas públicas voltadas para as mulheres.  

 

2.12 Considerações sobre o caso 

 

Do estudo do caso do CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu destacamos a adesão da 

equipe pedagógica à corrente da Educação Popular, que se concretiza no acolhimento de jovens, 

adultos e idosos dos grupos sociais de baixa renda, na busca da articulação entre saberes e 

cultura dos estudantes e os conhecimentos escolares, por meio de temas geradores significativos 

articulados com um currículo interdisciplinar.  

Embora exista certa coesão da equipe com adesão à educação dialógica, alinhada ao 

paradigma freireano, isso não impede que, por vezes, as práticas de ensino recaiam na mera 

reposição de conteúdos escolares que desconsideram as experiências, a cultura, as trajetórias e 

os conhecimentos prévios dos estudantes, práticas, portanto, estas incoerentes com aquela 

perspectiva. 

 A identidade pedagógica do Centro e a coesão da equipe são favorecidas pela ampla 

experiência dos gestores com a modalidade, o elevado perfil de formação dos educadores, a 

jornada docente, permitindo maior dedicação e foco às questões que circundam a EJA, de modo 

a garantir o trabalho coletivo e a formação em serviço de uma equipe que dedica a maior parte 

do tempo à EJA. Por outro lado, a deficiência da merenda e a improvisação do espaço físico 

limitam as expectativas das equipes gestora, pedagógica e dos estudantes. 

O principal meio de promover a participação dos estudantes é o Conselho Escolar, o que 

pode explicar a baixa participação dos estudantes e da comunidade do entorno, já que é 

insuficiente para garantir a gestão democrática que consolide espaços de diálogo, influência e 

deliberação que impactem em aspectos substantivos do currículo e da organização do ensino e 

da aprendizagem.  

A escola atrai público numeroso e diverso, atendendo no limite da sua capacidade, e 

possui lista de espera, apesar da diminuição do número de matrículas entre 2010-2015. Para 

atenuar o alto percentual de evasão e garantir sucesso escolar, a equipe gestora adotou medidas 

como telefonar para os estudantes ou seus familiares, no caso dos adolescentes, e realizar 
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entrevista quando o estudante se matricula, para compreender sua trajetória e suas expectativas 

em relação aos estudos. Persiste o desafio de reduzir a evasão e melhorar o fluxo escolar.  

Vários fatores evidenciam que o CIEJA Marlúcia Gonçalves de Abreu reúne melhores 

condições para organizar tempos, espaços e currículo mais atrativos e adequados ao público da 

EJA. A flexibilidade do centro abre a possibilidade de matrícula a qualquer momento do ano, a 

oferta de jornadas escolares mais curtas, complementadas com horas-atividade extraclasse, 

incluindo aquelas relativas ao trabalho, múltiplos horários de estudo, a existência de assistência 

estudantil, o recrutamento de professores que apresentam interesse e projeto para atuar na 

modalidade, o trabalho coletivo e a dedicação dos docentes com foco nas questões que 

circundam a EJA.  
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 3  ESTUDO DE CASO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 
PARA JOVENS E ADULTOS PAULO FREIRE (CEMEFEJA PAULO FREIRE) 

 

 
        Ilustração 8: Fachada do CEMEFEJA Paulo Freire17  

 

O CEMEFEJA Paulo Freire, mantido pela administração municipal de Campinas, 

despertou o nosso interesse de pesquisa pela oferta peculiar da modalidade EJA Séries Finais 

do Ensino Fundamental em tempo integral.  O estudo buscou compreender e analisar a trajetória 

do Centro e a construção da proposta de EJA em tempo integral e verificar se a mesma atende 

as necessidades de aprendizagem dos estudantes, em sua maioria adolescentes e jovens em 

situação de vulnerabilidade social. 

Antes de iniciarmos a análise do centro apresentamos a trajetória do Centro, o município 

de Campinas, a rede de ensino e a política educacional do município. O estudo do Centro foi 

realizado entre agosto de 2016 e maio de 2017, a partir de análise documental, sobretudo do 

Projeto Político Pedagógico do CEMEFEJA Paulo Freire, observação in loco e entrevistas com 

estudantes, professores e gestores (caracterizados no Quadro 6).  

 

 
 

                                                           
17 Na imagem se vê a entrada do prédio no qual funciona o CEMEFEJA Paulo Freire. A placa na porta do prédio 
informa o nome de um antigo colégio politécnico, o Bento Quirino, que ali funcionou até a recente alocação do 
CEMEFEJA no espaço.  
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Quadro 6: Perfil dos entrevistados e denominação correspondente (caso CEMEFEJA 
Paulo Freire) 
 
Mulher, 18 anos, solteira, não tem filhos, não trabalha, renda 
familiar mais de 5 salários mínimos  

Estudante 1  

Homem, 19 anos, solteiro, não tem filhos, não trabalha Estudante 2  

Homem, 15 anos, solteiro, ajuda a mãe no bar da família, que possui 
uma renda mensal entre 2 e 5 salários mínimos, não tem filhos 

Estudante 3  

Homem, 16 anos, solteiro, não trabalha, não tem filhos  Estudante 4  

Mulher, 56 anos, viúva, tem 4 filhos, Cuidadora de Idosos, 
desempregada no momento da entrevista, possui uma renda de até 
2 salários mínimos 

Estudante 5  

Homem, 47 anos, formado em Geografia pela Unicamp, possui pós-
graduação em Filosofia e Geografia (em andamento), 16 anos de 
docência, 10 de atuação na EJA e 4 no CEMEFEJA Paulo Freire 

Professor 1  

 

Mulher, 57 anos, formada em Letras, 28 anos de docência, 15 na 
EJA e 10 no CEMEFEJA Paulo Freire 

Professora 2 

 

Mulher, 32 anos, Formada em Educação Artística em IES pública, 
possui 15 anos de docência e um ano e meio no CEMEFEJA Paulo 
Freire  

Professora 3  

 

Mulher, 56 anos, formada em Biologia em IES privada, possui 29 
anos de docência, 07 anos na EJA e há 02 meses no CEMEFEJA 
Paulo Freire  

Professora 4  

Mulher, 50 anos, formada em Educação Física, pós-graduação em 
Fisiologia do Exercício, ambas em IES privada (PUC), 26 anos de 
docência, 10 na EJA, 03 no CEMEFEJA 

Professora 5  

Mulher, 43 anos, formada em Psicologia, Especialização em Gestão 
Escolar, Mestrado em Educação pela Unicamp, 20 anos na escola 
pública, 10 na EJA  

Coordenadora  

 

Mulher, 69 anos, formada em Pedagogia, Especialização em 
Psicopedagogia, 30 anos na educação pública, 12 na EJA  

Diretora  

  

 

3.1 O município de Campinas 
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Campinas, distante 100 km da capital São Paulo, é o décimo quarto município mais 

populoso do Brasil, com uma população estimada em 1.173.370 habitantes (dados do IBGE de 

2016). Com um território de 794.571 km², possui densidade de 1.359,60 habitantes por km² e 

taxa de urbanização de 98,28% (1.061.540 habitantes) e 1,72% rural (18.573).  

A localização do município facilita o acesso aos grandes centros do país, o que 

contribuiu para o seu desenvolvimento econômico e social e a consolidação de Campinas como 

uma importante metrópole nacional. Atualmente, a Região Metropolitana de Campinas, 

constituída por vinte municípios paulistas, possui uma população de mais de três milhões de 

habitantes, formando a décima maior área metropolitana do Brasil e, junto com a Grande São 

Paulo e a Baixada Santista, integra o chamado Complexo Metropolitano Expandido, a primeira 

macrometrópole do hemisfério sul, que ultrapassa trinta milhões de habitantes, 

aproximadamente 75% da população total do Estado de São Paulo. 

 

Ilustração 9:  Mapa do Estado de São Paulo 

 

                        Fonte: Google Maps 

 

Com a crise do café, na década de 1930, o município agrário de Campinas, cuja 

agricultura no século XIX se baseava na mão-de-obra escrava, assumiu uma fisionomia mais 

industrial e de serviços. A industrialização na região transformou o município de Campinas em 

um dos principais polos do Estado de São Paulo, haja visto que possui o segundo principal 

aeroporto de cargas do país, o Aeroporto de Viracopos, que recebe cargas para exportação das 

regiões Sudeste e Sul e que partem para destinos no mundo todo. Além disso, o município de 
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Campinas é cortado por uma grande malha rodoviária que a interliga com as mais importantes 

rodovias e com o Porto de Santos (MAFRA e LEITE, 2016). 

No plano urbanístico, a cidade passou a concentrar uma população mais significativa, 

constituída de migrantes e imigrantes procedentes das mais diversas regiões do Estado, do país 

e do mundo, e que chegavam a Campinas atraídos pela instalação de um novo parque produtivo 

(composto de fábricas, agroindústrias e estabelecimentos comerciais diversos). Entre as 

décadas de 1930 e 1940, portanto, a cidade de Campinas passou a vivenciar um novo momento 

histórico, marcado pela migração e pela multiplicação de bairros nas proximidades das fábricas, 

dos estabelecimentos comerciais e das grandes rodovias em implantação: Via Anhanguera, 

(1948), Rodovia Bandeirantes (1979) e Rodovia Santos Dumont, (década de 1980).  

Campinas é responsável por 15% de toda a produção científica nacional, sendo o 

terceiro maior polo de pesquisa e desenvolvimento brasileiro, apontado pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) como um dos mais importantes do Hemisfério Sul. Outro polo 

importante, nesse sentido, são as Universidades localizadas na cidade, que estão entre as 

melhores do Brasil, com destaque para a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e a 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCamp). No ano de 2009, o número de 

estudantes de nível superior em Campinas chegou a 67.196, e o número de estudantes de pós-

graduação a 7.643 (CAMPINAS, 2010).  

Todavia, contrastando com seu status de décima cidade mais rica do Brasil, com um 

PIB per capita, em 2015, de R$ 48.449,65, Campinas concentra altos índices de pobreza. De 

acordo com dados do IBGE de 2013, o munícipio tem 148,2 mil pessoas vivendo em 40 mil 

domicílios localizados em favelas, 12,9% de toda a sua população. O índice de favelados 

campineiros é o dobro da média nacional, que é de 6%, e supera a taxa da cidade de São Paulo, 

de 10,8%. Além disso, 40% das submoradias na cidade estão em área de risco, 

aproximadamente 16 mil. Atualmente existem 92 favelas no município. A população total 

dessas áreas na cidade supera o número de moradores de 14 dos 19 municípios da Região 

Metropolitana de Campinas (POLYCARPO, 2013).  

Os novos bairros, implantados em condições precárias de infraestrutura urbana, entre as 

décadas de 1970 e 1980, os fluxos migratórios, levaram a população a praticamente dobrar de 

tamanho. De acordo com Nascimento (2013), os condomínios residenciais se tornaram um dos 

negócios mais rentáveis na economia desses municípios, sendo que o sistema viário serviu 

como indutor desta expansão urbana. Ao sul da via Anhanguera formou-se um vasto território 

marcado pela exclusão social em variadas intensidades, chamado por ele de “macroperiferia” 

da Região Metropolitana de Campinas. Ali, desde as décadas de 60 e 70 começou-se a 
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desenvolver um padrão de urbanização bem diferente, com bairros adensados, havendo 

inúmeros loteamentos irregulares e favelas em áreas de risco. As companhias públicas de 

habitação contribuíram para esse adensamento criando grandes loteamentos, sendo que muitos 

deles permaneceram desocupados e acabaram vendidos a preços baixos ou mesmo invadidos 

nos anos 70 (NASCIMENTO, 2013).  

De acordo com o geógrafo Diógenes (2012), que escreveu sua tese sobre a relação entre 

desigualdades sociais e espaciais em Campinas, o que torna a situação mais grave no município 

é que o mercado imobiliário é muito aquecido, e o espaço físico que sobra para os pobres é raro 

e espremido entre bairros regulares. Como consequência, muitas favelas campineiras estão ao 

lado de bairros nobres, e espalhadas por toda a cidade, enquanto em outros municípios do 

interior os núcleos ficam nas periferias.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), de 0,805, em 2010, situava este 

município na faixa de Desenvolvimento Humano Muito Alto (IDH entre 0,800 e 1), ocultando, 

conforme esclarece Nascimento (2013), o fato de que em regiões metropolitanas 

economicamente avançadas e dinâmicas como a de Campinas, vários sistemas de indicadores 

consagrados, como o IDH, atribuem altas notas médias ao desempenho dos municípios, o que 

contribui para a falsa ideia de que eles são bastante desenvolvidos. Isso porque, com tais 

indicadores médios, ignoram-se as enormes desigualdades existentes internamente às cidades 

no que diz respeito às condições de vida dessas populações. Tais desigualdades intraurbanas 

podem ser analisadas com base no processo de exclusão/inclusão social configurado pelas 

diferenças de renda e oportunidades no município, bem como da oferta de bens e serviços no 

território.  

Os dados do IBGE de 2013 demonstram que as favelas campineiras concentram a maior 

parte de pessoas não instruídas da cidade. De acordo com a pesquisa do IBGE (2013), dos 123 

mil adultos que vivem nas favelas, 75,7 mil (61%) nunca foram à escola ou têm Ensino 

Fundamental incompleto. Apenas 884 moradores têm Ensino Superior completo. Além disso, 

somente 55,8 mil estão empregados, destes, somente 45,4 mil com carteira assinada. Ainda de 

acordo com os dados do IBGE (2013), 14.497 das 40 mil famílias sobrevivem com uma renda 

per capita de meio e um salário mínimo (R$ 339,00 e R$ 678,00) (POLYCARPO, 2013).  

No conjunto da população também se constata uma grande demanda potencial por EJA. 

De acordo com o Censo do IBGE de 2010, Campinas tinha 28.422 mil pessoas não 

alfabetizadas, com idade acima de 15 anos. O número representa 2,63% do total da população. 

Além disso, 570.611 pessoas tinham concluído o Ensino Fundamental; 138.908 pessoas não 

tinham concluído o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano); 91.900 tinham o Ensino Fundamental 



117 

 

I completo, mas o II incompleto, e 64.353 com escolaridade indeterminada (POLYCARPO, 

2013). 

 

3.2 Oferta e matrículas de EJA em Campinas 

 

 O atendimento da EJA Ensino Fundamental pela municipalidade de Campinas é 

dividido entre Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fundação Municipal para Educação 

Comunitária (FUMEC). A EJA anos iniciais é ofertada pela FUMEC e os anos finais 

exclusivamente pela SME. O Ensino Médio é de responsabilidade da Secretaria Estadual de 

Ensino.  

 A FUMEC é uma fundação pública vinculada à Secretaria Municipal de Educação, 

instituída pela Lei 5830/87, com o principal objetivo de absorver os serviços antes realizados 

em parceria com o MOBRAL e a Fundação Educar. A FUMEC atua em sistema de parcerias 

com órgãos públicos e privados. As turmas de EJA Ensino Fundamental Anos Iniciais 

funcionam em locais cedidos pelas instituições parceiras, entre elas, escolas públicas estaduais 

e municipais; entidades civis como amigos de bairro, igrejas, instituições beneficentes, centros 

comunitários e associações nas quais as Unidades Educacionais funcionam em turnos diurnos 

e noturnos, com duração mínima diária de 2 horas e 30 minutos, de segunda a sexta-feira. Em 

2015 a Fundação mantinha 16 Unidades Educacionais, somando 200 salas de aula de EJA.  

A formação profissional no município é ofertada pelo Centro de Educação Profissional 

de Campinas Prefeito Antonio da Costa Santos (CEPROCAMP), mantido pela FUMEC. O 

Centro oferta cursos de formação profissionalizante nas seguintes áreas: Administração; 

Desenvolvimento Social; Hospitalidade e Lazer; Informática e Prestação de Serviços; e 

habilitação técnica de nível médio, nas seguintes áreas: Administração; Enfermagem; 

Segurança do Trabalho; Informática; Meio Ambiente e Hospedagem. Em 2016, o Centro 

possuia 665 vagas para os cursos técnicos e 1500 vagas para Qualificação Profissional 

destinadas para as unidades central e aquelas descentralizadas nas instituições parceiras.  

 Quanto aos dados da EJA anos iniciais, a FUMEC forneceu dados de 2010 e 2016. Em 

2010, no Ensino Fundamental anos iniciais estavam matriculadas 3.760, dos quais, apenas 317 

concluíram. Em 2016, foram matriculados 1.597, dos quais, 167 concluíram no mesmo ano. 

Observa-se queda significativa entre 2010 e 2016 neste segmento e baixa taxa de conclusão.  

 A Tabela 6 apresenta os dados de matrícula e fluxo da EJA anos finais do Ensino 

Fundamental, cuja gestão é realizada pela SME de Campinas, que também apresenta queda no 
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número de matrículas; já as taxas de aprovação, retenção e evasão não apresentam oscilação 

significativa.  

 

Tabela 5: Dados de matrícula e fluxo na EJA Anos Finais do Ensino Fundamental 
(2010-2015) 

 

 
 Fonte: SME de Campinas, 2015 

 

Tabela 6:  Dados de matrícula e fluxo na EJA Anos Finais do Ensino Fundamental nos 
centros exclusivos de EJA (2010-2015) 

 

 

Fonte: SME de Campinas, 2015 

 

Os dados demonstram que as escolas que ofertam EJA no período noturno apresentam 

queda gradativa, com perda de 1.345 matrículas entre 2010 e 2015.  Já o número de matrículas 

nas escolas exclusivas de EJA se manteve praticamente estável no mesmo período. Em relação 

aos dados de aprovação, retenção e evasão os números são muito próximos entre os dois 

formatos de oferta.  

Ano
Matrícula

s

Total Total % Total % Total %

2010 7.777 3.681 47% 2.340 30% 1.755 23%

2011 7.538 3.365 45% 2.269 30% 1.902 25%

2012 7.154 3.011 42% 2.325 32% 1.809 25%

2013 6.655 2.667 40% 2.117 32% 1.868 28%

2014 6.414 2.750 43% 1.977 31% 1.684 26%

2015 6.432 2.973 46% 1.963 31% 1.496 23%

TOTAL EJA ANOS FINAIS EF

Aprovados Retidos Evadidos 

TOTAL CENTROS EXCLUSIVOS EJA ANOS FINAIS EF 

Ano  Matrículas  Aprovados Retidos Evadidos 

  

Total  Total  % Total % Total  % 

2010 1.156 628 54% 316 27% 212 18% 

2011 1.276 618 48% 350 27% 308 24% 

2012 1.241 561 45% 432 35% 248 20% 

2013 1.161 521 45% 331 29% 308 27% 

2014 1.094 474 43% 324 30% 296 27% 

2015 1.178 531 45% 348 30% 299 25% 



119 

 

O processo de mobilização da demanda é conduzido pela SME através de campanha em 

rádio, televisão, ônibus públicos, panfletos e chamamento na página da prefeitura, na qual o 

munícipe pode acessar o site “EJA Perto de Você” para realizar um cadastro e garantir sua vaga. 

Os interessados podem se cadastrar também em qualquer escola pública da rede municipal de 

ensino. 

 

3.3 Trajetória da EJA em Campinas e desafios atuais  

 

Em 1982 foi criado o 1º Centro Municipal de Ensino Supletivo de Primeiro Grau de 

Campinas, um marco na EJA do município. Na mesma década foram criados mais três centros 

supletivos, os quais buscavam preparar os educandos para o trabalho e para o exercício da 

cidadania, informar e orientar os estudantes sobre as oportunidades educacionais e profissionais 

da comunidade. Com o objetivo de subsidiar as práticas pedagógicas dos educadores da EJA, 

em 1992, os centros passaram por uma avaliação, que culminou no lançamento do documento 

“Educando Jovens e Adultos dos Centros Supletivos de Campinas: subsídios para a reflexão e 

ação dos educadores”, em que a SME apresenta o perfil dos estudantes e das práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelos educadores da EJA nos centros. 

O documento indica que estava em discussão por parte dos docentes e gestores uma 

mudança de concepção de EJA. “Nesses debates, constata-se a necessidade de se realizar ações 

visando mudar a concepção de alunos e professores sobre o supletivo, garantir permanência, 

evitar ‘evasão’, reformular o currículo e os programas e realizar formação permanente para os 

professores” (SME, 1992). A crítica que se fez naquele momento, de acordo com o documento, 

é de que “[...] a lógica que orientava o trabalho com jovens e adultos, em grande medida, 

reproduzia, de modo resumido e empobrecido, o formato dos cursos voltados às crianças e 

adolescentes do ensino regular”.  

Ainda como marca do ensino para os jovens e adultos, destacava-se o não 
reconhecimento dos sujeitos, com saberes e experiências relativos ao mundo 
do trabalho. Sua passagem pela escola, as vivências relacionadas a situações 
de injustiças, preconceitos, discriminações e a luta por direitos, descortinam 
um perfil dos sujeitos marcados por semelhanças, mas, sobretudo, pela 
heterogeneidade, ambas desconsideradas (SME, 1992).  

 

 Com base nas avaliações realizadas, a partir de 1993 a SME iniciou um projeto de 

reorientação curricular com o objetivo de garantir acesso, permanência, diminuir a evasão e 

elevar a qualidade da educação ofertada. A rede de ensino passou a discutir e sistematizar as 

experiências das unidades escolares que ofertavam EJA e a buscar, em outras redes de ensino, 
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referenciais para repensar sua política para a modalidade, principalmente nas experiências da 

Rede Municipal de Educação de São Paulo, iniciadas na gestão Luíza Erundina. Fruto desse 

debate, em 1996 a Rede Municipal de Campinas passou a contar com assessoria de especialistas 

que acompanharam o processo de construção da proposta da Rede Municipal de Educação de 

São Paulo. Esta assessoria consistia em discutir componentes curriculares e metodologias em 

diálogo com as práticas dos participantes. Nesse mesmo ano foi criado o Supletivo Modular 

“Pierre Bonhomme”, que funcionou até 2008 e acabou sendo uma referência na Rede Municipal 

de Educação de Campinas (RMEC).  

Entre 1997 e 2000, os documentos que sistematizaram as experiências da EJA no 

município indicam que a discussão já está pautada pela preocupação em propor formatos de 

oferta de EJA a partir das especificidades do público jovem e adulto e suas demandas. Estas 

iniciativas envolvem estudos e partilha das experiências desenvolvidas nas escolas. 

Entre 2001 e 2002 a Coordenadoria do Ensino Fundamental e Supletivo da SME criou 

um grupo de trabalho de EJA para pensar políticas públicas a partir das especificidades da EJA. 

Para tanto, houve um processo de investigação sobre os projetos e as práticas pedagógicas em 

curso nas unidades escolares que ofertavam a modalidade.  Foram levantadas as demandas 

relacionadas a aspectos pedagógicos, organizacionais e estruturais dos cursos, além de 

apresentar o que os coletivos identificavam como avanços e dificuldades. Práticas curriculares 

cotidianas orientadas pela atenção às especificidades dos jovens e adultos são aí explicitadas: 

projetos interdisciplinares com temáticas contemporâneas; organização de feiras de ciência; 

semanas culturais; palestras; iniciativas para estreitar as relações entre escola e comunidade; 

oficinas ministradas pelos alunos; participação em eventos culturais da cidade; elaboração de 

jornal escolar; organização de materiais didáticos específicos para a EJA. 

A partir da sistematização das experiências realizadas nas unidades escolares, a SME 

passou a envolver também a FUMEC (responsável pela oferta de EJA Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental) em seus debates e passou a organizar seminários e encontros para definir a 

política curricular da EJA no município, dando um sentido de unidade entre as práticas 

desenvolvidas. A proposta era organizar um currículo em diálogo com o perfil e as demandas 

dos estudantes e definir princípios norteadores para a formação escolar.  

A partir de 2008, tendo em vista a elaboração de uma Proposta Curricular para a EJA, a 

SME reafirma em seus documentos a importância das escolas construírem seus projetos 

pedagógicos pautados no fortalecimento do trabalho coletivo e no aprofundamento dos estudos 

sobre concepção de currículo e interdisciplinaridade. Neste contexto, de acordo com a SME, se 

fortalece um processo de socialização de projetos de trabalho que abordam os problemas 
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sociais, e outros desenvolvidos a partir de temas geradores, após levantamento de dados da 

realidade local e da identificação de problemas mais significativos para os diversos grupos de 

alunos. 

Em 2009, a SME reorganizou essa estrutura por meio de uma proposta flexibilizada em 

sistema semimodular, ou seja, em módulos que concentram quatro disciplinas em dois períodos 

de 50 dias letivos, exceto as disciplinas de Português e Educação Física, que perpassam ambos 

os módulos (CAMPINAS, 2013). 

Além disso, entre os anos de 2009 e 2012, foi sendo instituído nas unidades escolares 

que oferecem a modalidade EJA, a partir de parceria entre a SME e o CEPROCAMP-FUMEC, 

o programa “EJA Profissões”, que incentiva a inclusão de conteúdos de “qualificação para o 

trabalho”, ampliando o currículo que inicialmente compreendia as áreas de Gestão e 

Informática (CAMPINAS, 2013). 

Em 2014, instituiu-se uma comissão para estudo e encaminhamento de propostas com 

o objetivo de reorganizar a política de oferta dessa modalidade de maneira a atender melhor 

suas especificidades e demandas na construção de uma educação pública de qualidade. O 

documento apresenta diagnóstico da EJA naquele momento e aponta diretrizes teórico-

metodológicas para sua reorganização. A Comissão ressalta a importância de flexibilizar a 

oferta de EJA sem empobrecê-la, garantindo uma formação integral; a elaboração de 

diagnósticos da EJA e de indicações de propostas para a SME, num diálogo constante com os 

coletivos das unidades; articulação entre a EJA e a formação profissional (em conformidade 

com o Plano Nacional de Educação). O documento ressalta ainda a urgência de políticas 

intersetoriais que incluam as secretarias de trabalho e renda, transporte, assistência social, 

saúde, cultura, e também a articulação entre a FUMEC e a EJA II a fim de alinhar as práticas 

pedagógicas e administrativas.  

Todos os debates propostos pela Comissão estão em andamento. No período em que 

nossa pesquisa estava sendo realizada, fomos convidadas, juntamente com a Profa. Orientadora 

Dra. Maria Clara Di Pierro para apresentar os resultados da pesquisa sobre centros públicos em 

São Paulo para docentes e gestores. Além disso, estivemos presentes com o grupo em encontro 

com professores e gestores de um dos CIEJAs de São Paulo, com o objetivo de trocar 

experiência entre as duas redes, contruir coletivamente novos formatos de oferta de EJA. Em 

ambas as ocasiões estava presente um grupo bastante envolvido com a construção da identidade 

da EJA, que busca superar o modelo supletivo, compensatório, referenciado na educação de 

crianças e adolescentes. 
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3.4 Funcionamento e trajetória do Centro  

O CEMEFEJA Paulo Freire está localizado no centro da cidade de Campinas (SP), 

atende a modalidade EJA Anos Finais do Ensino Fundamental em período integral (manhã e 

tarde). Nos últimos anos, o Centro passou por muitas mudanças em sua organização, com 

destaque para a inserção no projeto piloto de escolas “regulares” de período integral da Rede 

Municipal de Ensino. Projeto este interrompido temporariamente, entre o segundo semestre de 

2016 e o primeiro semestre de 2017, pois o Centro foi transferido de endereço e o novo espaço 

não contava com instalações adequadas para o funcionamento da cozinha, e, consequentemente, 

para o preparo das refeições.  

O CEMEFEJA Paulo Freire surgiu em agosto de 1999, quando foram descentralizadas 

quatro salas de aula vinculadas ao 1º Centro Municipal de Ensino Supletivo Professor Sérgio 

Rossini. No processo de descentralização algumas salas de aula foram organizadas no espaço 

físico da sede da Obra Social São João Bosco (OSSJB), pertencente à Igreja Católica. 

O objetivo das salas descentralizadas era atender a comunidade assistida pela 
entidade social, principalmente os adolescentes, jovens e adultos em situação 
de exclusão social e escolar, em vulnerabilidade e risco, de todas as regiões 
de Campinas, ofertando formação e elevação da escolaridade, com vistas à 
inserção social e no mundo do trabalho (PPP CEMEFEJA Paulo Freire, 2016). 

 
Em 2001 a Portaria 199/0042/2003 autorizou o funcionamento do Centro Municipal 

para Educação Fundamental de Jovens e Adultos. A Lei nº 12.158 de dezembro de 2004 o 

denomina Centro Municipal de Ensino Fundamental para Educação de Jovens e Adultos Paulo 

Freire (CEMEFEJA Paulo Freire).  

Em 2015, após reivindicação das equipes gestora e pedagógica do CEMEFEJA de um 

projeto diferenciado para atendimento das necessidades de aprendizagem dos jovens e adultos 

que frequentavam o Centro, sobretudo, do grande número de jovens, a maioria em situação de 

vulnerabilidade social, a Prefeitura autorizou o funcionamento do Centro em período integral. 

O processo de implantação da Escola de Educação Integral no 
CEMEFEJA/EMEF Paulo Freire teve início em 2015, o que significa a 
concretização de uma reivindicação histórica da equipe escolar por uma nova 
organização curricular, dos tempos e espaços escolares, bem como da 
formação e trabalho docente coletivo para atender as necessidades 
educacionais dos adolescentes, jovens e adultos desta escola, em sua maioria 
com grande vulnerabilidade à violência e que em algum momento de suas 
vidas já foram excluídos da escola. Foi a única opção oferecida pela SME para 
um trabalho diferenciado (PPP CEMEFEJA Paulo Freire, 2016). 
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Conforme explicitado no PPP do CEMEFEJA Paulo Freire (2016), mediante a demanda 

do Centro por um projeto que possibilitasse maior flexibilidade na organização curricular, dos 

tempos e dos espaços escolares, da formação e trabalho docente que garantisse maior integração 

da equipe pedagógica em torno das especificidades dos estudantes do Centro, a SME incluiu o 

Centro na oferta de Educação em Tempo Integral dos adolescentes do chamado “ensino 

regular”. Através do Decreto Nº 18.242 de 24 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a criação 

do Projeto Piloto de Escolas de Educação Integral (EEI) da Rede Pública Municipal de Ensino 

de Campinas, o CEMEFEJA também passou a funcionar em tempo integral, sem que esta 

organização necessariamente atendesse às reivindicações da comunidade escolar por um 

projeto que contribuísse para satisfazer as necessidades dos estudantes daquele Centro.  

A gente ficou muito surpreso, porque a escola já tinha uma vontade de fazer 
um projeto diferente, quando eu entrei. A opção seria período integral. Aí a 
gente ficou, assim, pasmo, não é. Espera aí, mas uma EJA em período 
integral? Não sei, porque o nosso currículo, as orientações curriculares do 
EJA, orientadas para o mercado de trabalho. Só que aí começa a aparecer as 
pessoas que se adaptam; então é aquele adulto que está aposentado, que tem 
uma renda, uma renda mínima, que precisa voltar a estudar. A gente tem 
alunos, aqui, adultos, que estão com problemas de saúde, afastados do INSS, 
e que o INSS obriga a estudar, que ele volte a estudar, naquele período 
integral. Então, quer dizer, cabe, tem gente precisando,  e tem a molecada, que 
é o que mais precisa mesmo, na minha opinião (Professor 1).  

A fala do Professor 1 evidencia que há demanda inclusive para EJA em tempo integral, 

embora no caso específico do CEMEFEJA não tenha sido uma reivindicação da comunidade 

escolar. Na fala, inclusive, o Professor comentou sua surpresa quando chegou a notícia do 

projeto. Aparece também seu entendimento de que a EJA deve estar voltada para preparar as 

pessoas para o mercado de trabalho. 

Contudo, o funcionamento do centro em período integral possibilitou a ampliação do 

tempo de formação dos professores e de trabalho individual destes para preparação das aulas. 

A proposta está assim organizada: os estudantes entram no Centro às 09h45, momento que 

recebem um lanche, e das 10h às 12h realizam atividades por grandes eixos: trabalho; corpo e 

movimento; sociedade e natureza. Nestes momentos são realizadas oficinas fora da sala de aula. 

Como o espaço físico da Obra São João é amplo, quando o Centro funcionava em sua sede, era 

possível utilizá-lo de diversas formas, o que permitia criar diferentes propostas de formação 

com os estudantes. A Orientadora Educacional relatou em entrevista que naquele período foram 

construídos: foguete; cubo mágico; oficina de culinária (medida, alimentação saudável etc) 

entre outras atividades fora da sala de aula convencional. Entre 12h e 12h30 é servido o almoço, 
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das 12h 30 às 13h é o momento de descanso e de socialização entre os estudantes. Das 13h às 

17h os estudantes estão em sala de aula, estas divididas por níveis de conhecimento em leitura 

e escrita. Entre 15h30 e 16h é servido lanche. A Orientadora Educacional lembra que a 

alimentação é elemento importante para garantir a permanência dos estudantes, e que “[...] 

havia fartura de comida na Obra São João Bosco”. 

No início de 2016, quando as aulas já estavam em andamento, a parceria entre a 

Prefeitura e a Obra Social João Bosco foi interrompida e o CEMEFEJA Paulo Freire ameaçado 

de fechamento. De acordo com a Orientadora, foi uma tentativa de fechamento das turmas por 

parte da SME.  

A justificativa é otimização do dinheiro público, mas o que eles não 
conseguem entender; e isso, aqui, no EJA Paulo Freire, a gente sempre lutou 
mesmo para eles entenderem, é que o aluno de EJA não tem o mesmo tempo 
do aluninho de 10 anos, e não dá para colocar 30 pessoas numa sala de EJA, 
até porque uma EJA 1º Termo, não está todo mundo no mesmo nível de 
aprendizagem, e eles não têm o mesmo tempo, uma aula serve para ele 
começar a entender o que o professor está falando, e o professor dá um 
atendimento quase que individualizado. Então, um supervisor, que vê número, 
ele olha a nossa planilha e fala assim: Nossa, tem poucos alunos, heim. Então, 
quando ele vê uma sala... aqui nem tanto, como eu te falei, como a gente tem 
essa força de ter o vínculo, tanto da Assistência Social, quanto da Saúde, nem 
tanto; mas ele olha uma EJA de um bairro, em que de manhã tem 35 alunos; 
à tarde, tem 35 alunos: à noite, tem 07 alunos; ele fala: fecha essa sala 
(Orientadora Pedagógica).  
 

Diante da ameaça de fechamento das turmas os professores organizaram, em parceria 

com os alunos, o que chamaram de Escola na Rua. Diante do impasse para conseguir um novo 

espaço físico e para que os alunos não perdessem o primeiro semestre letivo de 2016, a gestão 

do Centro entrou em acordo com a SME para que os estudantes pudessem utilizar o espaço de 

um dos Centros de EJA, localizado no centro da cidade, o Pierre Bonhomme, onde faziam os 

lanches. A SME também disponibilizou um ônibus para o Centro. Assim, os professores 

organizavam roteiros de estudo para visitas a diferentes locais da cidade e do entorno, onde 

aconteciam as aulas: parques, praças, museus etc. Foi a forma de resistir, encontrada pela 

comunidade escolar, para manter o Centro em funcionamento. 

Como metodologia para abordar o currículo em meio ao temor entre a continuidade ou 

não do Centro, os professores continuaram elaborando os roteiros de estudos, conforme projeto 

do ano anterior. Cada estudante recebeu uma prancheta na qual anotava os roteiros dos estudos 

realizados a cada dia. Um dos projetos desse período foi o estudo da praça do centro da cidade, 

inserido no Projeto Pesquisa e Conhecimento na Escola (PESCO). As imagens abaixo ilustram 
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o período em que as aulas aconteceram na rua, por falta de espaço físico para alocação das 

turmas do Centro. 

     

 

Ilustração 10: Imagens do Projeto “Escola na Rua”  

 

 Em 2016, a SME alocou as turmas do CEMEFEJA Paulo Freire em novo espaço físico, 

no centro da cidade. Neste momento surgiram ruídos da comunidade do entorno do Centro, 

sobretudo, dos taxistas que têm um ponto na praça que fica ao lado da instituição, incomodados 

com a presença dos jovens no local. Para esclarecer a comunidade sobre o trabalho e desfazer 

possíveis estereótipos e preconceitos em relação aos estudantes, a gestão convidou os munícipes 

do entorno para uma reunião, por meio da distribuição de uma carta-convite em que constava a 

pauta a ser discutida. Compareceram à reunião comerciantes, representante da Polícia Militar, 

trabalhadores do setor de serviços (taxistas), além de estudantes, professores e a gestão do 

Centro. A partir de então, a relação entre comunidade escolar e do entorno começou a se 

estabelecer de forma mais dialógica.  
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Ilustração 11: Reunião com os trabalhadores e moradores do entorno do CEMEFEJA Paulo 
Freire 
 

 A falta de compreensão dos trabalhadores, comerciantes e moradores do entorno da 

escola não foi o único problema vivenciado pelo Centro. O projeto de educação em período 

integral também foi temporariamente interrompido, pois o prédio alugado pela SME para 

funcionamento do Centro não apresentava as condições exigidas para a continuidade da 

proposta. 

 

3.5 Estrutura disponível 

 

Conforme explicitado anteriormente, no segundo semestre de 2016 a Secretaria 

Municipal locou um prédio para o funcionamento do CEMEFEJA Paulo Freire, que ficou 

durante um semestre “na rua”, como a comunidade escolar denominou o período. No mesmo 

espaço foram alocadas também as turmas do CEMEFEJA Sérgio Rossini, que funcionava em 

outro espaço físico, em parceria com uma obra social de uma igreja Espírita. Assim, no prédio 

alugado pela SME, passaram a funcionar, durante o dia as turmas do CEMEFEJA Paulo Freire, 

e à noite, as turmas do Centro Sérgio Rossini, que vem se especializando em atendimento a 

estudantes surdos. 

O processo de locação do novo espaço foi realizado pela SME, que escolheu um prédio 

no centro da cidade, onde funcionou no passado uma escola técnica, desativada há dez anos. 

Pelo tempo em desuso, no primeiro momento, sua estrutura física não apresentava as condições 

consideradas seguras pela companhia de gás para a ligação do mesmo. Como a proposta de 

escola em tempo integral exige o preparo das refeições, sua continuidade precisou aguardar o 

reparo das instalações, até o início de 2017, para retomar a proposta de tempo integral.  
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Então, a merenda aqui [...] porque aqui é uma escola integral, né, mas não está 
funcionando como integral, porque o prefeito não deu o gás ainda para a 
escola, e já vai fazer um ano essa história de gás, né, que nós estamos sem o 
gás. A merenda não é essas coisas, entendeu? Não é, devia ser uma qualidade 
melhor. Eu acho assim, pelos nossos governantes, que fala tanto de merenda 
escolar, eu acho que a merenda escolar nossa é um nível muito, sabe, muito 
baixo para... para falar tanto, igual eles falam, é umas propagandas tão falsa 
que a gente vê na televisão, e que não existe isso (Estudante 5).  

 

Os espaços físicos da escola são: seis salas utilizadas para as aulas de EJA, um 

laboratório de informática, uma Secretaria, uma sala de professores, banheiros para 

funcionários, Sala Multimídia (de uso pedagógico), uma biblioteca que conta com uma pessoa 

designada pela SME para atendimento dos estudantes, organização do acervo de livros e 

materiais audiovisuais. O prédio, de dois andares, não garante a acessibilidade de pessoas com 

dificuldade de locomoção, pois não conta com rampa e elevadores, para acessar as salas de 

aulas, que funcionam no segundo e no terceiro andares.  

 

  

Ilustração 12: Escadas de acesso entre o primeiro e o segundo andar/Corredor que dá acesso às salas de 

aula  
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Biblioteca                                                             Sala dos professores 

  
Secretaria          
                                                      

  
Sala de aula                                                        Refeitório  
Ilustração 13: Espaços do CEMEFEJA Paulo Freire 

 

A infraestrutura não é considerada adequada pela comunidade escolar, que se ressente 

da falta de uma quadra de esportes, para realização das atividades corporais, o que era possível 

na antiga sede, na Obra Social João Bosco. Como alternativa, os professores improvisaram uma 

sala de jogos em uma das salas de aula para as aulas de Educação Física. 
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Ilustração 14: Sala de jogos do CEMEFEJA Paulo Freire 
 

O novo espaço não agrada a comunidade escolar, pois professores, gestão e estudantes 

estavam habituados com um amplo espaço físico, ainda que não era considerado o ideal, mas 

muito superior ao prédio alugado pela municipalidade. De acordo com a Professora 5, os 

estudantes fazem analogias entre o espaço físico atual do Centro e a Fundação Casa, que atende 

adolescentes e jovens em conflito com a lei. Ela ressaltou também que a acústica é 

comprometida pelo barulho que entra da área externa e reverbera nas salas de aula, atrapalhando 

o andamento das aulas, o que causa uma situação de estresse para professores e estudantes. 

Barulho, muito barulho, e aí a gente fica, às vezes, um pouco irritada. 
Engraçado, porque há 20 [...] Não, há 19, 20 anos, atrás, isso aqui era uma 
escola particular, não é; eu dei aula nessa escola. Aqui funcionava o Colégio 
Técnico Bento Quirino. É o Bentinho, de Campinas, ainda existe em outro 
lugar. E sempre foi isso. Ai, eu acho também ruim essa cor, Fundação Casa. 
Eles falam, então eu não gosto disso.  E é muito fechado, não é, é uma es [...] 
não é uma escola, escola tem que ter uma área de [...] de Educação Física, uma 
quadra, não é. Então, nós [...] nós estamos, assim, é uma escola adaptada, não 
é, isso daqui. Então, mas o que mais me incomoda mesmo é o barulho. Porque 
isso mexe comigo, mexe com eles (Professora 5).  

 
O relato da Estudante 5 sobre a situação do prédio alugado pela municipalidade para 

funcionamento do Centro exemplifica o olhar da comunidade escolar sobre a escolha realizada 

pela Prefeitura.  

Eu acho que a Prefeitura devia dar um pouquinho mais de atenção, você 
entendeu, para a gente; porque essa história do gás aí, eu acho que é uma falta 
de respeito com a gente, entendeu; eu acho que eles deviam melhorar mais a 
merenda, você entendeu; porque tem muito aluno que vem de casa e não 
almoça, chega aqui, encontra um pãozinho com uma manteiga ou um 
requeijão. Está certo, vai ver que em casa nem isso come; mas, eu acho assim, 
sabe, por nós pagar tantos impostos, eu acho que a gente devia ter uma escola 



130 

 

de qualidade, entendeu? Eu acho que deveria de ser uma escola melhor, sim 
(Estudante 5).  

 
 A fala da Estudante explicita, primeiro, que o público atendido requer uma boa política 

de merenda escolar para estudar, que as condições sociais sejam garantidas pelo Estado, via 

SME ou pelas políticas intersetoriais, com outras secretarias do Estado, mas que a permanência 

e o aprendizado dos estudantes em situação de vulnerabilidade social coloca para a EJA o 

atendimento de múltiplas demandas. 

A Estudante 5 comenta também sobre a necessidade que sente de ampliar as 

possibilidades de aprendizagem no centro. Para ela, que é cuidadora de idosos, seria importante 

a oferta de cursos profissionalizantes e opções de oficinas práticas.  

Ah, eu, para falar a verdade para você, ó, a gente queria Sala de Internet, nós 
conseguimos, né. O que a gente queria mesmo era uma quadra, que não pode 
ter, entendeu; a gente ter a quadra da gente, para a gente fazer a nossa 
Educação Física; ter espaço melhor para a gente, né; tipo, assim, muitas vezes 
a gente [...] eu mesma, além de cuidadora, eu gosto muito de fazer bolo, essas 
coisas, eu gostaria [...] a gente queria, né, que tivesse um espaço para a gente 
fazer, dar aula para os alunos, a gente, entre a gente, fazer, né, os cursos; e a 
gente precisava muito de um espaço assim, mas é difícil, já [...] a dificuldade 
já fica pelo gás, né, que a gente não tem o gás (Estudante 5).  

 
A fala da Estudante 5 realça o que vimos afirmando sobre a articulação necessária entre 

currículo, tempos e espaços, voltados para atender as especificidades da EJA. Sua fala evidencia 

ainda a incoerência com os documentos e a construção da SME ao longo dos anos atender as 

necessidades de aprendizagem da EJA.  

 

3.6 Perfil dos estudantes e necessidades de aprendizagem  

 

No excerto a seguir, extraído do PPP do CEMEFEJA, apresenta-se o perfil dos 

estudantes atendidos por esta instituição:   

O público atendido pelo CEMEFEJA Paulo Freire tem sua especificidade, 
alguns jovens estão em liberdade assistida, utilizaram (e/ou utilizam) drogas 
ilícitas, transitaram por muitas unidades escolares, moraram nas ruas ou vivem 
em abrigos. A Escola também atende adultos e idosos que nunca frequentaram 
qualquer instituição de ensino ou que ficaram muito tempo distante da sala de 
aula. Diante dessa realidade, acreditamos que a participação direta do aluno 
na dinâmica da escola, atuando, opinando e vendo suas reivindicações sendo 
discutidas, contribui para o interesse dos próprios alunos ao perceberem que a 
escola funciona melhor com a colaboração de cada um deles. Trata-se, 
portanto, de um exercício de cidadania (PPP CEMEFEJA Paulo Freire, 2016).  
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 De acordo com dados fornecidos pela SME, dos 90 estudantes matriculados no 

CEMEFEJA Paulo Freire em 2016, 53 eram do sexo masculino e 37 do sexo feminino. Destes: 

65 tinham entre 16 e 20 anos; sete entre 20 e 24 anos; 03 entre 25 e 29 e 15 acima de 30 anos.  

Constata-se, portanto, que 72% do público atendido é adolescente e jovem, localizado entre 16 

e 20 anos.  

De acordo com dados do PPP, em pesquisa amostral realizada com os estudantes do 

Centro, em 2016, quanto à religião, 15 eram católicos, 17 evangélicos e 17 assinalaram a opção 

“não tem religião”. Treze estudantes provinham de famílias beneficiárias do Bolsa Família e 2, 

auxílio INSS, os demais não recebiam auxílios. Trinta e um estudantes não trabalhavam e 15 

trabalhavam. Oito responderam que não possuem renda, 11 recebiam entre R$701,00 e 

R$1.000,00, 13 recebiam entre R$1.000,00 e R$1.500,00 e 13 recebiam mais de R$1.500,00.  

 Sobre os motivos que levaram ao abandono da escola, 11 assinalaram a opção “em 

função do trabalho”, 13 a opção “falta de vontade”, dois por falta de incentivo dos pais, dois 

por dificuldade de aprendizagem, 2 nunca abandonaram e 16 assinalaram a opção “outros”. 

Sobre os motivos para retornar à escola, 10 responderam que foi a busca de melhores condições 

de trabalho, sete por determinação judicial, três por determinação familiar, nove para conquistar 

independência, um para ajudar os filhos em tarefas da escola e 12 responderam “outros”.  

De acordo com a Orientadora Educacional, os estudantes chegam ao Centro marcados por 

trajetórias de exclusões, entre elas, a escolar, diante da qual o Centro busca fomentar práticas 

pedagógicas que considerem tais trajetórias e busquem ampliar as oportunidades de formação 

dos sujeitos.  

Então, todos eles vêm marcados pela exclusão, pelo fracasso; então, muitos 
dizem isso, e está registrado já: Eu nunca gostei de escola, aqui é a primeira 
escola que eu gosto. Eu sempre tive raiva de escola; agora, aqui, eu gosto. 
Então, esse resgate e a alfabetização deles mesmo, porque eles chegam aqui 
[...] isso também é uma forma perversa de exclusão, o menino chega aqui com 
um histórico de 9º Ano, mas ele não sabe nem escrever uma frase. E aí a gente 
resgata isso também com ele (Orientadora Educacional).  
 

 O Estudante 2, de 19 anos, que pretende cursar a faculdade de Educação Física, relata 

os motivos que o levaram a interromper os estudos:  

Não, na verdade, é que quando eu parei de estudar, na verdade, não foi escolha 
minha, na verdade; tipo, eu parei, porque eu tinha um outro irmão mais velho, 
ele faleceu, não é; aí eu tive que parar de estudar para ajudar em casa, porque 
a minha mãe, ela é deficiente visual (Estudante 2).  

 
 Os jovens, que são maioria, têm expectativas variadas, mas os entrevistados pretendem 

cursar ensino técnico e/ou superior e temem que o Centro não lhes garanta a aprendizagem 
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necessária. A fala da Estudante 1, que tem 18 anos, que apresenta uma trajetória escolar 

marcada por reprovações em escola particular, pretende prestar ENEM para entrar na escola 

técnica do município. Ela teme que, apesar do empenho dos professores do Centro, não alcance 

nota suficiente para a escola técnica pretendida.   

Os professores são excelentes; mas, assim, às vezes as matérias não são tão 
bem aplicadas. Lá era melhor, porque como era um período maior, eu acho 
que é por isso. Tenho medo que eu vá para o Carlos Gomes e não tenha tanto 
conteúdo para conseguir ter uma boa quota no ENEM, aí por isso eu vou fazer 
um curso para passar no ENEM (Estudante 1).  
  

O Estudante 4 avalia que o Centro precisa de mais organização e ressalta sua 

preocupação com o nível do ensino, ao comparar com os conteúdos aos quais teve acesso na 

escola anterior.  

Lá o conteúdo era muito maior, sabe, eles davam muita coisa. Aqui, eles não 
[...] aqui não dão quase nada mesmo de matéria. [...] que nem, os professores 
organizarem mais as matérias, o conteúdo. Que nem, prova, eles não explicam 
direito o que é que vai cair ou o que é para fazer. Que nem, na prova de 
História, ela não organizou bem, porque a gente fez tanta coisa para ela 
mandar uma provinha de nada, sabe. É isso (Estudante 4). 

 
 As falas dos Estudantes 1 e 4 revelam que apesar da flexibilidade do Centro e do 

processo de construção de propostas que atendam melhor as especificidades da EJA, não se 

consegue aplacar satisfatoriamente todas as expectativas de aprendizagem dos estudantes. 

O convívio e os conflitos entre as diferentes gerações estão presentes nas falas dos 

entrevistados. A Estudante 5, que é aposentada e retornou à escola por recomendação médica, 

com diagnóstico de depressão, aponta como os conflitos aparecem.   

Aqui a escola é boa, os professores são maravilhosos, a Direção, são 
maravilhosos também. Aqui, o único problema é que a gente tem que habituar 
com os alunos, né, os adolescentes já são infratores, né, alguns vêm com 
problema de família, já é mais difícil para a gente, porque a convivência deles 
é totalmente diferente da educação que eu tive, entendeu; e da educação que 
eu dei para os meus filhos, entendeu; é muito difícil. Para estudar aqui a gente 
tem que ter muita força de vontade mesmo, porque senão você desiste na 
metade do caminho (Estudante 5).  
 

 Em seguida a Estudante 5 demonstra empatia com seus colegas jovens.  

Você não culpa os alunos, né, porque vê que eles já vêm de um histórico, né, 
de família; então, a gente acaba sendo até um pouco mãe deles, ajudando, 
entendeu; tentando ser mãe, avó, a tia, um pouquinho de cada coisa, para você 
tentar, é, ver se você consegue estudar, você tem que, né, entrar no mesmo 
território deles; mas, assim, tentando falar a língua deles, mas falando a nossa 
língua, para eles entenderem que a gente quer o melhor, entendeu; que a gente 
quer que eles aprendam, também, junto com a gente, né; que a gente [...] eu 
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passo muito para eles, que eu não tive a oportunidade que eles estão tendo, 
entendeu; que eu não tive essa oportunidade com [...] na minha adolescência, 
e que hoje eles têm várias oportunidades, né; hoje, tem a faculdade de graça, 
nós nunca tivemos isso; né; então, eu passo muito isso para eles, falo: “Ó, 
antigamente, a gente não tinha uma faculdade, não tinha um curso técnico, não 
tinha nada disso, hoje vocês têm tudo isso; então, tem que dar muita, 
prioridade para os estudos” (Estudante 5).  
 

3.7 Organização curricular 

 

Dois projetos se sobressaem no CEMEFEJA como propostas curriculares que buscam 

atender as especificidades do público atendido: Projeto Multiciclos Transdisciplinares e a 

elaboração de uma proposta pedagógica para o funcionamento do Centro em período integral.  

O Projeto Multiciclos Interdisciplinares se insere no Plano Municipal de Campinas para 

Infância e Juventude, que lançou entre os anos de 2000 e 2004, o Programa “Criando Rede de 

Esperança”, um projeto pioneiro intersetorial entre as Secretarias de Cultura, Saúde, Assistência 

Social, Educação e organizações da sociedade civil, cujo objetivo era propor e operacionalizar 

políticas públicas para crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, 

apresentando alternativas para minimizar ou superar esta situação e para ampliar as opções de 

inclusão social das crianças e dos jovens de Campinas. 

A vida dessas crianças, adolescentes e jovens, na maioria dos casos, 
caracteriza-se pelo rompimento dos laços familiares, afetivos, institucionais e 
sociais; deterioração da saúde física e mental; o uso de drogas e exposição à 
violência urbana, consequências da desigualdade social e da falta de políticas 
públicas de proteção à infância e à juventude (PPP CEMEFEJA Paulo Freire, 
2016). 

Diante dos desafios para atendimento dos adolescentes e dos jovens em situação de 

vulnerabilidade social, os representantes das diferentes secretarias municipais apontavam a 

necessidade de políticas para o atendimento integral deste público. No que se refere à educação, 

pensava-se em políticas que promovessem o retorno dos mesmos à escola, ou seu ingresso pela 

primeira vez. Neste intento, em 2003, como uma ação do Programa “Criando Rede de 

Esperança” foi implementada a Sala de Transição no CEMEFEJA Paulo Freire.  

A Sala de Transição surgiu com o propósito de desenvolver um trabalho pedagógico de 

educação não-formal com crianças e adolescentes em situação de rua que perderam o vínculo 

com a escola, visando garantir a travessia desses alunos para a educação formal nas escolas 

regulares. A proposta pedagógica deste projeto previa um currículo em ação, que respeitasse as 

individualidades dos frequentadores, promovesse a vivência de conflitos, emoções, 
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curiosidades e desejos, e que problematizasse a realidade dos estudantes, contribuindo para os 

processos de compreensão e reinvenção do mesmo. 

Após dez anos de existência o projeto passou por avaliação das equipes das escolas e 

sofreu algumas mudanças, explicitadas em sua nova nomenclatura Multiciclo Transdisciplinar, 

o qual, de acordo com a avaliação, qualifica mais adequadamente o que se pretende e se realiza 

no cotidiano do trabalho. Na sala de transição, de acordo com o PPP do CEMEFEJA:  

Os alunos estudam os conteúdos escolares em projetos articulados, 
problematizados a partir de suas experiências cotidianas, com uma 
organização curricular para além das disciplinas. Assim, a apropriação e 
sistematização do conhecimento humanamente construído e a democratização 
dos espaços e das relações educativas, encontram nessa organização uma 
proposta mais aproximada da escola que considera a realidade e necessidades 
dos alunos, elaborando seu Projeto Político Pedagógico tendo a comunidade 
como interlocutora, produz cultura e conhecimento a partir e junto aos alunos, 
propiciando formação crítica e emancipadora, criando estratégias coletivas 
para que esses alunos queiram permanecer na escola (PPP do CEMEFEJA 
Paulo Freire, 2016). 

 
O CEMEFEJA Paulo Freire continuou ofertando o Projeto Multiciclos 

Transdisciplinares, juntamente com EJA Anos Finais. Em contrapartida, a Obra Social São João 

Bosco oferecia projetos para atender as necessidades sociais dos estudantes inseridos nas salas 

de transição, sendo a parceria uma especificidade desta unidade escolar, como por exemplo, 

visitar os alunos em suas residências sempre que necessário. 

A segunda proposta se refere à construção de práticas pedagógicas para o 

funcionamento do Centro em período integral, iniciada em 2015, quando o Centro foi inserido 

no projeto piloto do município, conforme explicitado anteriormente. A partir da definição de 

que passaria a compor o projeto, o Centro organizou uma comissão formada por gestão, 

professores e estudantes com a tarefa de pensar as mudanças e necessidades do que seria uma 

educação em período integral aos estudantes atendidos, em sua maioria jovens recém-chegados 

do ensino “regular”. O grande desafio era organizar o trabalho pedagógico levando em 

consideração as especificidades dos adolescentes jovens e adultos, suas formas de 

sociabilidade, formas de expressão cultural, suas relações com o mundo do trabalho, os 

significados que atribuem à trajetória escolar anterior, a vulnerabilidade e a violência, de modo 

a aprimorar seu acesso, permanência e desenvolvimento integral na escola.  

A vontade das equipes gestora e pedagógica em propor um currículo mais próximo das 

especificidades do público atendido foi experimentada com a inserção do Centro no projeto 

piloto de escola em tempo integral. A partir de então os estudantes são agrupados por níveis de 

leitura e escrita, a chamada “enturmação”, que se dá por meio da divisão dos estudantes em 



135 

 

quatro turmas: Introdução, para os estudantes que precisam passar pelo processo de 

alfabetização; e pós-alfabetização, em processo de consolidação dos conhecimentos nas turmas 

de Desenvolvimento, Aprofundamento e Consolidação.  

Ao entrar na escola os estudantes passam por avaliação e são inseridos em turmas por 

proximidade de conhecimentos, independentemente do ano/série em que estão matriculados. 

Esta forma de divisão dos estudantes tomou como referência o Pacto Nacional para 

Alfabetização na Idade Certa (Portaria nº 867, de julho de 2012), que propõe as etapas de 

Introdução, Aprofundamento e Consolidação para o desenvolvimento dos conteúdos. A 

enturmação é realizada através de entrevista inicial, no momento da matrícula, quando o 

funcionamento do Centro é exposto ao estudante e é aplicada a Avaliação Diagnóstica, condição 

para enturmar o aluno no grupo pertinente. Outra estratégia didático-metodológica é o Roteiro 

de Estudo desenvolvido para o aluno, e acompanhado através de um sistema de tutoria.  

Os conteúdos das aulas são propostos pelos professores das áreas do conhecimento, os 

quais constroem uma grade curricular por turma (Introdução; Desenvolvimento; 

Aprofundamento e Consolidação), de acordo com as necessidades de cada grupo. De acordo 

com a Orientadora Educacional, este processo de construção curricular vem contribuindo para 

a ressignificação das práticas pedagógicas no centro, pois garante um olhar mais 

individualizado para cada turma e personalizado para cada estudante. 

Para a Orientadora Educacional ainda existe uma dificuldade enorme para que as 

especificidades da EJA sejam levadas em consideração pelas políticas educacionais. Para ela se 

faz necessário um olhar mais atento por parte dos formuladores e executores das políticas 

educacionais que garanta maior flexibilidade em relação à organização curricular, dos tempos 

e dos espaços que abarquem as especificidades da EJA. 

O nosso projeto pedagógico é bem diferente; a gente tem [...] deram uma 
liberdade da gente fazer quase que como foi no início; e como veio a proposta 
para a Prefeitura, de Educação Integral, o único meio da gente fazer essa 
mudança; o único meio, que eles diziam, legal, que pudesse fazer diferente, 
era fazer a escola ser de período integral, porque aí a gente tinha autonomia 
para fazer tudo isso, horário, para fazer a grade, para fazer; e a gente encaixou, 
de tudo, como a gente via como era necessário para os nossos alunos, e está 
dando resultado (Orientadora Educacional). 
 
  

3.8 Quadro docente, trabalho coletivo e formação continuada  

 

O quadro docente do CEMEFEJA Paulo Freire é formado por uma Orientadora 

Educacional, que exerce a função de coordenação pedagógica, uma Diretora e 10 professores. 

A SME designou uma estudante de Biblioteconomia para coordenar a biblioteca. A maioria do 
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quadro docente é formada em IES pública e possui mais de uma graduação e/ou pós-graduação, 

que não recebeu formação acadêmica sobre EJA em suas habilitações. Todos os gestores e 

professores são concursados pela Rede Municipal de Ensino de Campinas, a maioria possui 

larga experiência na docência em EJA. A jornada de trabalho da maioria dos professores é de 

40 horas semanais, cumpridas no próprio CEMEFEJA Paulo Freire. A média salarial dos 

professores é de R$ 6.242,59.  

No PPP do CEMEFEJA Paulo Freire aparece a unidade entre EJA I e II construída pelo 

Centro “[...] todos os professores da EJA/Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental 

e Sala de Transição Multisseriada participam das reuniões semanais e trabalham pela escola, 

visando garantir a unidade de um projeto pedagógico que promova o diálogo permanente entre 

todos os atores envolvidos no processo educacional”.  

A heterogeneidade e a complexidade são as marcas preponderantes do grupo 
de alunos desta U.E. Assim, o CEMEFEJA Paulo Freire tem perseguido o 
objetivo de atender aos alunos, de maneira a garantir a reinserção destes no 
itinerário formativo escolar, além de proporcionar condições melhores de 
sociabilidade. Enfrentar o desafio de oferecer uma educação capaz de reverter 
a tendência ao fracasso escolar exige a construção de uma proposta de trabalho 
pedagógico e uma estrutura de atendimento diferenciado que integre, de fato, 
os vários serviços existentes na região metropolitana de Campinas e atenda as 
especificidades aqui descritas (PPP CEMEFEJA, 2016). 

 
 Os professores e a equipe gestora se reúnem duas vezes por semana para planejar o 

trabalho pedagógico e tratar de pautas específicas que surgem no cotidiano do Centro. A forma 

de trabalho na escola em tempo integral garante 10 horas semanais de formação continuada, e 

preparação das aulas. De acordo com a Orientadora Pedagógica este tempo de formação 

possibilitou o surgimento de novas propostas para atendimento das necessidades de 

aprendizagem dos estudantes do Centro. Para ela, a formação continuada é fundamental para a 

construção de propostas adequadas ao público da EJA.  

Quando eu trabalhava, anteriormente, na outra escola, o meu horário preferido 
era de EJA. Eu trabalhava num bairro, era uma comunidade mais restrita, o 
pessoal que morava ali, tudo muito gostoso. Depois eu fiquei 10 anos fora da 
rede pública de Campinas, e agora eu estou voltando, voltei para uma escola 
regular, mas aí surgiu, que eu poderia entrar na remoção, e eu escolhi vir para 
cá. Justamente, porque eu sabia do perfil dessa escola, eu escolhi também por 
causa disso, não foi só por causa de EJA não, gosto de EJA, mas é o perfil de 
receber os adolescentes que são encaminhados pela vaga, pelo Conselho 
Tutelar, e que tem uma história diferente de vida, eu escolhi também por causa 
disso. Eu já trabalhei 03 anos no Conselho Tutelar, fui Conselheira Tutelar, 
então, nesses 03 anos, a gente daquele lado, a gente vê a escola, e fala: Nossa, 
a escola isso, escola aquilo. Aí veio: Agora eu vou voltar para a escola. A 
gente tem algumas coisas na cabeça, não é, que, de repente, eu acho que eu 
vou poder aplicar aqui, com calma (Professora 4). 



137 

 

 
 A Professora 4 vê no Centro a possibilidade de propor práticas pedagógicas a partir da 

experiência no Conselho Tutelar, que sejam adequadas à maioria do público atendido pelo 

CEMEFEJA Paulo Freire. O fato de ser exclusivo e, por isso, foacado nas questões que 

envolvem o público atendido, possibilita a aproximação de professores interessados em propor 

alternativas para a adequação da escola às especificidades da EJA, o que pode ser observado 

também quando os professores traçam um paralelo entre o Centro e as escolas nas quais já 

atuaram. Nas entrevistas, os professores destacam de forma positiva a organização curricular 

flexível, a partir da enturmação dos estudantes e da construção de currículos que dialoguem 

mais de perto com as trajetórias e realidades dos estudantes. Para eles, é um grande desafio 

superar as expectativas dos jovens e adultos, sobretudo dos jovens, isto é, prosseguir com os 

estudos diante dos fracassos escolares vivenciados em suas trajetórias.  

Tais expectativas aparecem nas falas dos estudantes, que sentem frustradas, muitas 

vezes, suas expectativas em relação ao futuro. “Tenho medo que eu vá para o Carlos Gomes e 

não tenha tanto conteúdo para conseguir ter uma boa quota no ENEM, aí por isso eu vou fazer 

um curso para passar no ENEM” (Estudante 1). A Estudante 1 havia acabado de tentar a prova 

de acesso a um dos colégios técnicos do município e não havia logrado entrar, iria tentar outro 

“Aí agora eu vou fazer a do Bentão, vou estudar um pouco melhor para fazer a do Bentão, para 

tentar passar, porque eu não quero ir para o Carlos Gomes, de noite, tem tudo aquilo”. Ela se 

preocupa com o acesso à universidade também. “É, eu fico pensando: Ai, vai que o conteúdo 

não seja tão forte, né; porque tem que ter uma nota boa, mesmo estudando em escola pública, 

para passar no ENEM18, para passar no [...] fazer o SISU19, para tentar ir para a Federal”.  

 A Professora 4 salienta que a equipe pedagógica vem tentando encontrar caminhos para 

melhor atender os estudantes do Centro, mas que ainda faltam subsídios para uma prática que 

responda às diferentes necessidades de aprendizagem dos estudantes. 

Não, a gente ainda tem que conquistar muita coisa. Não atende. Aqui, a gente 
procura inovar, fazer diferente, mas ainda [...] ainda falta, o desafio é grande. 
A gente ainda tem que achar qual é esse caminho, porque a gente tenta 
diversificar, tenta [...] e a gente está vendo que não está atingindo, então, não 
supre. Mas não me pergunte como, nós estamos, assim, num momento de 
descobrir o que é que vai satisfazer (Professora 4). 

 
 A fala da professora revela que a identidade da EJA está em construção. Demonstra que 

a superação do paradigma da educação compensatória requer a criação de novas formas de 

                                                           
18 Exame Nacional do Ensino Médio  
 
19 Sistema de Seleção Unificada  
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organização escolar, o que corrobora a afirmação de Arroyo (2005) de que a flexibilidade é 

fundamental para experimentar novas formas de oferta da EJA.  

Outra tensão enfrentada pelo Centro é com a SME, que segundo a Professora 4, requer 

atenção para a necessidade de um olhar para as especificidades dos centros exclusivos.  

É, um departamento dentro da Secretaria, com o olhar somente para uma 
escola que tem esse formato, e não ficar atribuindo, mandando professores 
para preencher o quadro; mas, assim, por exemplo, a Classe de Introdução, 
nós teríamos que ter um profissional que trabalha com alfabetização. Então, 
não o professor daqui se adequar para fazer isso. Então, a Secretaria deveria 
se mobilizar e ter um olhar mais flexível, não ficar nesse: A regra é, ter três 
professores, a jornada é essa, ou a jornada é aquela. Não, vamos trabalhar para 
ver o quê que precisa de professor ali, para que a estrutura caminhe, não é 
(Professora 4).  
  

 A fala da Professora 4 também evidencia a mudança de paradigma em curso. Demonstra 

a dificuldade de afinar a política pública e as práticas pedagógicas do Centro, a partir das suas 

especificidades. Ressalta ainda, que apesar dos avanços, persiste a falta de continuidade e de 

autonomia da comunidade escolar em relação às iniciativas do Centro para abarcar as 

especificidades da EJA. 

É, mas a gente tinha uma [...] vinha rodando direitinho, sabe, uma estrutura 
tão legal de projetos na escola, e olha, eu participei de Ciência na Escola, a 
gente pensava em Monitoria na Informática, Jornal na Escola; vinha rodando 
tudo isso legal, aí, de repente: Ah, não. Não vamos mais trabalhar com isso, 
vamos cortar isso, aquilo, aquilo outro. Aí a gente cai de novo no modelo mais 
quadradinho, mais antiquado. Então, eu não sei se é essa troca que acontece; 
eu não sei se as pessoas que estão lá, elas entram e não têm...nem todas têm 
um olhar para a EJA, é um olhar da Pedagogia, no geral. Entende? Mas não 
[...] sabendo o que realmente acontece dentro da Unidade Escolar, não tem 
aqui um supervisor, ou sei lá, um assessor que vem aqui, e olha qual é a 
realmente a necessidade. De entender como que isso funciona, como que 
acontece tudo aqui dentro (Professora 4). 

 
 A fala da Professora 4 encontra eco no alerta de Arroyo (2017) para a urgência de pensar 

a EJA fora da homogeneização da escola. A resposta, para o autor, não está na Pedagogia, mas 

nos sujeitos da EJA, suas trajetórias, seus tempos de vida e produção material da existência. 

Para ele, é pouco producente propor tempos, espaços e currículos de EJA tomando como 

referência a forma rígida que vem se consolidando a escola ao longo dos séculos, dividida em 

tempos e espaços que não comportam as duras realidades dos jovens e adultos que retornam à 

escola.  
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3.9 Gestão do Centro  
 

O principal meio de participação da comunidade escolar na gestão do Centro é o Conselho 

de Escola, onde cada turma possui um representante. O Conselho se reúne com frequência para 

debater as pautas internas e temas que envolvem toda a escola. Os estudantes se revezam em 

tarefas dentro do Conselho de Escola, entre elas: prestação de contas, assinatura de cheques 

juntamente com a diretora entre outras tarefas de cunho administrativo. 

A gente tem várias reuniões; em todas, eu participo. O Conselho de Escola, eu 
trabalho, na minha parte, eu assino cheque, né, junto com a Diretora, aí tem o 
tesoureiro, né, tem a pessoa que lê [...] o fiscal, né. Então, é um Conselho legal, 
passa tudo para a gente o que gastou, o que não gastou, o que fez, o que deixou 
de fazer. Presta conta, bonitinho. Então, o Conselho de Classe, nós fizemos 
essa semana, vai fazer uns 15 dias, né; tipo assim, eu me elegi, porque eu 
queria, assim, tipo, ajudar os alunos, entendeu; na hora de conflito a gente está 
junto para dialogar, entendeu; ajudar na sala de aula, quando começar muito 
tumulto, levar à Direção para resolver, né; que está resolvendo, já resolveu 
bastante, eu acho que está [...] em vista do que era, está dando uma boa 
melhorada agora (Estudante 5).  
 

 A Estudante 5, que tem 56 anos, vê no cargo que ocupará no Conselho de Escola uma 

possibilidade de exercer a habilidade de mediar conflitos, sobretudo junto aos adolescentes e 

jovens.  

Além dos Conselhos de Classe e de Escola, os estudantes participam da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), instância da rede municipal de ensino, formada pelos segmentos: 

Direção, Orientador Pedagógico, professores, pais, alunos e funcionários, com o intuito de 

melhorar o espaço escolar em todos os sentidos, desde as dependências físicas do ambiente, 

também a merenda e tudo o que diz respeito à qualidade e bem-estar dos estudantes. Para 

designar ações relativas a esses assuntos são realizadas reuniões todos os meses do ano, a fim 

de debater sobre as melhorias que foram realizadas, segundo as reivindicações dos alunos, 

aquelas que ainda estão em pauta esperando uma solução, e também as que são possíveis de se 

fazer a longo prazo. Tudo devidamente esclarecido aos participantes. 

 Além destes espaços, o Centro participa das reuniões municipais que envolvem a 

educação. Em 2016 foram eleitos três membros do CEMEFEJA Paulo Freire para o Conselho 

Municipal de Educação: dois estudantes e uma professora.  
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3.10 Parcerias 

 

As parcerias estabelecidas pelo CEMEFEJA Paulo Freire estão voltadas para o atendimento 

do público-alvo que são os jovens em situação de vulnerabilidade social, com: a Defensoria 

Pública; o Conselho Tutelar, a Vara da Infância e da Juventude; o Centro de Orientação ao 

Adolescente de Campinas (COMEC); a ONG Centro de Educação e Assessoria Popular 

(CEDAP); as casas de acolhimento; o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEFI); a Associação Franciscana de Assistência Social Coração de 

Maria (AFASCOM); a Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência (SETA); o Serviço de 

Atenção às Dificuldades de Aprendizagem (SADA); os Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS); o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); o Centro 

de Atenção Psicossocial  (CAPS) e a SOS Mulher.  

Estas instituições reconhecem e elogiam o trabalho desenvolvido nesta U.E.  
Sabem que o aluno que ingressa nos anos iniciais, será aquele que cursará e 
concluirá os anos finais. Valorizam o trabalho integrado que ocorre entre EJA 
I e EJA II. Poucas escolas de Campinas conseguem tal entrosamento, tanto 
que a FUMEC realiza Seminários periódicos para incentivar/ensinar essa 
prática, que já faz parte do cotidiano escolar (PPP CEMEFEJA Paulo Freire). 

 

3.11 Considerações sobre o caso  

 Os dados sobre o Centro informam que a equipe pedagógica e gestora estão alinhadas 

com os princípios freireanos de acolhimento dos grupos excluídos pela escola, a maioria em 

vulnerabilidade social, com trajetórias marcadas pelo fracasso escolar. O que se reflete também 

na resistência em manter o Centro funcionando diante das tensões entre SME e a Obra Social 

João Bosco, que acolhia o Centro.  A busca por alternativas de organização curricular, dos 

tempos e dos espaços pedagógicos a partir de visitas a Centros de referência demonstra o 

empenho da equipe em adequar sua proposta para satisfazer de modo mais apropriado as 

necessidades de aprendizagem dos estudantes. Contudo, esta perspectiva se encontra em tensão 

com o modelo repositório dos conteúdos e assistencialista, através de um formato de oferta 

bastante escolarizado, nos moldes do chamado “ensino regular”.  

Outro fator que dificulta a intencionalidade de propor mudanças para abarcar as 

necessidades dos estudantes é a pouca atenção da SME às especificiadades do Centro. Ao 

pedido da equipe pedagógica de uma proposta mais flexível de organização dos tempos, dos 

espaços e do currículo, a SME respondeu incluindo o Centro em projeto do ensino regular de 

escola em período integral. Por outro lado, o fato de existir demanda para este tipo de formato, 
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colabora com a pesquisa coordenada por Di Pierro (2016) que analisou quatro centros públicos 

no Estado de São Paulo, apontando a importância de diferentes formatos de oferta para 

atendimento das múltiplas demandas da EJA. Nesse sentido, a Rede Municipal de Educação de 

Campinas dispõe de uma oferta diversificada de EJA, além de contar com uma equipe de 

professores e gestores comprometida com a modalidade, apoiada pela Unicamp, fatores que 

colaboram para o atendimento da modalidade no município.  

 A construção do projeto de funcionamento do CEMEFEJA em tempo integral 

apresentou desafios e possibilidades às equipes gestora e pedagógica. Ainda que a proposta não 

tenha partido do Centro, as equipes pedagógica e de gestão buscaram aproveitar a abertura legal 

para flexibilizar os tempos de ensino-aprendizagem e o uso dos espaços em função de um 

currículo mais próximo e em diálogo com as necessidades específicas dos estudantes. Deste 

processo, surgiu a proposta de enturmação, que consiste na divisão dos estudantes por 

proximidade de conhecimentos prévios, uma tentativa de equacionar a heterogeneidade 

presente no Centro; a tutoria, através de um olhar mais personalizado, a partir de roteiro de 

estudo construído com cada estudante, e oficinas variadas que buscam atender as diferentes 

necessidades e interesses. No entanto, a proposta ainda requer aprofundamento, já que tanto os 

estudantes como os professores indicam que ela não satisfaz a totalidade das necessidades de 

aprendizagem e expectativas dos estudantes.  

 O fato de os professores terem uma jornada de trabalho apropriada e muitas 

oportunidades de formação, tanto em serviço como aquelas ofertadas pela rede de ensino, 

contribuem para que planejem e busquem novas possibilidades para atender as especificidades 

dos estudantes do centro, o que não impede que certas práticas recaiam no paradigma 

compensatório da EJA. 

 Além disso, o perfil dos estudantes evidencia o que muitos autores vêm apontando como 

a juvenilização da EJA (SPÓSITO, 2003), inserção de estudantes que não são inseridos 

plenamente na escola “regular” e acabam buscando na EJA uma nova oportunidade de 

continuar e concluir seu processo de escolarização.  

Para atender a este perfil o Centro busca ampliar um leque de parcerias na tentativa de 

garantir certa intersetorialidade para atendimento das múltiplas necessidades dos adolescentes, 

jovens e adultos, o que não chega a se realizar como política intersetorial, consequentemente, 

não atende plenamente as necessidades de acesso, permanência e sucesso escolar.  

A heterogeneidade geracional é por vezes fonte de conflitos no cotidiano do Centro, mas 

parece dar espaço à solidariedade entre os estudantes. Para equacioná-los é incentivada a 

participação dos estudantes em espaços de gestão, como o Conselho de Classe, o Conselho de 
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Escola e a Comissão Própria de Avaliação (CPA). A participação é compreendida pela gestão 

da escola como parte da formação para a cidadania. A divisão de tarefas entre os estudantes 

também é considerada parte do processo formativo, já que o estudante é incentivado a assumir 

responsabilidades e comprometer-se com o bom funcionamento da escola. Contudo, estão 

ausentes meios efeitos de garantir a democratização da gestão do Centro. 
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4 ESTUDO DE CASO DA ESCOLA DE ADULTOS LA VERNEDA DE SANT MARTÍ  
 

 

 

Ilustração 15: Fachada da Escola de Adultos La Verneda Sant-Martí20 

 

                                                           
20 A Escola La Verneda de Sant Martí funciona do 5º andar do prédio em que está alocado o Centro cívico do 
Distrito de Sant Martí, que se vê na ilustração.  
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 A Escola de Adultos La Verneda-Sant Martí foi selecionada para compor o 

presente estudo por ser considerada uma referência internacional na oferta de educação de 

jovens e adultos em uma perspectiva crítico-emancipadora. Esta experiência comunitária 

ganhou maior visibilidade ao se tornar uma referência do Departamento de Educação da 

Universidade de Barcelona, por ocasião da constituição do Centro Especial de Investigação em 

Teorias e Práticas Superadoras de Desigualdades (CREA), atual, Community of Researchers on 

Excellence for All (CREA)21, criado por ex-professores da referida Escola, quando assumiram 

a docência universitária. Pautados em princípios como a educação emancipadora, popular, 

democrática, comunitária, engajada no território, os membros do CREA construíram o conceito 

de aprendizagem dialógica, a partir do qual desenvolvem suas práticas sociais, educativas e 

investigativas. A experiência desenvolvida na Escola La Verneda e demais práticas do CREA 

serviram de base para a criação de uma das acepções de Comunidade de Aprendizagem, cuja 

proposta vem sendo disseminada no âmbito da Espanha, de outros países da Europa, de outros 

continentes, entres eles, a América Latina, com algumas experiências no Brasil22. 

A Escola La Verneda-Sant Martí, localizada no bairro La Verneda, Distrito Sant Martí, 

Barcelona, na Catalunha, Espanha, atende aproximadamente 1300 estudantes, funciona todos 

os dias da semana, nos períodos da manhã, da tarde e da noite. Durante a semana, funciona das 

09h às 22h, e aos finais de semana, os horários são organizados de acordo com a demanda e 

oferta dos cursos. No momento da pesquisa, aos sábados eram ofertados cursos das 10h às 13h, 

aos domingos, das 10h às 13h, e das 17h às 20h30. A Escola é autogestionada por duas 

associações geridas por educandos, com participação paritária da comunidade escolar e aberta 

à participação dos moradores da comunidade do entorno. Assume como forma de participação 

a Assembleia, instância máxima, por conselhos formados por toda comunidade escolar que se 

reúnem periodicamente e comissões corresponsáveis pela gestão da Escola. 

A programação modular dos cursos preparatórios para as provas de acesso, cursos de 

língua e demais cursos, faculta que cada aluno estabeleça seu próprio itinerário escolar, com 

base no tipo de prova que prestará para certificação ou prova para aceder a um curso de grau 

superior. As aulas têm duração de 2h cada, os módulos têm duração quadrimestral e o currículo 

                                                           
21 Community of Researchers on Excellence for All é a denominação atual do Departamento. Surgiu como Centro 
Especial de Investigação em Teorias e Práticas Superadoras de Desigualdades (CREA). A relação entre o CREA 
e a Escola é uma boa parte dos membros do CREA vive no entorno da Escola La Verneda. 

22 No Brasil, desde 2003 escolas localizadas no município de São Carlos (SP) se definem como Comunidades de 
Aprendizagem. O trabalho nessas unidades vem sendo desenvolvido através de parceria entre escolas da rede 
pública do município, da Secretaria Municipal de Educação e do Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa 
(NIASE) da Universidade Federal de São Carlos (MELLO, BRAGA e GABASSA, 2012). 
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recobre três áreas de conhecimento, além de oficinas escolhidas pela comunidade: línguas 

(castelhano, catalão, inglês, francês, russo entre outras), raciocínio matemático e módulos 

globais (nos quais se inserem os conteúdos das ciências sociais e naturais) e oficinas variadas. 

A oferta dos módulos foi inicialmente formulada por uma comissão paritária e é revista 

anualmente pela Assembleia Geral, baseando-se nas conclusões das jornadas promovidas pela  

Federação das Associações de Educação Permanente de Adultos (FAEPA). 

A docência é exercida por aproximadamente 150 voluntários. O voluntariado sempre 

esteve presente na Escola, mas até 2009, esta prática era conciliada com a docência exercida 

por professores pertencentes ao quadro do magistério oficial do município, o que lhe permitia 

certificar os cursos ofertados. Os conflitos entre a forma assembleária assumida pela Escola e 

as oposições a esta prática por parte do professorado contratado levou ao rompimento da 

relação, passando a se autofinanciar a partir de então. 

Buscamos extrair do conjunto de fatores que colaborou para a construção dessa 

experiência de êxito elementos que contribuam para a configuração da identidade da EJA 

escolar no Brasil, sem pretender buscar um modelo de EPJA. A coleta de dados para a análise 

do caso foi realizada entre setembro e dezembro de 2017, meses em que a pesquisadora foi 

contemplada com uma bolsa de estudos na modalidade Doutorado Sanduíche, financiada pela 

Capes, que possibilitou acompanhar atividades desenvolvidas na Escola La Verneda, entre elas, 

partipar de aulas, de tertúlias literárias, encontros, reuniões, assembleias e atividades 

extraescolares. Além da observação in loco, foram realizadas entrevistas com o coordenador da 

Escola; com as presidentas das duas Associações corresponsáveis pela gestão da Escola; com 

cinco participantes (estudantes); com uma moradora local, ex-participante, que tem 90 anos, e 

foi bastante ativa na criação da Escola; com a atual Diretora do CREA, que foi uma das 

primeiras professoras da Escola; e com seis voluntários que cumprem a função de docência e 

são denominados colaboradores. Os sujeitos da pesquisa estão denominados no Quadro 7. 

 

Quadro 7: Perfil dos entrevistados e denominação correspondente, Escola de Adultos La 
Verneda Sant-Martí 
 
Perfil  Denominação  

Homem, 33 anos, solteiro, não tem filhos, formado em Pedagogia 
Social 

Coordenador  

Mulher, casada, 55 anos, participante do curso de inglês, presidenta 
da Associação Ágora há um ano, trabalhou com faxineira durante 37 
anos 

Participante e 
Presidenta da 
Associação Ágora 
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Mulher, casada, 67 anos, 02 filhos, 04 netos, formação básica 
completa, aposentada, trabalhou 28 anos como vendedora em loja de 
sapatos, na Escola desde 2005, assumiu entre outros cargos a 
tesouraria e secretaria da Associação de Mulheres Heura, está como 
presidente há 02 anos, participa dos cursos: Tertúlia Literária em 
língua inglesa;  FotoShop e Programação 

Participante e 
Presidenta da 
Associação Heura  

Homem, casado, 64 anos, formado em Sociologia (sem título, fez 
durante o regime franquista em curso ofertado pela igreja) e 
Farmácia, trabalhou no setor de vendas e marketing, atua como 
voluntário na Escola há três anos, como alfabetizador,  

Colaborador 1 

Homem, casado, 79 anos, 02 filhos e 4 netos, aposentado, trabalhou 
em uma empresa de eletricidade durante sua vida, participa da 
Tertúlia em língua inglesa e colabora com as aulas de Geografia 
preparatórias para aceder à Universidade 

Colaborador 2 

Mulher, casada, 70 anos, aposentada, na Escola desde 1979, 
responsável pela Tertúlia Científica, possui escolarização primária 
realizada na Escola La Verneda, trabalhou como modista 

Colaboradora 3 

Mulher, solteira, 19 anos, do Senegal (África), está cursando o 
primeiro ano do Grau Médio em Administração, colabora no curso 
de Francês 

Colaboradora 4 

Mulher, 77 anos, trabalhou 34 anos como faxineira e como Auxiliar 
de Enfermagem, responsável pela Tertúlia em língua catalã 

Colaboradora 5 

Homem, casado, 67 anos, aposentado, formado em Magistério e 
Filologia Catalã, trabalhou como professor na educação primária e na 
EPA, desse 1999 trabalha na Escola, colabora com a Tertúlia em 
língua castelhana, e duas vezes por semana no curso de acesso ao 
certificado Escolarização Básica (ESO) e acesso à Universidade  

Colaborador 6 

Mulher, 90 anos, viúva, tem 02 filhos, 04 netos, da comunidade, 
participou da primeira turma da Escola,  

Participante1  

Homem, solteiro, 29 anos, não tem filhos, de Sanvaranri/África do 
Norte, vive há oito anos em Barcelona, fez toda a educação básica na 
Escola, no momento participa de tertúlias e se prepara para entrar no 
ensino superior  

Participante 2 

Mulher, solteira, 27 anos, não tem filhos, de Mayorca, Espanha, 
participa do curso preparatório para entrada na Universidade  

Participante 3 

Mulher, viúva, 78 anos, 02 filhos e 02 netos, participa da Tertúlia 
literária em língua catalã 

Participante 4 

Mulher, 67 anos, tem 02 filhos, 04 netos, concluiu a escolarização 
básica na Escola La Verneda 

Participante 5 
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Mulher, 63 anos, casado, Diretora do CREA, foi professora quando 
iniciou a Escola La Verneda  

Diretora do CREA  

 

4.1 O contexto da pesquisa 

 

Para situar a Escola La Verneda-Sant Martí, passamos a uma breve contextualização da 

Espanha e, mais especificamente da cidade de Barcelona. 

A Espanha tem uma população de 46.528.966 habitantes. A população da Espanha mais 

que dobrou desde 1900, quando se situava em 18,6 milhões, principalmente devido ao grande 

crescimento demográfico vivido pelo país na década de 1960 e início de 1970. Em 2005 a 

Espanha recebeu 38,6% da migração para a União Europeia, principalmente de cidadãos de 

origem latino-americana, de outros países da Europa Ocidental, da Europa Oriental e do 

Magrebe africano. A população estrangeira na Espanha em 2007 cifrava-se em 4.144.166, um 

incremento de 11,1% em relação ao ano anterior. 

A Espanha é dividida em 17 autonomias: Andaluzia, Aragão, Ilhas Baleares, Canárias, 

Cantábria, Castilla-La Mancha, Castela e Leão, Catalunha, Comunidade de Madrid, 

Comunidade Foral de Navarra, Comunidade Valenciana, Extremadura, Galiza, País Basco, 

Principado das Astúrias, Região de Múrcia e La Rioja. A estruturação do Estado espanhol em 

Comunidades Autônomas baseia-se na Constituição de 1978. O Artigo 2.º reconhece e garante 

o direito à autonomia das nacionalidades e regiões que compõem o Estado. Esta decisão baseia-

se na premissa da unidade indissolúvel da nação espanhola, pátria de todos os espanhóis. As 

autonomias foram a solução encontrada na chamada transição democrática (pós-franquismo) 

para um problema secular do país: as reivindicações democráticas das nacionalidades e as 

relações do poder central com estas. No ordenamento constitucional da Espanha, cada entidade 

territorial é dotada de autonomia legislativa e competências executivas, bem como faculdade 

de administrar-se mediante representantes próprios. 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 

 

Ilustração 16: Mapa da Espanha 

 

                          Fonte: Google Maps  

 

Na década de 1930, a Espanha passou por uma guerra civil que opôs republicanos à 

esquerda e fascistas à direita. No ano de 1931, foi instaurado um governo republicano com o 

objetivo de renovar as práticas políticas e prover uma solução aos problemas econômicos que 

assolavam o país. Nesse contexto, conservadores e socialistas alternavam-se no poder 

demonstrando a ausência de um grupo político hegemônico. 

Os combates no território espanhol chegaram ao fim no ano de 1939 (já no contexto da 

2ª Guerra Mundial), marcando a vitória de um grupo nacionalista conservador que colocou no 

poder o general Francisco Franco, até sua morte, em 1975. Durante a II Gerra Mundial, Franco 

apoiou os regimes fascistas em curso na Europa. Mesmo com o fim dos regimes totalitários em 

outros países, como Itália e Alemanha, a Espanha seguiria com a ditadura franquista, 

encerrando somente com a morte de Franco em 1975. Do ponto de vista econômico cresceu a 

produção industrial no período, criando as condições para o crescimento da burguesia industrial 

por um lado, e do operariado de outro, colaborando para o surgimento de potentes organizações 

de trabalhadores naquele contexto. 
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Após a morte de Franco o país passou por um processo de redemocratização, 

configurando-se como uma monarquia parlamentar. Em 1986 incorporou-se à União Europeia 

(UE). Atualmente, apesar de ser um país desenvolvido, com o nono PIB nominal mais elevado 

do mundo, de 1,16 bilhões de Euros em 2017, e possuir o 23o melhor Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo, o país concentra enormes desigualdades sociais e 

regionais. A Comissão Europeia situa a Espanha entre os países cuja população apresenta 

maiores diferenças de renda. Na média da União Europeia, os 20% que mais recebem cinco 

vezes mais que os 20% que menos ganham. Na Espanha, essa proporção passa de seis vezes e 

meia. Esse dado deixa a Espanha entre os países que concentram maior desigualdade social da 

UE, juntamente com Romênia, Bulgária, Grécia e Lituânia (MAQUEDA e CARRETERO, 

2017).   

 Existem também muitos desiquilíbrios territoriais quando o assunto é distribuição de 

renda. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística de 2017, os madrilenhos são os que 

têm um maior nível, com 32.723 euros, frente os extremos que têm o menor, com menos da 

metade da renda per capita: 16.369 euros. O abandono precoce dos estudos também coloca a 

Espanha entre os países com os piores indicadores, juntamente com Malta, Portugal e Romênia. 

Na Espanha 19% da população entre 19 e 24 anos abandona os estudos; a média europeia para 

este indicador é de 10%. Em 2016, 1,7 %, da população espanhola maior de 16 anos era 

considerada analfabeta funcional (não sabe ler e escrever uma frase simples do cotidiano). 

Destes 669.400 anafabetos, 23.400 eram jovens entre 16 e 20 anos (Instituto Nacional de 

Estadística, 2016).  

  

4.2 A Educação de Pessoas Jovens e Adultas (EPJA) na Espanha 

 

Di Pierro (2002) destaca que a EPJA na Espanha remonta aos séculos XVIII e XIX, 

quando já se assinalavam debates importantes entre Igreja e movimentos operários. Já em 1838, 

a Lei de Instrução Primária responsabilizava o governo pela manutenção e financiamento das 

escolas de adultos, destinadas às pessoas acima de 13 anos. Contudo, de acordo com Di Pierro 

(2000) a Espanha chegou ao século XX arrastando um índice significativo de analfabetismo, 

consequência da oferta escolar insuficiente e sua desigual distribuição no país. Em 1970, 8,80%, 

destes 5,5% eram homens e 12,26% mulheres, da população espanhola não sabia ler e escrever, 

em 1980, 6,6% (3,8 homens e 9,2% mulheres) permaneciam nesta condição (Instituto Nacional 

de Estadística - INE. Anuário Estadístico 1980 y 1986).  
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Os movimentos anarquistas impulsionaram muitas experiências de educação popular 

fora do sistema estatal. Durante a guerra civil espanhola muitas ações antifascistas foram 

desenvolvidas no âmbito da EPJA, até a derrota da republicana, que deu início ao longo período 

da ditadura franquista (1939-1975). Muitos grupos que faziam EPJA resistiram durante o 

franquismo, inclusive vinculando tais práticas educativas à formação política. O Estado 

desacelerou o atendimento à EPJA, reestabelecendo o poder eclesiástico sobre a educação, o 

que se alteraria, ainda de modo incipiente, a partir de 1970, quando, sob pressão da UNESCO, 

passou a promover ações mais efetivas de “educação permanente” (FLECHA et al, 1994). 

A ditadura franquista havia deixado uma dívida enorme para a Espanha em relação à 

garantia de todos à educação. Com a reabertura democrática, a EPJA passaria por um período 

de transição importante no final da década de 1980. O país havia herdado da ditadura franquista 

acentuados déficits educacionais e um sistema de educação que não condizia com as 

necessidades da sociedade daquele momento. O país passou por uma ampla reforma educativa 

no período de transição para o regime democrático, que se consolidou com a Lei de Organização 

Geral do Ensino (Logse), de 1990. O país buscava ainda responder às mudanças científico-

tecnológicas em curso, preparando recursos humanos para participar da integração da economia 

ao continente, e de um mercado de trabalho competitivo e excludente.  

Neste processo, a EPA, que até então ocupava um espaço reduzido e marginal 
no sistema educativo e era marcada por um caráter estritamente 
compensatório, foi objeto de uma profunda e ainda inconclusa reestruturação. 
(DI PIERRO, 2000, p.240). 

 
 Cabe ressaltar que a entrada da Espanha na União Europeia, em 1986, impulsionou o 

financiamento da educação de forma geral, impactando também a ampliação de políticas 

educacionais para a EPJA. O incentivo à organização territorial favorecia a articulação entre 

território e escola. De acordo com Di Pierro (2002) nos anos finais da década de 1990 a Espanha 

já bastante consolidada. Reflexo disso é que a Lei Orgânica de Educação (LOE), de 2006, 

reconhece as especificidades da EPJA, entre elas, o reconhecimento dos conhecimentos 

adquiridos pelos adultos fora do sistema formal de ensino, o que favoreceu a criação de um 

marco jurídico importante para a definição de políticas de certificação e de formação de 

professores, voltadas para as especificidades deste público (MELLO e FLECHA, 2012).  

 Corroborando com Oliver (2007), Mello (2012) aponta como desafio atual da EPJA na 

Espanha, apesar de todos os avanços, enfrentar o paradigma escolar de gestão, das práticas 

pedagógicas e da formação de profissionais para os centros educacionais em direção ao 

paradigma social, caracterizado por Flecha apud Mello e Flecha (2012) a partir das seguintes 
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características: a) apropriação e desenvolvimento dos conhecimentos sobre as características da 

vida adulta e suas implicações para a aprendizagem de jovens e de adultos; b) considerar os 

papéis sociais múltiplos e prioritários desempenhados pelas pessoas jovens e adultas como 

aspectos centrais na diferenciação dos processos, ações e agências de EPJA; e c) as instituições 

escolares e não escolares envolvidas nos processos de EPJA, seus objetivos e dinâmicas. Assim, 

propõe-se garantir o direito à EPJA dentro do sistema de ensino, para que ela se beneficie das 

políticas educacionais, mas que ultrapasse a organização de tempos, espaços, currículo, gestão 

estritamente escolar e avance para a construção de uma identidade própria. 

 

4.3 A cidade de Barcelona  

 

Barcelona é uma cidade relativamente pequena, delimitada por dois rios, o Besòs a 

nordeste e o Llobregat a oeste, o Mediterrâneo a leste e a serra da Collserola a noroeste. Os rios 

são, ao mesmo tempo, limites e saídas naturais da cidade. A fundação de Barcelona deve-se ao 

imperador romano Augusto como Colônia de Direito Romano, com o nome de Colonia Iulia 

Augusta Paterna Fauentia Barcino, por volta do ano 10 a.C. Pode-se afirmar que Barcelona é 

um quadrado de cerca de 10 km por 10 km, com uma área de 102,2 km2 e com uma população 

de 1.610.427, em 2016. É uma cidade bastante adensada, ocupada por aproximadamente 16 mil 

habitantes por Km². 

O século XIX seria marcado pelo desenvolvimento econômico e grandes mudanças 

urbanísticas em Barcelona. Em 1848, foi inaugurada a primeira linha de trem, em 1854 foram 

derrubadas as muralhas romanas, em 1859 foi planejada a ampliação da cidade, em 1886 se 

eletrificaram os bondes, e, no final do século, foram construídas grandes avenidas, como Las 

Ramblas, e diversos edifícios. Em meados do século XIX, Barcelona iniciou um processo de 

modernização urbana, com a criação do Plano Cerdá (1860), pelo engenheiro e urbanista 

Ildefonso Cerdá. A maioria dos dez distritos da cidade correspondem a municípios que foram 

anexados a Barcelona neste período, conservam identidades próprias e detém relativa 

autonomia administrativa. 

No mapa abaixo se vê a atual divisão distrital: Sants Montjuïc (antigo município de 

Santa María de Sants), Les Corts (antigo município de Les Corts de Sarrià), Sarrià-Sant Gervasi 

(antigo município de Sarrià y de Sant Gervasi de Cassoles), Grácia (antiga vila de Gràcia), 

Horta-Guinardó (antigo município de Horta), Sant Andreu (antigo município de Sant Andreu 

de Palomar) y Sant Martí (antigo município de Sant Martí de Provençals). A estes nove Distritos 

se somou o Nou Barris, que em 1984, ano em que se estabeleceu a atual divisão territorial da 
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cidade, era o mais novo Distrito que havia se formado desde a década de 1950 pelos operários 

que chegavam à Barcelona na região de Collserola. 

 

 

Ilustração 17: Mapa da atual divisão distrital de Barcelona 

 

          Fonte: Google Maps 

  

Na década de 1980, grande parte do empresariado industrial barcelonês decidiu 

converter seu patrimônio em investimento imobiliário, acirrando a desigualdade entre os bairros 

da cidade. Desde então, as desigualdades entre os bairros da cidade vêm aumentando.  

Congostrina (2018), ao sistematizar os dados do Informe de 2016 sobre Renda Familiar 

de Barcelona, sublinha as desigualdades sociais entre os bairros da cidade. Em 2016 Barcelona 

contava com uma população de 267.790 estrangeiros com endereço fixo, o que representa 

16,6% do total da população. A distribuição dos estrangeiros não é homogênea, por exemplo, 

no bairro Ciutat Vella 43% dos seus habitantes nasceram em outro país. Em relação aos postos 

de trabalho, também se observa diferenças entre os bairros, Marina del Prat Vermell tem uma 

taxa de desemprego de 16,3%, seguido de Ciutat Meridiana (15,5%) y Trinitat Nova (14,7%). 

No outro extremo, os bairros com menores taxas de desemprego são: Pedralbes (3,2%), Sarrià 

(3,2%) e Vallvidrera, Tibidabo e as Planes (3%). 
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De acordo com o Informe de 2016 sobre Renda Familiar de Barcelona, a renda familiar 

per capita em Barcelona, que se situava em 19.775 Euros, em 2015, guarda enormes 

desigualdades em sua distribuição. O bairro Sarrià-Sant Gervasi é o que tem maior renda per 

capita anul, com 37.168 euros, discrepante em relação ao Nou Barris, com menor renda per 

capita, de 10.634 euros. Em posições intermediárias se encontram: Les Corts (27.358 euros), 

Eixample (22.891 euros) y Gràcia (20.928 euros), acima da média. Já abaixo da média estão: 

Sant Martí (17.106 euros), Ciutat Vella (16.907 euros), Horta-Guinardó (15.750 euros), Sants 

Montjuïc (15.445 euros) e Sant Andreu (14.399 euros) (CONGOSTRINA, 2017). 

Ainda de acordo com Congostrina (2018), outro dado que indica a alta desigualdade 

entre regiões de Barcelona é a distribuição dos equipamentos digitais e os níveis de educação. 

85,5% dos barceloneses possuem um computador em casa, e 84,5% tem conexão de Internet. 

Ainda assim as desigualdades entre os municípios são grandes: em Sarrià-Sant Gervasi, 91,1% 

possuem computador, enquanto em Nou Barris, somente 73,9% possuem. Os distritos onde há 

menos computadores nos domicílios são: Horta-Guinardó (82,7%) e Ciutat Vella (82,9%). Já 

os bairros que possuem o maior número de computadores são Eixample (89,7%) e Les Corts 

(88,9%). Quanto aos níveis educacionais, os indicadores destacam que as melhores taxas de 

graduação na Educação Secundária Obrigatória (ESO) obtém os estudantes de Sarrià-Sant 

Gervasi e as piores de Ciutat Vella. Entre 2013-2014, 89,6% dos estudantes barceloneses do 

quarto ano da ESO conseguiram concluir esta etapa do ensino. Em Sarrià-Sant Gervasi 96,2% 

lograram concluí-la, enquanto em Ciutat Vella, somente 78,3%. A esperança de vida ao nascer 

está distribuída de forma desigual, apesar de ser alta para Barcelona. Enquanto um morador do 

bairro Les Corts tem esperança de vida ao nascer de 85,9 anos, um morador de Cituat Vella tem 

81,5 anos. A diferença entre Torre Baró e Pedralbes pode chegar a 11 anos, por exemplo.  

Os dados revelam uma Barcelona bastante segregada socialmente, o que tem 

fomentando, desde o período da reabertura democrática, na década de 1980, um potente 

movimento social, formado por moradores dos bairros periféricos. Exemplo dessa organização 

é a conquista da Escola La Verneda pelo Distrito de Sant Martí, sobre a qual discorremos no 

próximo tópico. 

 

4.4 A conquista da Escola  

 

A Escola de Adultos La Verneda Sant-Martí funciona no quinto andar do Centro Cívico 

do bairro La Verneda-Sant Martí, que narra um pouco da história de Barcelona. Nasceu em 

1979 em pleno processo de redemocratização na Espanha, inserida na luta dos bairros de 
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Barcelona por meio de organizações de vizinhos, que reivindicavam melhorias na infraestrutura 

urbana e atendimento dos serviços básicos, entre eles, acesso à educação para a população 

adulta. Tal demanda surgia como forma de superar o déficit educacional que aquele país havia 

herdado do franquismo. A Escola La Verneda assumiu papel importante ao se inserir no debate 

sobre a mudança na configuração da EPJA, sobretudo no que diz respeito à superação do seu 

caráter compensatório e construção de uma identidade própria, augestionada e articulada com 

a comunidade do entorno.  

Sant Martí é o segundo distrito mais povoado da cidade, com 233.928 habitantes (em 

2016). É o quarto distrito em extensão (10.800 km²), ainda que segundo em extensão urbanizada  

e sexto em densidade demográfica (20.466 hab./km²). Situa-se ao noroeste da cidade de 

Barcelona, faz divisa com o município de Sant Adrià de Besòs e com os distritos de Ciutat 

Vella, Eixample, Horta-Guinardó e Sant Andreu. Compreende a maior parte do território que 

lhe dá o nome, o antigo município de Sant Martí de Provençals, agregado à cidade de Barcelona 

em  1897. A maioria das praias de Barcelona está situada no território pertencente ao Distrito 

 

   Ilustração 18: Mapa do Distrito de Sant Martí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                 

                             Fonte: Google Maps 

 

Em 1936, quando o general Francisco Franco tomou o poder na Espanha, Sant Martí, 

sobretudo o bairro Poblenou, concentrava o maior polo industrial da Catalunha, e por isso era 

chamado de “Manchester catalã”. Com o crescimento da economia, aumentou também o 
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movimento operário e o Distrito faria um importante movimento de resistência ao regime 

autoritário. 

Contraditoriamente, os frutos da “Manchester catalã” não foram distribuídos, ao 

contrário, segregou a cidade entre uma burguesia industrial que ocuparia bairros nobres como 

o Eixample, em contrapartida, cresceram os bairros periféricos, formado por migrantes que 

chegavam de todas as partes em busca de melhores condições de vida, face as promessas da 

industrialização crescente. O Coordenador 1 que vive em Sant Martí desde sua infância relatou 

que o Distrito era considerado violento, contava com uma infraestrutura débil, inclusive com 

casas construídas nos moldes de barracos de lonas. 

Após o regime franquista, com a retomada das liberdades democráticas, cresceram em 

Barcelona as associações de bairros, que passaram a reivindicar infraestrutura e serviços, 

sobretudo através da organização de associações de vizinhos, atuantes até hoje. Ao andar pelos 

bairros de Barcelona é muito comum encontrarmos nos espaços públicos e nas portas dos 

prédios residenciais convites para participação em assembleias para tratar de pautas de cada 

bairro. 

A Colaboradora 3, que aposentou-se como trabalhadora de uma fábrica têxtil, relata 

aquele momento histórico “[...] a luta toda foi dos vizinhos. Isso também foi uma reivindicação 

de todos. Um tempo para reivindicar tudo, porque os bairros não estavam construídos” 

(Colaboradora 3)23.  

O movimento dos bairros foi crescente à medida que suas aspirações foram sendo 

atendidas pelo Estado. No Distrito de Sant Martí, que contava com um passado histórico de luta 

operária, os movimentos de vizinhos se articularam rapidamente. É neste contexto que surge a 

Escola de Adultos La Verneda-Sant Martí, em 1979. Entre as reivindicações dos vizinhos estava 

a construção de um espaço para o desenvolvimento de atividades educativas e culturais e uma 

Escola para adultos, já que o índice de analfabetismo ainda era alto no Distrito. Cumpre ressaltar 

que grande parte do trabalho fabril na indústria têxtil era desenvolvido por mulheres, migrantes 

do campo, com baixa escolaridade, que reivindicavam o direito à educação.  

Em 1978, os moradores do bairro La Verneda e os de outros bairros do Distrito de Sant 

Martí decidiram ocupar um prédio abandonado, de sete andares, com formato de hotel, 

anteriormente utilizado pela Seção Feminina do Regime Franquista, responsável pelo 

assistencialismo às moças de famílias pobres que iam à Barcelona em busca de trabalho. Com 

                                                           
23 “[...] toda la lucha era de los vecinos. Eso también fue reivindicación de todos. Una época de reivindicar todo, 
porque los barrios no estaban construídos.” (Colaboradora 3). 
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a queda do regime autoritário, após a morte de Franco (1975), o prédio foi fechado e ficou sem 

uso. Além da Escola de Adultos, os moradores reivindicavam a construção de uma creche, de 

um centro cultural, uma biblioteca e outros serviços naquele espaço. A Colaboradora 3 conta 

como foi o processo de ocupação: 

E foram feitas muitas reivindicações para que a cedessem, mas não a cediam. 
E então, arrombaram a porta, os ladrilhos e entraram, ocuparam. Eram todos 
quartos para dormir e as pessoas que ocuparam tiraram as camas, tiraram as 
paredes que separavam os quartos e ficaram. Depois houve um movimento 
que já tomou conta porque o prédio é da prefeitura e então a administração 
assumiu e reabilitou cada andar para o que é agora (Colaboradora 3)24. 
 

Após muita resistência, a reivindicação do prédio foi atendida pela municipalidade e, a 

partir de 1979, iniciaram as atividades no que seria o Centro Cívico do Distrito de Sant Martí.  

 

4.5 A estrutura física da Escola 

 

O quinto andar do prédio foi destinado à Escola de Adultos, onde funciona até hoje, 

possui oito salas de aula, algumas com portas móveis que funcionam como lousas, que 

permitem aumentar ou diminuir o tamanho da sala de acordo com a necessidade.  

 

                                                           
24 “Y se hicieron muchas reivindicaciones para que la cedieran, pero no la cedían. Y entonces, rompieron la puerta, 
los tochos estos, los ladrillos y entraron, ocuparon. Esto eran todos habitaciones para dormir y eso y la gente que 
la ocupó sacó las camas, tiró las paredes que había separándolos ya se quedaron. Después ya hubo un movimiento 
que ya sí que se hizo cargo porque el edificio es del ayuntamiento y entonces ya se hizo cargo la administración y 
lo rehabilitó cada planta para lo que está ahora.” (Colaboradora 3). 
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Ilustração 19: Corredor que divide as salas de aula 
da Escola de Adultos La Verneda Sant-Martí 

 

 

Ilustração 20: Sala de aula  Escola de Adultos La Verneda Sant Martí 

 

 Duas salas, uma de informática e outra maior, utilizada para reuniões, atividades 

realizadas pelo CREA, cursos que aglutinam maior número de pessoas.  
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Ilustração 21: Sala de informática/sala de aula da Escola de Adultos La Verneda de Sant-Martí 
 

Além disso, possui uma sala para as atividades da Secretaria, uma sala na qual trabalham 

cotidianamente os funcionários contratados,  uma sala de coordenação, no momento da 

pesquisa estava sendo usada como local para guardar documentos, uma sala de informática. A 

Escola também pode utilizar espaços dos demais andares, conforme a necessidade. 

Quando perguntados sobre as mudanças que desejariam fazer na Escola, todos os 

entrevistados foram unânimes em afirmar que ampliariam a estrutura física.  

Meu sonho é um espaço mais amplo, mas aí temos outro problema, eles já nos 
ofereceram outros espaços, mas ninguém quer sair daqui. Há muito tempo, 
não me lembro do ano, em que houve uma proposta para fazer uma escola 
como tal, tem os terreno e tudo, muito perto da minha casa, mas foi 
abandonada, houve reivindicações, ou seja, a maquete estaba pronta e tudo, 
não sei por que o projeto foi abandonado. Outras vezes, aqui no Instituto 
alugamos sala de aula, pagamos, e as pessoas não querem ir lá, todo mundo 
quer vir para cá. Lá embaixo, no subsolo, há uma sala de aula muito grande 
que às vezes usamos, tampouco queremos ir lá. Queremos fazer tudo aquí. 
Então, eu não sei quando vamos ter um espaço maior, é um problema, porque, 
claro, se estamos lá, não sabemos o que estão fazendo aqui, chegamos aqui e 
não saímos. O núcleo está aquí. (Colaborador 3)25. 

Apesar de operar com a sua capacidade máxima, a Escola não dispõe de infraestrutura 

suficiente para atender toda a demanda da comunidade. A medida paliativa de ofertar cursos 

em espaços extensivos à Escola não tem funcionado, já que os estudantes resistem em dividir-

se em diferentes espaços.  

                                                           
25 “Mi sueño es un espacio más amplio, pero ahí tenemos otro problema, ya nos han ofrecido otros espacios, pero 
después nadie se quiere mover de aquí. Hace mucho tiempo, no me acuerdo el año hubo una propuesta de hacer 
una escuela como tal, están los terrenos y todo, muy cerquita de mi casa, pero se dejó abandonada, hubo 
reivindicaciones, o sea, estaba la maqueta hecha y todo, pero el motivo no sé por qué, se dejó. Otras veces, aquí 
en el Instituto hemos alquilado aula, pagándola y la gente no quiere ir allí, todo el mundo quiere venir aquí. Abajo, 
en el sótano hay un aula muy grande que a veces la utilizamos, tampoco queremos ir allí, ¡queremos hacer todo 
aquí! Entonces no sé cuándo se va a hacer el espacio más grande, es un problema porque, claro, es que si estamos 
allí no nos enteramos de lo que hacen aquí, venimos aquí y no nos vamos. El núcleo está aquí” (Colaboradora 3). 
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4.6 Gestão democrática 

 

Do processo de ocupação e conquista da Escola surgiram duas associações, responsáveis 

pela gestão da Escola: Ágora, que é mista, formada por homens e mulheres, e Heura, somente 

de mulheres. Ágora, que em grego significa assembleia, faz referência à praça pública das 

cidades-estados gregas onde foram preconizados processos de participação direta da população 

na tomada de decisões sobre assuntos de interesse público. Heura, palavra da língua catalã, é 

uma hera (planta) que desde o solo sobe em superfícies, podendo ultrapassar 30 metros de 

altura. Os nomes das duas associações demonstram o caráter da forma de associativismo em 

questão: democrático, enraizado no território e crescente. O processo de construção 

democrática da Escola passou a ser também um espaço de articulação das associações do 

Distrito de Sant Martí que seguiam reivindicando melhorias para os bairros. 

As duas associações acima mencionadas são ativas até hoje e articuladas territorialmente 

com outras associações do bairro, por meio da entidade VERN Coordenadoria de Entidades do 

Bairro. Sua participação ativa impulsiona a incidência social no bairro, como é o caso do Projeto 

Somni (significa sonho em catalão) de La Verneda, momento em que o bairro debate os projetos 

de melhoria dos espaços públicos, e participação em atos públicos, como a Festa Maior, dentre 

outras. No Distrito Sant Martí, como nos demais, as reivindicações após o fim do regime 

franquista lograram muitos êxitos, como a construção de um parque, de um calçadão, no espaço 

onde estava prevista a construção de empreendimentos imobiliários etc. A Escola foi um polo 

importante para a articulação destas reivindicações.  

Sim. Um pouco mais acima, onde esta grande rua, um pouco mais acima, no 
Parque San Martí, havia barracos, onde ciganos viviam e pessoas que não 
tinham a possibilidade de ir a outro lugar, mas não viviam bem, porque eles 
não tinham água, não tinham luz, eram pessoas abandonadas. Bem, também 
foi reivindicado, estas pessoas receberam moradia e foi reivindicado um 
parque e o parque está feito. (Colaborador 3)26. 

 
Por sua inserção no bairro de La Verneda e na cidade de Barcelona a Escola adotou o 

lema A escola muda o bairro e o bairro muda a escola, buscando conjuntamente melhorias 

sociais e educativas de sua população. No site da Escola se menciona seu principal objetivo: 

“[...] chegar a todas as pessoas e a todos os setores do bairro. Para conseguir facilitar a todos o 

                                                           
26 Sí. Un poquito más arriba, donde está esta calle grande, un poco más para arriba, en el Parque San Martí, allí 
había barracas, donde vivían gitanos y personas que no tenían posibilidad de ir a otro sitio, pero no vivían bien, 
porque no tenían agua, no tenían luz, eran gente abandonada. Bueno, pues, también se reivindicó, a esa gente le 
dieron piso y eso se reivindicó para un parque y está hecho el parque. (Colaboradora 3). 
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acesso à educação de pessoas adultos faremos o que for necessário "(Site da Escola La Verneda, 

2017)27. 

 A Escola tem participação ativa no bairro, organizando em conjunto festas e outras 

atividades comunitárias, além de participar do Conselho de Mulheres e do Conselho Escolar do 

Distrito de Sant Martí e colaborar com o Centro Cívico onde está alocada.  Em 2003, em ocasião 

da celebração de 25 anos de criação da Escola, a Presidenta da Associação Ágora recebeu a 

medalha de ouro da cidade, prêmio concedido em reconhecimento do trabalho de 

desenvolvimento comunitário integrado em conjunto com a Escola, o bairro e a cidade. 

No PPP da Escola se defende a participação dos estudantes em todos os processos que 

envolvem tomada de decisão. O formato de gestão democrática e de participação direta são 

alguns dos princípios da Escola, desde o seu surgimento. De acordo com PPP da Escola (2005) 

“[...] os espaços de decisão devem garantir a fala de todos os participantes, buscando acordos 

que considerem ideias, necessidades e interesses de todos”.  

Para garantir a participação de todos, a Escola assume a forma assembleária, cuja 

instância máxima de decisão é a Assembleia Geral que acontece uma vez a cada ano ou mais 

vezes, caso surjam questões urgentes a serem resolvidas. Todos os segmentos podem participar: 

estudantes, colaboradores, comunidade, funcionários. Geralmente ocorre em dois turnos para 

garantir maior participação. Para levar a cabo as decisões tomadas coletivamente na 

Assembleia, existem o Conselho do Centro, formado por representantes de todos os segmentos, 

e abaixo do Conselho a COME (Coordenação Mensal) e a COSE (Coordenação Semanal). 

Além destas instâncias existem comissões de trabalho responsáveis por atividades específicas, 

como organização de festas, viagens de intercâmbio, programas de desenvolvimento 

comunitário e de pesquisa-ação.  

A função da Assembleia Geral é decidir os critérios de funcionamento e as linhas gerais 

do Projeto Político Pedagógico da Escola. “É o espaço no qual se defende que a oferta do 

Projeto permite às pessoas adultas acessar todos os níveis de formação com currículos 

específicos para pessoas adultas e de forma gratuita” (PPP da Escola de Adultos La Verneda-

Sant Martí, 2005).  

A fala do Coordenador evidencia o protagonismo dos estudantes nos espaços de gestão 

da Escola. 

Isso já se tinha em conta desde o primeiro momento aqui na Escola. Já havia 
se definido que o espaço máximo de decisão é a Assembleia. Na Assembleia 

                                                           
27 “[...] llegar a todas las personas y a todos los sectores del barrio. Para conseguir facilitar a todos el acceso a la 
educación de personas adultas haremos lo que sea necesario” (Site da Escola La Verneda, 2017). 
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participam os alunos da escola, ou seja, que desde o primeiro momento, quem 
tem a voz, a representação e a decisão da Escola são os alunos. 
(coordenador)28. 

 
 A Colaboradora 5, responsável pela tertúlia literária catalã, explica que a Escola fomenta 

a participação dos estudantes e dos profesores, a partir da construção do processo de escuta. 

Para ela, na Escola as relações horizontais contribuem para que os estudantes se sintam 

encorajados em expor seus argumentos em espaços coletivos.  

E outra coisa que é muito importante é que como nos ensinam a participar, 
aprendemos a participar, você participa mais do que não participava, porque 
você perdeu aquele medo do ridículo, o medo de dizer, você tem que ter 
cuidado para não machucar outras pessoas, não tem medo de que talvez por 
não ter um vocabulário muito amplo não te dá aquela vergonha, e aquela que 
tem uma cultura ampla porque para cada frase quase tem uma palavra, ou seja, 
temos um vocabulário. Bem, usamos umas mil palavras por dia e as repetimos, 
mas essa é a nossa vida. (Colaboradora 5)29. 

 
 Como expressam o Coordenador e a Colaboradora 5, o processo democrático vem sendo 

construído na Escola desde o seu surgimento, em 1979. A Assembleia garante participação 

paritária, mas se fomenta o protagonismo dos estudantes neste espaço. As decisões tomadas 

coletivamente passam pela organização da oferta dos cursos em cada semestre, incluindo a 

flexibilidade de horários, os temas a serem abordados, os livros a serem lidos nas tertúlias 

literárias, as oficinas, passando pela avaliação das metodologias e dos professores.  

Para levar adiante as decisões tomadas na Assembleia, existe o Conselho do Centro, 

espaço de decisão que se reúne uma vez a cada mês e meio. Cada grupo, oficina e atividade, 

define um delegado para participar desta reunião periódica. As administrações e representantes 

da comunidade também podem participar de forma igualitária. É neste espaço também que se 

organiza a oferta de cursos em cada quadrimestre. 

Além do Conselho, a Coordenação Mensal (COME) e a Coordenação Semanal (COSE), 

se reúnem mensalmente e semanalmente, respectivamente. A COME é formada por todas as 

                                                           
28 “Eso como ya se tenía en cuenta desde el primer momento aquí en la Escuela. Ya figura que el espacio máximo 
de decisión es la Asamblea, en la Asamblea van a participar los alumnos de la escuela, es decir, que desde el primer 
momento, quien tiene la voz y la representación y la decisión de la Escuela son los alumnos”. (Coordenador).  

 
29 “Y otra cosa que es muy importante es que como nos enseñan a participar, pues aprendemos a participar, tú 
participas más que no participabas, porque se ha perdido aquel miedo al ridículo, el miedo a decir, tienes que ir 
cuidado que no hagas daño a las otras personas, pero no tienes el miedo de que a lo mejor  no tienes un vocabulario 
muy amplio y entonces […] pues […]  no te da aquella vergüenza de que a lo mejor con una palabra nosotros lo 
ponemos en muchas frases […]  y el que tiene una amplia cultura pues para cada casi frase tiene una palabra, o 
sea, tenemos un vocabulario […] pues no sé de unas  mil palabras por día y las repetimos, pero eso es nuestra 
vida”. (Colaboradora 5). 
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pessoas que desejam participar. Se reúne uma vez por mês, a fim de informar e planejar ações 

para executar as decisões tomadas no Conselho do Centro, refletir sobre os temas de interesse 

comum, retomar as grandes linhas definidas em Assembleia. A Coordenação Semanal (COSE) 

tem a função de coordenar o trabalho diário a partir das grandes linhas definidas pelo Conselho 

e pela Coordenação Mensal (COME). É aberta a todas as pessoas também, com participação 

obrigatória dos trabalhadores contratados que estão envolvidos com as atividades cotidianas do 

centro e representantes das duas Associações, Ágora e Heura. Para garantir maior participação, 

em uma semana se realiza durante o dia, e, em outra, à noite. 

A Presidenta da Associação Heura conta como foi sua trajetória na Escola até assumir 

a função que ocupa atualmente:  

Iniciei em 2005 para aprender, a tentar aprender inglês, depois também passei 
dois anos para manusear melhor as tecnologias e, bem, as coisas vieram assim, 
envolvendo-me um pouco, porque comecei a ir às assembleias, reuniões, até 
o final então, sem perceber você vai entrando e logo me pediram para 
participar também como voluntária para ensinar em algum curso até onde 
podiam minhas limitações (Presidente da Associação Heura)30. 
 

 Para dinamizar a gestão existem também as comissões temporárias e permanentes, todas 

formadas por professores, estudantes e pessoas contratadas. Para enfrentar o tema da violência 

de gênero foi criada a Comissão para prevenção da violência de gênero, responsável pela 

identificação de casos de violência de gênero na Escola e encaminhamento de soluções. Toma 

como princípio norteador a IV Conferência Mundial sobre a Mulher (Pequim, 1995), atuando 

a favor da vítima. E nos casos em que a pessoa que cometeu a violência de gênero não se 

comprometa em mudar sua atitude, é convidada a se retirar da Escola. 

A Comissão de ação afirmativa é responsável por dar suporte aos grupos que chegam à 

Escola e se encontram em situação de exclusão social. O Conselho Assessor é um grupo diverso 

formado por pessoas que fizeram parte da Escola, professores universitários, colaboradores 

diversos. Se reúne uma vez por ano. Sempre que a Escola precisa de ajuda para refletir sobre 

algum tema, recorre a este grupo. 

Existem também os grupos que representam as identidades presentes na Escola. O 

Grupo de Jovens trabalha para impulsionar atividades dos que assim se identificam a fim de 

abordar o tema da intergeracionalidade na Escola. Compõe o grupo representantes de todos os 

                                                           
30 “Empecé en el 2005 para aprender, intentar aprender inglés, luego también me pasé a los dos años a también 
coger más facilidad en tecnologías y bueno, las cosas vinieron así, implicándome un poquito, pues ya empecé a ir 
a las asambleas, a las reuniones, hasta que al final pues, sin darte cuenta, vas entrando, luego me pidieron de 
participar también como voluntaria a enseñar en alguna clase hasta donde podía mis limitaciones” (Presidenta da 
Associação Heura). 
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segmentos da Escola. O Grupo de Mulheres trabalha temas relacionados a melhoria das 

condições gerais da mulher na sociedade, participa ativamente nas atividades do Conselho de 

Mulheres do Distrito e em temas como: melhoria da aposentaria, na luta contra a violência 

doméstica etc. O Grupo Multicultural é formado por pessoas de diferentes culturas e 

procedências que participam em diferentes atividades da Escola com o objetivo de potencializar 

a participação destes coletivos na formação e na educação, difundir a existência da Escola no 

exterior e trabalhar temas do debate atual sobre multiculturalismo.  

 Existem ainda três comissões co-responsáveis pelas atividades extraescolares, melhoria 

da infraestrutura e relações internacionais. A Comissão de Atividades é responsável por 

organizar e acompanhar as atividades sociais e culturais tanto internas, da Escola, como as 

vinculadas ao desenvolvimento comunitário. Entre as atividades estão a Festa Maior, a 

organização de semana cultural, saídas para o teatro etc. A Comissão Escola Maior é 

responsável por melhorar a infraestrutura necessária para o desenvolvimento de todas as 

atividades. Atualmente está atuando na busca de um espaço maior para o funcionamento da 

Escola, já que o espaço atual não suporta toda a demanda. É a Comissão responsável também 

pela ampliação do acesso da comunidade à formação e uso das TICs em horários flexíveis e 

gratuitamente.   

 Para o envolvimento de todos no processo de gestão, a Escola aposta no processo de 

emancipação e elevação da autoestima dos estudantes para que se sintam encorajados a expor 

seus argumentos e sintam que os mesmos têm validade, já que a discriminação dos sujeitos 

pouco escolarizados em sociedades letradas se reflete também na subjetividade deles. 

Na Escola La Verneda, de acordo com o Coordenador, o processo de emancipação se 

inicia na sala de aula, no aprendizado coletivo: “La participación básica empieza en el punto 

cero. En el punto más básico que son las clases. Es decir, tú en una clase primero que ya generas 

ese clima de participación porque es por eso que decía Freire que ‘nadie sabe todo. Nadie sabe 

nada, ni nadie ignora todo ni sabe todo’.” (Coordenador)31.  

 Para falar do caráter horizontal da relação educador-educando, o Coordenador cita Paulo 

Freire, um dos autores que referencia o trabalho realizado na Escola, como se pode evidenciar 

nas falas dos entrevistados e no PPP da Escola. Durante a realização das entrevistas, ao me 

identificar como estudante brasileira, todos os entrevistados mencionavam ideias de Paulo 

Freire, informando que elas dão suporte às práticas de gestão e pedagógicas na Escola. Freire 

                                                           
31 “La participación básica empieza en el punto cero. En el punto más básico que son las clases. Es decir, tú en 
una clase primero ya generas ese clima de participación porque es por eso que decía Freire que ‘nadie sabe todo, 
ni nadie ignora todo ni sabe todo’.” (Coordenador). 
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tem sido uma referência na humanização da escola, na atenção necessária às especificidades 

dos grupos sociais que sofrem mais frontalmente as consequências das desigualdades sociais, 

raciais e de gênero.  

A partir de 2009 a Escola se mantém do ponto de vista financeiro com projetos que são 

encaminhados pelas duas Associações responsáveis pela gestão da Escola. A Presidenta da 

Associação Ágora explica como a Escola vem se mantendo: 

Um pouco da Escola se mantém com subsídios e programas educacionais que 
apresenta em alguns espaços. Por exemplo, o município nos ajuda, você 
apresenta uma proposta. Se você quer fazer alguma coisa, você tem um projeto 
e apresenta-o, aonde tem que ser, por exemplo, pode ser a prefeitura, pode ser 
a uma entidade europeia, pode ser do bairro. Então, esse projeto, você elabora 
e apresenta, eles dão para você, eles dizem: 'bom, olha, nós vamos te dar uma 
parte, eu vou te dar esse dinheiro', normalmente é assim. Então, quase todos 
os materiais, as coisas que temos, falamos com os centros, 'hey, temos cadeiras 
sobrando. Aí tem cadeiras? Ou tem não o que, ou não sei quanto’. Bem, vamos 
buscar. Um pouco é como de colaboração. ‘Estou fazendo Inglês ou não sei o 
que, estou fazendo castelhano para as pessoas que vêm, eu estou fazendo não 
sei o quê. Então, se vamos à prefeitura, nos dão uma quantidade para que 
possamos realizá-los. (Presidenta da Associação Ágora)32. 

4.7 Necessidades de aprendizagem e currículo 

 

Conforme enuncia o PPP da Escola La Verneda, a formação de pessoas adultas leva em 

consideração as especificidades deste grupo etário, destacando as especificidades dos jovens e 

adultos em relação à criança. 

O projeto pedagógico baseia-se na especialidade da educação de pessoas 
adultas que possuem características psicológicas, sociais, intelectuais e de 
capacidade diferentes das crianças. As experiências vividas acumuladas 
geram um grande número de conhecimentos e habilidades que contribuem 
para as outras pessoas com quem compartilham a formação. Nós nos 
baseamos nessas capacidades para melhorar a nossa formação. (PPP da Escola 
de Pessoas Adultas La Verneda-Sant Martí, 2005)33. 

                                                           
32 “Un poco de la escuela lo que participa es de subvenciones y de programas educativos que muestra a otros sitios. 
Por ejemplo, nos ayudan el ayuntamiento, tú presentas una propuesta. Se tú quieres hacer una cosa, tienes un 
proyecto y lo presentas, pues, donde pertenezca o donde tenga que ser, por ejemplo, puede ser del ayuntamiento, 
puede ser a lo mejor de una entidad europea, puede ser del barrio, de una junta del barrio. Entonces, ese proyecto, 
tú lo realizas y presenta y ellos te dan, te dicen: ‘a bueno, pues mira, te vamos a dar parte, te voy a dar este dinero’, 
normalmente es así. Luego, casi todos los materiales, las cosas que tenemos, se habla con centros, ‘oye, que nos 
han sobrado sillas, ahí tienes sillas, o tienes no sé qué, o tienes sé cuánto’. Pues recogemos. Un poco es como de 
colaboración. Yo estoy haciendo inglés o no sé qué, estoy haciendo castellano para la gente que viene, estoy 
haciendo no sé qué’. Y entonces pues si vamos al ayuntamiento, entonces te dan una cantidad pues es decir para 
que tú puedas realizarlos.” (Presidenta da Associação Ágora). 

33 “El projecte pedagógic es fonamenta em l’especialitat de l’educació de persones adultes que tenen unes 
característiques psicològiques, socials, intelectuals i de capacitat diferentes de la infantes. Les experiències 
viscudes han acumulat um gran nombre de coneixements i d’habilitats que aporten a les altres persones amb les 
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Na Escola existem vários grupos com necessidades de aprendizagem distintas: há um 

grupo grande de imigrantes de diferentes países; idosos, sobretudo mulheres aposentadas; 

jovens e adultos que desejam acessar a universidade ou certificar os conhecimentos adquiridos 

ao longo da vida. Circulando pelas salas de aula, durante observação in loco, encontramos um 

grupo de imigrantes fazendo aula de castelhano, outro em processo inicial de alfabetização, um 

grupo de idosos fazendo aula para aprender a manusear as ferramentas do celular, outro lendo 

livros da literatura clássica. Havia um grupo grande de pessoas idosas fazendo aula de “móbil”, 

que consiste em aprender a manusear aplicativos do celular, como o wathsapp. Havia um grupo 

multicultural, com pessoas de vários países discutindo temas como religião, cultura, culinária, 

futebol, política etc. enquanto também praticavam a oralidade da língua castelhana. 

 Além dos cursos ofertados na Escola, a inserção da escola no bairro possibilitou o 

surgimento do Projeto Formação de Familiares, que consiste no atendimento das necessidades 

de aprendizagem dos adultos nas escolas em que os filhos estudam.  O Coordenador explicou, 

durante a entrevista, que a Escola vai até os estudantes. "Então, por que fazemos isso? Primeiro, 

porque isso também é educação de adultos. Você está fazendo educação para as famílias ao 

invés de esperar que eles venham à Escola, você vai lá onde eles estão” (Coordenador)34.  

Não são apenas as aulas que fazemos aqui na Escola, mas entendemos que a 
escola está além das quatro paredes e a Escola nasceu do bairro. A escola tem 
que ser do bairro, portanto, tem que estar a seu serviço e não vamos esperar 
que as pessoas nos procurem, mas se as pessoas estão em outros lugares, 
também colocamos a escola lá. Então, nós fazemos formação para pais, mães, 
familiares que estão em escolas primárias. Antes você disse o Brasil está 
concentrado na escola das crianças, nós também vamos para a escola das 
crianças, mas para fazer aulas para os adultos, quando deixam as crianças eles 
ficam para fazer aulas também (Coordenador)35. 
 

Criado em 2009, o projeto Formação de Familiares consiste em abordar conteúdos 

instrumentais a familiares das crianças e dos adolescentes que estão em processo de 

                                                           

que comparteixen la formació. Ens basem em aquestes capacitats per millorar la nostra formació” (PPP da Escola 
de Personas Adultas La Verneda-Sant Martí, 2005). 

34 “Entonces, ¿por qué lo hacemos esto? Primero, porque esto también es educación de adultos. Estás haciendo 
educación para las familias en lugar de esperar que vengan a la escuela, tú vas allí donde están ellos.” 
(Coordenador). 

35 No sólo son las clases que hacemos aquí en la Escuela sino que entendemos que la escuela es más allá de las 
cuatro paredes y ya la Escuela nació del barrio. La escuela tiene que ser del barrio, por tanto, tiene que estar a su 
servicio y no esperaremos que la gente nos venga sino que si la gente está en otros sitios, también ponemos ir la 
Escuela allí. Entonces, hacemos formación para los padres, madres, familiares que están en las escuelas de 
primaria. Antes decías tú que allá en Brasil estáis concentrados en la escuela de los niños, nosotros vamos también 
a la escuela de los niños, pero a hacer clases para los adultos, cuando dejan los niños se quedan ellos a hacer clases 
también. (Coordenador). 
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escolarização em escolas no Distrito de Sant Martí, de acordo com os horários disponíveis dos 

familiares. A Escola oferta oficinas específicas como idiomas, TICs, alfabetização etc; Através 

do Projeto Aprendemos nós, aprendem eles e elas36, são abordados conteúdos escolares que os 

filhos estão estudando na educação primária ou secundária, adiantando os conteúdos aos pais, 

para que possam contribuir com o processo de escolarização dos filhos. Também são realizadas 

Tertúlias Literárias Dialógicas. Este projeto tem o apoio da Federação de Associações de Mães 

e Pais da Catalunha (FAPAC), do Distrito de Sant Martí, do Conselho Escolar de San Martí, do 

Plano Estratégico de Educação do Distrito de Sant Martí e do Conselho Escolar Municipal de 

Barcelona. 

Os cursos ofertados dependem da demanda das associações de pais de cada escola:  

[...] há escolas com associações de pais e mães que nos dizem: ‘na nossa escola 
precisamos de catalão, porque há muitas pessoas que não sabem e precisam, 
ou então, temos um pequeno grupo de mães que não sabem ler nem escrever, 
precisaria de alfabetização, ou não, informática ou matemática, sempre 
conteúdos instrumentais, porque já haviam outros cursos que eram feitos em 
escolas para pais. Se fazia yoga, dança, rumba, mas não se fazia formação que 
é o que incide na melhoria da aprendizagem das crianças (Coordenador)37. 
 

A educação instrumental é o foco da atuação, de modo a garantir o acesso ao 

conhecimento das diferentes áreas, elevar o nível educacional da comunidade. “Nós também 

fazemos o conteúdo por antecedência, isto é, se a criança tiver que fazer as equações no terceiro 

trimestre, nós o fazemos no primeiro trimestre, porque se os pais souberem como fazê-lo, 

podem ajudar as crianças a fazerem as lições também” (Coordenador)38. 

A incidência da Escola no bairro colabora para o sucesso escolar das crianças. O 

Coordenador relata que "[...] uma mãe disse: 'é que agora é muito mais coerente quando eu 

digo: faça sua lição de casa, porque vê que eu também as faço, às vezes passo por avaliações 

também’”39. 

                                                           
36  “Aprendemos nosotros aprendem ellos y ellas”.  
37 “[…]  hay escuelas con las asociaciones de padres y madres que nos dicen “en nuestra escuela necesitamos 
catalán porque hay muchas personas que no lo saben y lo necesitan” o te dicen “mira, tenemos un grupito de 
madres que no saben leer ni escribir, necesitaría alfabetización, o no, informática, o matemáticas, siempre 
contenidos instrumentales porque ya habían otros cursos que se hacían en las escuelas para los padres. Se hacía 
Yoga, bailes, rumba, pero no se hacía formación que es lo que incide más en la mejora de la aprendizaje de los 
niños.” (Coordenador). 

38 “También hacemos contenidos por adelantado, es decir, si el niño tiene que hacer las ecuaciones en el tercer 
trimestre, nosotros la hacemos en el primer trimestre porque si los padres lo saben hacer pueden ayudar a los hijos 
a hacer los deberes también” (Coordenador). 

39 “[…] una madre decía “es que ahora es mucho más coherente, cuando le digo ‘haz los deberes’ porque también 
ve que yo los hago, a veces me hacen exámenes a mí.” (Coordenador). 
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 Ainda sobre os diferentes níveis de necessidades de aprendizagem, a Colaboradora 3 

explica que uma necessidade é a alfabetização, que concentra o maior número de pessoas 

idosas.  

[...] existem níveis diferentes, por exemplo, aqueles que estão fazendo 
alfabetização, têm uma necessidade extrema! Sua maior necessidade é 
aprender a ler. Também escrever, mas acima de tudo entender, compreender 
e também escrever. Ficam muito contentes quando escrevem seu nome, por 
exemplo.40 
 

Outra necessidade é a titulação. Em uma sociedade cada vez mais regulada pela 

certificação, esta é uma necessidade para muitos jovens e adultos que precisam se inserir ou 

melhorar sua inserção no mercado de trabalho. “[...] se você for para outras salas de aula eles 

te dirão que é para conseguir o certificado porque querem trabalhar e agora exigem um diploma 

para trabalhar de acordo com o currículo, depende para quê" (Colaboradora 3).41 

 Nesse sentido, também aprender a língua catalã é fundamental. "Catalão é uma língua 

que depende de onde você vai, se você não sabe catalão, embora mais tarde você pode falar 

espanhol, mas no currículo você tem que saber catalão, depende de onde você vai" 

(Colaboradora 3)42. Ou então, a língua castelhana. “O castelhano é uma tremenda necessidade 

que agora com os emigrantes e aqueles que vieram do exterior com titulação de ensino superior, 

mas não sabem castelhano, talvez uma pessoa como eu está dando espanhol e eles têm um 

diploma universitário, mas eles não sabem español” (Colaboradora 3)43. 

Além disso, prevenir a violência de gênero tem sido uma das principais pautas da Escola. 

“Assédio, a violência machista. Outra necessidade importante é conscientizar tanto os mais 

velhos quanto os jovens, porque os jovens quando falam estão voltando atrás, não estão 

conscientes, é também com isso que estamos lidando” (Colaboradora 3)44. Na ocasião da 

                                                           
40 “[…] hay diferentes niveles, por ejemplo, las que están haciendo alfabetización, tienen una necesidad extrema! 
Su mayor necesidad es aprender a leer. También a escribir, pero sobre todo a entender, a comprender y también a 
escribir. Se ponen muy contentas cuando escriben su nombre, por ejemplo”. 
 
41 “[…] y si tú vas a otras clases… pues te dirán sacarse un título porque quieren trabajar y ahora le exigen un 
título para trabajar según el currículo, te exigen un título, depende para qué” (Colaboradora 3).   
 
42 “[…] catalán es un idioma que depende adonde vayas, si no sabes el catalán […] aunque después tú puedes 
hablar castellano, pero en el currículo tienes que saber catalán, depende donde vaya. 
 
43 “El castellano es una necesidad tremenda que ahora con los emigrantes y los que han venido de fuera que son 
titulaciones universitarias y a lo mejor le está dando castellano una persona como yo y ellos tienen titulación 
universitaria, pero no saben castellano” (Colaboradora 3).  
 
44 “El acoso, la violencia machista. Otra necesidad importante que hay es concienciar tanto a los mayores como a 
los jóvenes, porque los jóvenes y las jóvenes cuando hablan están volviendo atrás, no están concienciadas, eso 
también lo tratamos nosotros” (Colaboradora 3). 
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pesquisa, ocorreu o assassinato de uma mulher no bairro, vítima de feminicídio. A Associação 

Heura realizou um ato de denúncia em frente à Escola com a participação de estudantes, 

professores e funcionários.  

A Colaboradora 5 ressalta a importância das tertúlias para desfazer a construção social 

de que somente pessoas com certo grau de escolaridade têm condições intelectuais para se 

apropriar do conhecimento literário.  

E o importante das tertúlias é aprender a ler, ou aprender a interpretar, ou 
aprender a pensar que, no livro, pode haver muitas maneiras de lê-lo, você não 
precisa ser um professor universitário, nem ter uma educação superior para 
poder interpretar um livro, mas os sentimentos que o livro te traz, aquelas 
sensações. E também, você aprende a ouvir a outra pessoa, porque o que você 
quer dizer é tão importante quanto o que a outra pessoa diz. Aprender a ouvir 
que todos têm a sua verdade e cada um é cada um, respeitar um ao outro 
(Colaborador 5)45. 

 

Nas aulas de idiomas, por exemplo, os estudantes são divididos em grupos formados 

por pessoas de mesma nacionalidade ou por proximidade da língua materna. Dessa forma, à 

medida em que a professora vai enunciando os exercícios, os estudantes vão trocando entre si 

e ensinando uns aos outros. Aqueles que dominam mais a língua que está sendo ensinada 

compartilham com os demais. Os exercícios propostos envolvem temas relacionados à 

identidade, ao trabalho, ao lazer, à cultura, proporcionando grande envolvimento de todos.  

Nas salas de aula de alfabetização se utiliza um material didático construído na década 

de 1980 por um grupo de professores, que recorre ao método da silabação. Os temas estão 

voltados para o contexto da época de migração campo-cidade. Para dar continuidade ao 

processo de alfabetização existem os grupos de neoleitores. Nestas aulas se prioriza a leitura de 

textos de temas variados. Os estudantes fazem a leitura e vão debatendo os temas. Já nas aulas 

de preparação para a certificação os professores levam provas de anos anteriores, projetam na 

lousa e vão interpretando cada questão com os estudantes e, à medida que surgem dúvidas ou 

necessidade de aprofundamento, cada professor prepara aulas para satisfazer tais necessidades.  

O que havia em comum em todas as salas era a divisão das carteiras dispostas em 

pequenos grupos ou uma grande mesa e todas as pessoas no seu entorno ou então em grandes 

                                                           
45 “Y lo importante de las tertulias es aprender a leer, o aprender a interpretar, o aprender a pensar que, el libro, 
pueden haber muchas maneras de poderlo leer, no tienes por qué ser un catedrático de la universidad, ni tener 
estudios superiores para poder interpretar un libro, sino aquellos sentimientos que te aporta, aquellas sensaciones. 
Y además, aprendes también a escuchar a la otra persona, porque tan importante es lo que tú quieras decir como 
lo que dice la otra. Aprender a escuchar que cada uno tiene su verdad y cada quien es quien es, respetarnos” 
(Colaboradora 5). 
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círculos, principalmente nas tertúlias. Trata-se dos grupos interativos, metodologia adotada pela 

Escola para lidar com a heterogeneidade presente na EJA.  

A organização em grupos interativos que é a organização da sala de aula, você 
vê aqui como estão as carteiras, não organizadas individualmente, não estamos 
todos olhando para o professor, você vê a lousa, obviamente, mas o mais 
importante é a interação com os companheiros, ou seja, se você estava 
fazendo, por exemplo, matemática, certamente há conceitos que algumas 
pessoas gravam melhor e outros nem tanto.  (Coordenador)46. 
 

 A fala do Participante 2 demonstra como isso se dá na prática:  

Por aqui me senti em casa, me senti bem. Eu fiquei aqui porque gosto das 
pessoas, há também muitas pessoas de diferentes culturas, diferentes juntos, 
estudamos juntos e aprendemos, é a riqueza do ser humano de conviver com 
outras pessoas diferentes, gosto disso. Eu fiquei aqui pela proximidade e pela 
solidariedade. A solidariedade entre nós, compartilhamos tudo. É a filosofia 
daqui, da Escola. (Participante 2)47. 

 
O ambiente construído coletivamente fortalece vínculos entre os estudantes e destes com 

os professores. "Estudar como estudamos, através da colaboração entre nós, fortalece a relação 

social entre professor e aluno. Existe um bom ambiente. Por que as pessoas vêm? Porque aqui 

é bom, porque estamos mais próximos. É como uma grande família, nós viemos de diferentes 

culturas, de diferentes países, convivemos assim” (Participante 2)48.   

O Projeto Político Pedagógico é o grande orientador do trabalho realizado. Nele se 

encontram as grandes linhas, a forma de organização da gestão, a fundamentação teórica e nas 

últimas páginas, um tratado dos participantes. O fato de trabalharem juntos voluntários que 

atuam a mais e menos tempo na Escola contribui para o fortalecimento do Projeto. Todos os 

entrevistados foram unânimes em afirmar que os princípios que norteiam o PPP são os que 

norteiam suas práticas em sala de aula.  

 O que chama a atenção na Escola é o fato de que os participantes não estão em contato 

com o mesmo professor durante todos os dias da semana, como é o padrão da organização 

                                                           
46 “La organización en grupos interactivos que es la organización de la aula, ya ves aquí como están las mesas que 
no estamos todas las mesas un pupitre individual, no estamos todos mirando al profesor, tú ves la pizarra, 
evidentemente, pero lo más importante es la interacción con los compañeros, es decir, si tú estabas haciendo, no 
sé matemáticas, seguro que hay conceptos que unas personas se le graban mejor y otras no tanto” (Coordenador).  
 
47 “Por aquí me sentí como en casa, me sentí bien. Me quedé aquí porque me gusta la gente, también hay mucha 
gente de diferentes culturas, diferentes juntos, estudiamos juntos y aprendes, es la riqueza del ser humano vivir 
con otras gentes diferentes, eso me gusta. Me quedé aquí. la cercanía y la solidaridad. La solidaridad entre nosotros, 
compartimos todo. Es la filosofía de aquí de la escuela” (Participante 2). 
 

48 “Pues eso, compartir con nosotros y estudiar como nosotros estudiamos, juntos la colaboración entre nosotros, 
fortalece la relación social entre profesor y aluno. Hay un buen ambiente ¿por qué viene la gente? Porque aquí está 
bien, porque estamos más juntos. Es como una familia grande, venimos gente de diferentes culturas, de diferente 
países, convivimos así” (Participante 2).  
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escolar. Como o trabalho é voluntário, cada professor assume as turmas de acordo com a sua 

disponibilidade. Assim, os estudantes estão em contato com vários professores durante a 

semana. Os conteúdos abordados são os exigidos nas provas nos casos de cursos preparatórios 

para certificação, e quanto as tertúlias, os livros são escolhidos coletivamente por cada grupo 

no início do semestre. 

A organização dos cursos, dos tempos e dos espaços de formação em função das 

necessidades dos estudantes, é possível, em boa parte, pela gestão democrática.  

De acordo com o Coordenador, muitas escolas de adultos em Barcelona encerram suas 

atividades a partir de sexta-feira à tarde, segundo ele, para que os funcionários possam estender 

o final de semana, o que dificulta e até impede muitos adultos de acessarem a Escola. O 

Coordenador explica que muitas pessoas se deslocam longas distâncias para estudar aos 

domingos na Escola La Verneda, demonstrando a centralidade dos sujeitos da EPA na 

organização do calendário escolar.   

Tivemos, por exemplo, aos domingos, pessoas que vinham de fora de 
Barcelona, mas quando eu digo de fora, de cidades que estão a 60 km de 
distância, vinham para aprender espanhol, por exemplo, porque em nenhum 
outro lugar, em um domingo, eles poderiam estudar, porque seus empregos os 
impediam de vir em outro momento. (Coordenador)49.  

 
Os estudantes reiteram a importância da flexibilidade na organização dos tempos e dos 

espaços escolares para a democratização da escola, do que é representativa a fala do Participante 

2.  

Me parece bom que tenha essa flexibilidade, se não pode ir mais à tarde, 
porque você está trabalhando, então é bom, ou no fim de semana, no domingo 
é bom que tenha aula. Que não seja um impedimento para estudarmos, ao 
contrário, aqui você pode vir estudar qualquer dia, qualquer hora, é bom para 
todos. (Participante 2)50.   
 

Tal flexibilidade parte do entendimento de que a escola de pessoas de adultas existe em 

função dos seus demandantes, os estudantes, e não da burocratização que marca os sistemas de 

ensino, os quais, ao padronizar a oferta de EPA, exclui parcela significativa de jovens e adultos 

que gostariam de retomar os estudos e não o fazem por não conseguirem conciliar suas 

                                                           
49 “Hemos tenido, por ejemplo, los domingos, personas que venían de fuera de Barcelona, pero cuando digo de 
fuera, de ciudades que están a 60 km, que venían expresamente a aprender castellano, por ejemplo, porque en 
ningún otro sitio un domingo a la tarde podrían estudiar porque sus trabajos les impedía venir en otro momento” 
(Coordenador). 
 
50 “Me parece bien que tenga esa flexibilidad se no puede ir mas por la tarde porque está trabajando entonces está 
bien o el fin de semana, el domingo está bien que tenga. Que no sea impedimento para que nosotros estudiamos, 
todo lo contrario, aquí puede venir a estudiar cualquier día, cualquier hora está bien para todos” (Participante 2).  
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responsabilidades e a frequência à escola. “[...] todos os horários, tudo o que é feito na Escola 

parte das necessidades daqueles a quem é direcionada a Escola, que é para os participantes, os 

alunos, não de acordo com os interesses dos trabalhadores (se refere às pessoas contratadas)” 

(Coordenador)51. Continua o Coordenador:  

A coisa mais importante é que ninguém fique às portas de poder aprender, de 
ter oportunidades. Estamos falando que a educação é um direito que está 
incluído nos Direitos Humanos e que há muitas pessoas que estão em 
condições muito difíceis, que estão desempregadas, que estão em situação de 
pobreza e se não estão, também merecem poder vir e aprender no momento 
que possam. Então a Escola teve, entre outros critérios, a flexibilidade de 
horários e que cada período responde a uma realidade. (Coordenador)52.  
 

O Coordenador da Escola cita vários exemplos de como a Escola se organiza 

cotidianamente para dar conta das necessidades de aprendizagem e o tempo que os estudantes 

dispõem para frequentar a escola.  

Por exemplo, os cursos que começam às 09:30 da manhã porque as escolas 
das crianças iniciam às 09h, então muitas mães deixam as crianças e depois 
vêm para cá, elas não chegam tarde porque se nós começarmos às 09h elas 
não chegam, e se chegam a aula já começou, então, isso [...] os horários foram 
decididos na Assembléia. Se encerra às 11h30 e não mais tarde para que as 
mães possam ir buscar seus filhos, depois podem fazer a comida etc, etc. 
(Coordenador)53. 

 
Para a Participante 4, a flexibilidade é importante para adequar a Escola aos diferentes 

tempos que os estudantes possuem para estudar. Ela destaca ainda que o ambiente da Escola 

favorece a vivência de experiências distintas daquelas do cotidiano.  

É ideal, porque tem muita gente que trabalha, tem pouco tempo, muitos, por 
exemplo, que cuidam dos filhos, então, os avós cuidam dos netos e quando os 
pais vêm, bem, você aproveita, e é uma maneira de ‘ilhar-se’ um pouco 
também. Diferente da rotina, você muda totalmente o chip (Participante 4)54. 

                                                           
51 “[…] todos los horarios, todo lo que se hace en la Escuela parte de las necesidades de a quién va dirigida la 
Escuela que es a los participantes, los alumnos […] no en función de los intereses de los trabajadores [se refere às 
pessoas contratadas]” (Coordenador). 
 

52 “Lo más importante es que nadie se quede a las puertas de poder aprender de tener oportunidades. Estamos 
hablando que la educación es un derecho que está recogido en los derechos humanos y que hay muchas personas 
que están en unas condiciones muy difíciles, que están en el paro, que están en situaciones de pobreza y si no lo 
están, también se merecen poder venir a aprender en el momento que puedan. Entonces la Escuela ha tenido, entre 
otros criterios, la flexibilidad de horarios y que cada franja horaria responde a una realidad” (Coordenador).  
 
53 “Por ejemplo,  los cursos que empiezan a las 09h30 de la mañana porque las escuelas de niños empiezan a las 
nueve, entonces muchas madres dejan a los niños y después vienen aquí, no llegan tarde porque si empezamos a 
las nueve no llegan, y si llegan ya ha empezado la clase, entonces, esto… los horarios se han decidido en la 
Asamblea. Se termina a las 11h30 y no más tarde para que dé tiempo a que puedan recoger los niños, después 
puedan hacer la comida etc, etc” (Coordenador). 
 
54 “Es ideal, porque hay mucha gente que trabaja, tienen poco tiempo, muchos, por ejemplo, si cuidan de los niños, 
entonces, los abuelos cuidamos de los niños y entonces cuando vienen los papás, pues, aprovechas y es una manera 
de aislarte un poco también. No la rutina sino que cambias totalmente de chip” (Participante 4). 
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Aliás, outro tema que aparece como uma especificidade da EPA é a não obrigatoriedade 

da presença às aulas. A Colaboradora 5 ressalta que na Escola La Verneda o compromisso da 

participação é fomentado cotidianamente, uma vez que a presença às aulas não é obrigatória. 

Ela ressalta que por serem adultos os estudantes têm compromisso com suas necessidades de 

aprendizagem e não necessitam de vigilância para frequentarem as aulas.  

 
Então, o que não podem fazer é um regime, para dizer que você tem que vir 
[...] você sabe [...] o importante é que se você quer aprender você tem que vir 
e então é por isso que você tem essa liberdade, mas sim, é muito importante 
que as pessoas se comprometam. O compromisso que pode existir entre a 
escola e os alunos, porque isso é importante. Se vimos é porque queremos. 
(Colaborador 5)55. 

 
Como há demanda de estudantes em lista de espera, existe um acordo implícito entre os 

participantes e a Escola para que o participante que venha a desistir do curso ou adiá-lo 

temporariamente, comunique a Escola para liberar a vaga para outra pessoa. O fato da Escola 

ser comunitária facilita a comunicação entre os estudantes e a remanejamento de vagas sempre 

que necessário, conforme podemos observar na fala da Presidenta da Associação Heura. Ela 

comenta ainda que possui a prática de entrar em contato com as pessoas que faltam duas ou três 

vezes, antes de passar a vaga compulsoriamente para outra pessoa.  

O que existe em classes de participantes, que estão superlotadas, se pede, por 
favor, justificar a ausência, duas faltas pelo menos ou três, mas nós somos 
adultos, é claro, não é uma justificação.  Eu digo porque é difícil dizer, mas se 
um dia [...] olha, isso aconteceu com Photoshop quinta-feira, fomos muito 
poucos e o voluntário que dá a aula entendeu, ele disse: “com esta chuva eu 
entendo que muitos não quiseram sair”. É isso, quase não precisa justificar. 
No Certi tem uma pessoa que não vem, mas como falo com todo mundo e eu 
tenho seu whatsapp, lhe perguntei se havia algo errado. “Não, olha, eu tenho 
isso”. Porque há momentos em que você pode não por amizade, mas por 
empatia, colocar-se no lugar da pessoa, ou conhecendo a situação de cada um, 
das coisas que acontecem, bem, você consegue entender. Então se pede, as 
três faltas, mas, obviamente, se uma pessoa não pode vir em algum momento 
tudo o que é pedido é: ‘se você perceber que não pode vir em um dado 
momento, e o seu lugar ninguém está ocupando e há gente na lista de espera, 
pois diga e chamaremos alguém  (Presidente da Associação Heura)56 

                                                           

 
55 “Entonces lo que no te pueden hacer un régimen, de decir tienes que venir … tú sabes…  lo importante es que 
si tu quieres aprender tienes que venir y entonces por eso tienes esa libertad… pero que sí, que es muy importante 
que la gente se comprometa. El compromiso que puede haber entre la escuela y los alumnos, porque eso sí que es 
importante ¿no? Si venimos es porque queremos” (Colaboradora 5).  
 
56 “Lo que existe en clases de participantes, que están masificadas, se pide, por favor, de hacer una falta justificada, 
dos faltas al menos o tres, pero que somos adultos, claro, tampoco es una justificación… este jueves pasado al 
photoshop, fuimos muy pocos y el el voluntario que da la clase, lo entendió, dice: con esta lluvia yo entiendo que 
muchos no hayan querido salir. Es que está, casi no hace que se justifique. En Certi hay una persona que no viene, 
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4.8 Quadro docente, trabalho coletivo e formação continuada  

 

 A docência na Escola é exercida por aproximadamente 150 voluntários, com trajetórias 

profissionais e formações bastante distintas. Compõe o grupo de voluntários: professores que 

atuam em escolas primárias e secundárias de crianças e adolescentes da rede pública de ensino; 

professores do CREA; aposentados; estudantes universitários; pessoas da comunidade; ex-

estudantes, que se formaram na Escola, entre outros. Além da equipe voluntária, há oito 

funcionários contratados que também ministram cursos, de acordo com as necessidades de cada 

quadrimestre, incluindo o Coordenador Geral.  

 A preparação das aulas acontece em encontros formativos bimestrais ou trimestrais, por 

área do conhecimento, e sempre que existe a necessidade de reunir-se. Nestes encontros são 

planificadas metodologias, atividades, seleção de conteúdos e habilidades a serem trabalhadas 

em sala de aula. Como referência para a organização do trabalho pedagógico, são utilizados os 

objetivos de cada curso estabelecidos pela Generalidade (governo da autonomia catalã) para a 

Educação de Pessoas Adultas (EPA). A equipe de voluntários participa das reuniões do COME 

e COSE e das instâncias superiores de gestão. Os voluntários que compartilham uma mesma 

turma e/ou um mesmo módulo, se reúnem frequentemente para alinhar suas ações.  

 Além de participarem das instâncias de gestão da Escola, os voluntários frequentam uma 

formação fora do ambiente escolar. Há ainda aqueles que atuam em outras organizações de 

EPJA, como a Facepa, além dos professores e estudantes do CREA.  

 No site da Escola existe um link “voluntariado” que explica o perfil e os critérios para 

ser voluntário na Escola. “As pessoas que colaboram proveem de diferentes âmbitos, tanto 

acadêmicos como práticos. Este leque amplo e diverso de profissionais enriquece 

continuamente o trabalho educativo interdisciplinar que se está impulsionando neste centro”. 

Podem colaborar na Escola: participantes antigos ou atuais da Escola, que se formaram no 

próprio centro; vizinhos e vizinhas do bairro que querem participar ativamente no 

desenvolvimento comunitário do bairro; pessoas que trabalham em diferentes universidades: 

                                                           

pero como yo me hablo con todo el mundo y de este tengo su whatsapp, le he preguntado ¿te pasa algo? ‘No, que 
mira, tengo esto’. Una persona que yo no tengo por qué decirla, pero entonces me  ha dicho a mí, vale, pues no, 
cuando yo vea que falta más, yo pondré pues no viene por tal cosa ¿me entiendes? Porque es que hay veces no por 
amistad, por empatía, ponerte en el sitio de la persona, o por conocimiento de que sabes la situación de cada uno, 
de cosas que pasan, pues puedes entenderlo. Entonces, se pide las tres faltas, pero, evidentemente, si una persona 
no puede venir en un momento dado lo único que se pide es: si tú ves que no vas a poder seguir pudiendo venir, y 
tu lugar no lo ocupa nadie y hay gente esperando en reserva, pues dilo y llamaremos a alguien” (Presidenta da 
Associação Heura).  
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catedráticos; doutores; professores; pesquisadores de diferentes áreas; pessoas tituladas e 

diplomadas que estão trabalhando em outros espaços (públicos ou privados, ou que se 

encontram em situação de desemprego de diferentes áreas; estudantes de diferentes faculdades 

e escolas universitárias que uma vez terminado seu período de estágio queiram colaborar na 

Escola. No site é ressaltado que a Escola fomenta prioritariamente a colaboração de pessoas 

que se formaram na própria Escola. Salienta ainda que muitos colaboradores foram 

participantes de base e agora colaboram em outros espaços de formação ativamente para o 

Projeto da Escola.  

 A Participante 4, ao ser perguntada sobre a relação entre estudantes e voluntários, aprova 

o trabalho realizado pelos voluntários, por se comprometerem com a Escola e pela seriedade 

com que realizam o trabalho:  

 
Leve em conta que a maioria é voluntária, não cobra nada, ou seja, eles se 
sacrificam para fazer um serviço que, na realidade, em outro lugar poderiam 
ganhar dinheiro. É uma colaboração, eles estão trabalhando o dia todo em uma 
coisa e tal e eles chegam na hora, pontualmente (Participante 4)57. 

 

Quanto aos critérios para ser voluntário na Escola, há uma explicação no site da Escola 

sobre o itinerário formativo da pessoa colaboradora.  

A incorporação da pessoa colaboradora se realizada ao longo de todo o curso, 
mas para incorporar-se deve conhecer a globalidade do centro e passar um 
período de aprendizagem prática. Com este propósito se tem desenhado um 
itinerário formativo, conforme segue: conhecer o projeto do centro através da 
leitura e da participação em falas informativas que se oferecem; Envolver-se 
de maneira prática no projeto: seguir um roteiro para ver toda a oferta do 
centro, ou seja, a pessoa deve passar por diferentes níveis, módulos, oficinas, 
associações etc. Uma vez realizada a rota, a pessoa se incorpora como apoio 
nessa área, nível ou tarefa que lhe motiva. A pessoa de apoio entra com uma 
pessoa colaboradora mais antiga e coordena com ela para levar adiante as 
tarefas do curso. Este é um período introdutório e também supõe um processo 
de aprendizagem (Site da Escola La Verneda, 2017).  

 
 Tamanha diversidade de colaboradores só é possível porque as bases teóricas e a 

filosofia da Escola estão muito bem assentadas na cultura da Escola, na comunidade escolar e 

do entorno. Os princípios estão bem delineados no Projeto Político Pedagógico da Escola, com 

destaque para o diálogo igualitário que norteia os demais princípios. As bases teórico-

                                                           
57 “Muy bien, ten en cuenta que la mayoría son voluntarios, no cobran nada. O sea, ellos se sacrifican para hacer 
un servicio que realidad a lo mejor en otra ocasión podrían ganar un dinero. Es una colaboración, están todo el día 
trabajando en una cosa y tal y llegan a la hora en punto” (Participante 4).  
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metodológicas incorporadas na cultura da Escola contribuem para o alinhamento do trabalho 

dos novos colaboradores.   

 A seguir, o Colaborador 6 destaca as diferenças ao cotejar o trabalho realizado com 

crianças e com adultos:  

Os adultos têm uma grande vontade de aprender que nem sempre encontras 
nas crianças. A segunda, para mim, é que a ideia de colocar-se como 
coordenador do grupo, ao invés daquele que manda no grupo, para mim 
responde mais ao meu modo de ser e também um pouco que é uma vocação, 
que é um tempo relativamente informal, não é protocolar como com as 
crianças. Com as crianças as coisas são muito marcadas. Aqui podes adaptar 
muito bem ao que as pessoas podem, ao que as pessoas pedem. Ao mesmo 
tempo, uma coisa que, em parte, distingue das crianças é que as pessoas 
exigem, ou seja, nunca quando fazemos uma avaliação final do curso ou no 
final do trimestre nunca me disseram ‘tem sido muito difícil’ quase sempre 
foi-me dito a este nível ‘queremos mais’. Também te permite trabalhar temas 
da vida cotidiana, ou fazer exercícios de matemática, de idiomas, ou seja lá o 
que for, que em seguida se conectam com a vida das pessoas, desde umas 
contas para comprar até porcentageme e isso também faz com que seja mais 
participativo, ou seja, todos têm experiência e o que você ensina também 
através da experiência das pessoas te enriquece e percebe que é mais fácil 
também trabalhar (Colaborador 6)58. 

 
 Sobre a formação docente, frisa o coordenador:  

Depois da formação dialógica dos professores, que aqui formamos 
professores, se formam também os voluntários, periodicamente e todas as 
formações são abertas, fazemos reuniões pedagógicas, dialógicas. Ano 
passado lemos Bruner, há dois anos lemos Freire, bem, vamos lendo diferentes 
livros, as obras originais, como se faz nas tertúrlias literárias, um capítulo 
lemos em casa, depois comentamos. Então isso é uma formação de muita 
qualidade que compartilhamos com profissionais, voluntários e, se vem 
participantes, aprendemos muito (Coordenador)59. 

                                                           
58 “Los adultos tienen una voluntad muy grande de aprender que no siempre en los niños encuentras. La segunda, 
para mí es que la idea de fijarte como coordinador del grupo más que del que manda en el grupo, para mí responde 
más a mí manera de ser y también un poco que es una vocación que es un tiempo relativamente informal, no es 
protocolaria como las cosas de niños, con los niños las cosas son muy marcadas. Aquí puedes adaptarte muy bien 
a lo que la gente puede, que la gente pide. Al mismo tiempo, una cosa que en parte la distingue de los niños es que 
la gente exige, es decir, nunca cuando hacemos una evaluación final del curso o al final del trimestre nunca me 
han dicho “ha sido demasiado duro” casi siempre me han dicho a este nivel “queremos más”. También te permite 
trabajar temas de la vida cotidiana o hacer ejercicios de matemáticas, de lenguas o de lo que sea que enseguida 
conectan con la vida de la gente, desde unas cuentas para comprar hasta no sé porcientos, y que también esto hace 
que sea más participativo, es decir, todos tienen experiencias y lo que enseñas también a través de la experiencia 
la gente se enriquece y encuentra que es más fácil también trabajarlo”(Colaborador 6). 
 
59 “Después la formación dialógica del profesorado, que aquí formamos profesorado, se forman también los 
voluntarios, periódicamente y todas las formaciones son abiertas, hacemos tertulias pedagógicas, dialógicas, El 
año pasado leímos Bruner, hace dos años leímos Freire, bueno… vamos leyendo diferentes libros, las obras 
originales. Igual que las tertulias literarias, un capítulo, leemos en casa, después comentamos. Entonces esto es 
una formación de mucha calidad que compartida con profesionales voluntarios y si vienen participantes, 
aprendemos muchísimo” (Coordenador). 
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4.9 Considerações sobre o caso 

 

A construção coletiva do PPP garantiu que a Escola La Verneda-Sant Martí criasse uma 

identidade própria, voltada para as especifidades da EPA. Os princípios de respeito às 

diferenças culturais, à pluralidade, à ampla participação dos estudantes em todas as esferas de 

tomada de decisões, perpassam todas as práticas da Escola, desde a gestão, passando pela 

formação docente, a relação educador-educando, a organização dos tempos, dos espaços e do 

currículo. 

Ressalte-se também que a ferramenta substancial para a construção da identidade da 

Escola é ela pautar-se pela gestão democrática. É na Assembleia que as decisões são tomadas 

de forma coletiva e reavaliadas periodicamente, o que faz prevalecer os interesses coletivos 

sobre a forma escolar, caracterizada pela homogeneização da organização dos tempos, dos 

espaços e do currículo escolares.  

A organização dos cursos a partir das necessidades e das possibilidades para conciliar o 

estudo com as demais responsabilidades da vida adulta, garante maior acesso e permanência 

dos estudantes na Escola, como pudemos observar, por exemplo, a oferta de curso voltado ao 

letramento digital. Além dos cursos preparatórios para as provas, os moradores do entorno têm 

a possibilidade de demandar cursos e oficinas de interesse comum.  

Um dos momentos de tensão vivenciados pela Escola entre seu fazer político-

pedagógico e a forma escolar se deu em 2009, quando os estudantes decidiram em Assembleia 

romper a relação com os professores contratados pela municipalidade. Tal decisão implicou em 

não mais certificar os cursos realizados na Escola. A oferta gratuita dos cursos foi possível pelo 

amplo leque de parcerias que a Escola foi capaz de estabelecer. O trabalho docente passou a ser 

realizado somente por voluntários.  Contudo, cabe ressaltar que houve perdas na tomada de tal 

decisão, já que a Escola perdeu uma das funções importantes para os estudantes: a certificação. 

Assim, passou a ofertar cursos preparatórios para as certificações de escolaridade básica, de 

acesso ao ensino superior e provas para certificação de idiomas.  

Porém, a Escola consegue manter a diversificação da oferta de cursos, que garante que 

um número maior de necessidades seja abarcado. Os estudantes se sentem atraídos com tantas 

possibilidades de conclusão dos estudos e acesso ao ensino superior, oficinas, cursos de línguas, 

com a possibilidade de solicitar cursos e serem atendidos, inclusive nas escolas dos filhos por 

meio do Projeto levado a cabo pela Escola “Formação de familiares”, que oferece cursos aos 
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pais dos estudantes das escolas primárias e secundárias do Distrito. Além disso, o ambiente de 

solidariedade e acolhimento faz do Centro um espaço importante também de socialização. 

Frise-se, portanto, que do ponto de vista pedagógico, um conjunto de fatores contribui 

para a permanência dos estudantes, para que se sintam acolhidos naquele espaço. Um dos 

principais pilares é a prática da organização de grupos interativos para enfrentar a 

heterogeneidade, fomentando a solidariedade, a troca de conhecimentos e o clima de confiança 

entre os estudantes e com o professor, fatores que contribuem substancialmente para a 

permanência e a aprendizagem.  

Outro princípio que a Escola defende é a aprendizagem instrumental, o acesso às 

diferentes áreas do conhecimento e à cultura universal. Para tanto, encontrou na leitura coletiva, 

através das tertúlias dialógicas, uma forma de democratizar o conhecimento, ampliar as 

possibilidades de leitura do mundo e garantir os lugares de fala dos estudantes. Desse modo, 

oferece aos participantes uma formação centrada no letramento literário, oportunizando a 

fruição da literatura àqueles que normalmente são excluídos do acesso a uma literatura 

denominada culta e canônica por legitimação, usualmente, da esfera acadêmica e da crítica 

literária. 

Um dos desafios enfrentados pela Escola é a ampliação do seu espaço físico, já que não 

comporta toda a demanda existente. Uma pendência que a municipalidade arrasta desde o 

surgimento da Escola, no início da década de 1980. As medidas paliativas de organizar salas de 

aula extensivas à Escola não têm resolvido a situação, já que os estudantes resistem em dividir-

se em diferentes espaços, pois entendem que a identidade da Escola está articulada àquele 

espaço físico. Assim, a Escola procura atender a demanda potencializando ao máximo a 

estrutura existente, incluindo a abertura de turmas aos finais de semana.  
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 5 Comparações, análises e conclusões 

 

Os dados relativos ao analfabetismo e à baixa escolaridade por faixas etárias confirmam 

as análises que não resumem tais questões a problemas socioeducativos do passado, mas 

reconhecem sua reprodução no presente, inclusive com a mediação do sistema de ensino 

(FERRARO, 2009). Daí a importância de se ampliar a oferta, já que a cobertura desta 

modalidade é insuficiente diante da enorme demanda potencial, além de diversificar os modelos 

de organização escolar para atender as diferentes necessidades de aprendizagem. 

As evidências empíricas corroboram a literatura que informa que diferentes tipos de 

organização de oferta escolar e centros organizados para atender exclusivamente a EJA reúnem 

melhores condições para acolher a diversidade dos sujeitos, suas necessidades de aprendizagem 

e possibilidades para conciliar estudo e demais responsabilidades da vida adulta. Entretanto, os 

três casos apresentam singularidades, sobre as quais discorremos em seguida. 

A pesquisa evidenciou três formatos diferentes de oferta de EJA e com diferentes graus 

de apropriação dos seus respectivos Projetos Político Pedagógicos (PPPs) por parte da 

comunidade escolar e do entorno. O que se observou em todos os casos é que o PPP é construído 

coletivamente, vivenciado e constantemente avaliado, não se trata de documento meramente 

burocrático, prática recorrente em muitas escolas. Ele busca articular de modo mais apropriado 

a oferta de EJA, as expectativas dos estudantes, suas potencialidades e possibilidades para 

frequentar a escola. Nos três casos, o PPP se fundamenta em princípios como o acolhimento da 

diversidade, o diálogo e o respeito às trajetórias dos sujeitos. Tais princípios se refletem na 

organização da oferta, na resistência para manter os centros funcionando em momentos de 

ameaça de fechamento, na busca por metodologias, materiais didáticos, organização curricular, 

que guardem identidade com as especificidades da EJA.  

Quanto ao atendimento, a Escola La Verneda, que atende aproximadamente 1.300 

estudantes, é de porte médio; assim como o Cieja Marlúcia Gonçalves de Abreu, que atende em 

torno de 1000 estudantes, podem ser considerados de porte médio, e o Cemefeja Paulo Freire 

com uma centena, de porte pequeno60. O Cieja Marlúcia Gonçalves de Abreu atende o Ensino 

Fundamental, na modalidade presencial, o Cemefeja Paulo Freire somente o Ensino 

Fundamental II, em período integral, ambos atendem estudantes acima de 15 anos. A Escola La 

                                                           
60 O nosso estudo se soma à pesquisa Coordenada pela Profa. Dra. Maria Clara Di Pierro, que analisou outros três 
centros no Estado de São Paulo, também de tamanhos diferentes: o Ceeja Clara Mantelli, na cidade de São Paulo, 
que conta com 15.000 estudantes matriculados, no formato dos CES, de atendimento modular, massivo; o CMEJA 
Prof. Dr. André Franco Montoro, localizado em Jundiaí, que atende 2000, o CPFP Valdemar Mattei, mais de três 
centenas, em Santo André. 
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Verneda possui uma oferta diferenciada, de preparação para a certificação e cursos livres 

escolhidos pelos moradores da comunidade do entorno, direcionados a pessoas acima de 18 

anos.  

A flexibilidade na organização dos horários foi constatada no Cieja e na Escola La 

Verneda. Em ambos os casos, os horários dos cursos podem ser organizados de acordo com a 

demanda dos estudantes. O Cieja permanece aberto durante o dia e à noite, com oferta de seis 

diferentes horários, de 02h15 cada, de segunda a sexta, cuja distribuição ao longo do dia pode 

variar a cada semestre. Além do mais, o Centro permite que os estudantes matriculados em  

horário específico possam frequentar qualquer um dos horários disponíveis, caso eventualmente 

necessitem. Mas, o estudante do CIEJA precisa frequentar a escola todos os dias da semana, ao 

passo que em La Verneda a frequência não é obrigatória e a oferta mais flexível. No Cemefeja 

Paulo Freire a oferta é diurna, em tempo integral, manhã e tarde, os estudantes almoçam e 

lancham ao entrar e ao sair do Centro, não há a possibilidade de flexibilizar os horários. Em 

ambos os casos, Cieja e Cemefeja, a frequência é obrigatória. A Escola La Verneda funciona 

de segunda a domingo, nos períodos diurno e noturno, das 09 às 22h, com a duração de 02 horas 

cada curso. Os dados referentes à disponibilidade de horários evidenciam que existe demanda 

para diferentes formatos de EJA, considerando que o público possui trajetórias de vida e 

escolares particulares, bem como diferentes tempos disponíveis para dedicação aos estudos, 

além das distintas e peculiares expectativas em relação ao acesso à escola.  

O perfil heterogêneo dos estudantes dos três centros corrobora a relevância de se pensar 

tempos e horários mais flexíveis. Na Escola La Verneda, o público é bastante heterogêneo, com 

expressivo número de imigrantes e idosos. No Cieja o período diurno é mais frequentado por 

pessoas aposentadas, mulheres dedicadas aos afazeres domésticos, adolescentes que não 

trabalham e pessoas com deficiência; já no período noturno, se mesclam adolescentes, jovens e 

adultos trabalhadores de ambos os sexos. No Cemefeja Paulo Freire, embora haja presença de 

adultos e idosos, o grupo majoritário é formado por adolescentes que saíram recentemente do 

ensino “regular”. 

A carga horária no Cieja e na Escola La Verneda também é reduzida. No Cieja os 

estudantes permanecem no centro 2h15 diárias, e complementam seu itinerário formativo com 

atividades complementares do currículo, em horários extraclasse. Na Escola La Verneda é de 

2h, porém, o estudante pode matricular-se em mais de um curso, caso tenha interesse e 

disponibilidade de vagas. No Cemefeja os estudantes permanecem o dia todo, durante 06 horas.  

Todos os centros possuem espaço físico limitado e insatisfatório para atender às 

expectativas da comunidade escolar. O Cemefeja e o Cieja dispõem de prédios alugados pelas 
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municipalidades, considerados insuficientes para atender as expectativas dos estudantes e dos 

professores. A Escola La Verneda possui prédio próprio, com acessibilidade para cadeirantes. 

No que compete à dimensão dos espaços, tanto o Cieja como a La Verneda não comportam 

toda a demanda interessada em estudar nos centros. Uma hipótese que ajuda a compreender o 

fato do Cieja e do Cemefeja não possuírem sede própria é a falta de reconhecimento jurídico 

do direito à educação ao longo da vida. Muitos gestores operam com o paradigma da educação 

compensatória, partem da suposição equivocada de que uma vez resolvida a educação 

fundamental das crianças e adolescentes no Brasil, chegaria um momento em que o país não 

precisaria mais investir em EJA. 

A provisão de educação geral articulada à educação profissional prevista na LDB de 

1996, parágrafo 3º do artigo 37 (incluído pela Lei n.11.741 de 2008) e pela Meta 10 do Plano 

Nacional de Educação (PNE) (Lei n. 13.005 de 2014) é atendida apenas parcialmente pelo Cieja 

Marlúcia Gonçalves de Abreu, que apenas introduz os estudantes em rudimentos da 

informática, proposta distante do objetivo inicial do projeto Cieja na cidade de São Paulo, que 

era de ofertar educação geral e profissional em currículo integrado. O Cemefeja Paulo Freire 

oferta curso de empreendedorismo, em parceria com o Senac, o que não supre a demanda da 

maioria jovem que estuda no Centro, detentora de expectativas relacionadas ao acesso Ensino 

Superior ou em Cursos Técnicos no Ensino Médio, ou mesmo a inserção em diferentes 

profissões no mercado de trabalho. De acordo com Di Pierro et al (2017), para garantir a oferta 

de EJA integrada à educação profissional, além da necessária reformulação curricular, é preciso 

investir em construção, equipamentos de laboratórios e oficinas, contratar docentes 

especializados, 

[...] o que só é viável mediante a correção dos fatores de ponderação do 
Fundeb (que hoje não reconhecem os custos adicionais dos cursos FIC 
integrados ao Ensino Fundamental) e outras formas de colaboração 
intergovernamental, como a realizada pela União em programas como o 
Proeja ou o Pronatec (p. 128). 

 
Na Escola La Verneda as oficinas são definidas no início de cada semestre letivo em 

assembleia, de acordo com as necessidades dos estudantes. Apesar disso, não encontramos na 

proposta curricular da Escola a integração entre formação geral e profissional. Isso se explica 

em grande parte pela vasta oferta de educação profissional em outras instituições. Além disso, 

a Escola oferta cursos preparatórios para os estudantes acessarem os cursos profissionalizantes 

ofertados pelo município.  

A carga horária fixa não atende as expectativas de todos os estudantes, pois há aqueles 

que dispõem de mais tempo para os estudos, que não se sentem contemplados com carga horária 
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reduzida, o que demonstra a necessidade de se pensar o formato de EJA a partir dos sujeitos 

jovens e adultos, conforme atentam Gomes (2007) e Arroyo (2005; 2017). 

Assim, no Cieja, embora não se use esta nomenclatura, o ensino é seriado, com a 

perspectiva de organizar o conhecimento de forma interdisciplinar. No Cemefeja foram 

realizadas várias tentativas de agrupamento e no momento da pesquisa os estudantes eram 

divididos em grupos por conhecimentos prévios de língua portuguesa e matemática. Na Escola 

La Verneda o estudante organiza seu itinerário formativo, de acordo com as suas necessidades. 

São módulos disciplinares direcionados àqueles que pretendem realizar as provas de 

certificação de conhecimentos ou de acesso à universidade. Já os cursos de idiomas, tertúlias e 

oficinas são de livre escolha. 

As evidências empíricas demonstraram que em grupos heterogêneos, como é o caso da 

EJA, a troca constante entre os estudantes, a mediação horizontalizada por parte dos docentes, 

o respeito aos diferentes repertórios dos estudantes e a construção coletiva do conhecimento 

são princípios que colaboram para a construção de ambientes seguros que facilitam a 

aprendizagem, corroborando autores que afirmam a potencialidade da educação popular para a 

garantia do direito à educação ao longo da vida (LIMA, 2007; ARROYO, 2005; 2017; DI 

PIERRO, 2017).  

No que diz respeito aos corpos docentes, eles diferem conforme o tamanho de cada 

centro. O Cieja possui 27 docentes, o Cemefeja Paulo Freire tem 10 e na Escola La Verneda  

há aproximadamente 150 voluntários. Nos três casos, os professores não receberam formação 

sobre as especificidades da EJA em sua formação acadêmica inicial, o que é suprido pela 

formação continuada. No Cieja e no Cemefeja, a formação continuada é garantida pela 

municipalidade, incluída na jornada de trabalho e por meio de assessoria externa. Já na Escola 

La Verneda, os voluntários mais antigos cumprem função de formadores dos mais novos e há 

a participação em encontros de formação internos e externos. Os professores dessa escola 

apontam que o fato de participarem das instâncias de gestão com os estudantes, contribui para 

o processo formativo, uma vez que estes espaços oportunizam conhecer melhor a realidade dos 

estudantes, suas demandas e necessidades. 

Quanto ao processo de contratação, no Cieja os professores passam por processo 

seletivo dentro da rede de ensino, e no Cemefeja são concursados, mas não há processo seletivo 

específico para EJA, porque os professores interessados em dar aula no Centro pedem remoção 

e, em caso de aceite pela Secretaria de Educação, estes são transferidos. Em ambos os casos, 

geralmente optam por trabalhar com essa modalidade, isto é, não lhes é imposto atuar na EJA. 

Nos dois casos brasileiros a remuneração é relativamente alta se comparada a outras redes de 
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ensino do Estado de São Paulo. Mas na Escola La Verneda parte considerável dos voluntários 

atua na Escola há muitos anos, com ênfase aos que entraram como estudantes e atualmente 

colaboram de diferentes formas, seja coordenando tertúlias, seja ministrando aulas de idiomas, 

ofertando oficinas, ou ainda colaborando nas duas associações, Ágora e Heura. Em todos os 

casos, os professores tendem a ser qualificados, experientes e motivados para trabalhar na EJA. 

A opção da comunidade escolar da Escola La Verneda em romper com o Estado 

apresenta um paradoxo. Ela pode seguir com sua proposta flexível, autogestionária, 

comunitária, mas não tem mais a garantia de financiamento e o direito de certificar os 

estudantes. Isso demonstra a tensão entre a forma escolar e a flexibilização que requer a EJA. 

Em relação à docência exercida através de trabalho voluntário, os dados informam que os 

estudantes se sentem seguros e admiram o trabalho realizado. A Escola La Verneda é uma 

experiência singular, pois devido ao seu projeto consolidado e reconhecido pela comunidade 

local e por agências de financiamento, obteve a sua continuidade garantida. Vale (2001) afirma 

que a educação popular na escola pública é um projeto em construção e de resistência pelo qual 

vale a lutar, dada a importância da educação dos trabalhadores e para pocessos de transformação 

social. 

Tanto no Cieja como no Cemefeja a jornada de trabalho inclui horas de trabalho coletivo 

compreendidas pelo corpo docente como formação em serviço. Em ambas as instituições os 

professores se reúnem duas vezes por semana.  Na Escola La Verneda- Sant Martí a jornada 

Sommi (sonho em Catalão) é um dos momentos mais importantes, quando são traçadas as 

diretrizes para o ano. Trata-se de um encontro entre estudantes e colaboradores para pensar 

melhorias para a Escola. Os professores também se reúnem quinzenalmente para planejamento 

e alinhamento do trabalho. Os dados evidenciam que além dos espaços específicos para 

aprofundamento teórico e reflexão sobre a prática, a participação docente em espaços coletivos, 

com os estudantes, também faz parte do processo formativo, o que só é possível em centros que 

garantem a gestão democrática. Por isso a importância de fomentar a participação dos 

estudantes e dos professores em todos os espaços de decisão que envolvem a escola, visto que 

estes são os sujeitos coletivos da EJA. A decisão de democratizar a escola para atender a 

diversidade nela presente passa pelo compromisso político, como afirma Gomes (2007). 

Os resultados do nosso estudo encontram eco nas evidências das pesquisas realizadas 

por Porcaro (2011) e Pedroso (2015) sobre formação docente na EJA. As autoras evidenciaram 

que os professores que atuam na EJA, mesmo sem ter tido acesso ao tema na formação 

acadêmica, demonstram engajamento e resiliência ao enfrentarem as dificuldades em sua 

prática pedagógica, o que contribui para sua profissionalização, que se dá na vivência da 
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realidade da EJA e a partir das especificidades do perfil do público atendido. Assim como 

evidenciaram as autoras, nos três centros que investigamos identificamos como parte do 

processo formativo dos professores a valorização da escuta e do acolhimento de seus 

educandos, a reflexão coletiva sobre a prática, a flexibilização curricular e a produção de 

materiais didáticos específicos para a EJA. “Esses educadores não apenas criam alternativas de 

trabalho ou mesmo aprendem com suas próprias experiências, mas, principalmente, se 

inscrevem em uma tradição e tentam resgatar os laços com a Educação Popular, como 

tributários, continuadores e recriadores de uma tradição” (PORCARO, 2011, p. 07).  

Quanto à assistência estudantil que contribui para que os estudantes possam acessar e 

permanecer na escola, nos centros não foram observadas políticas intersetoriais. Existem 

parcerias importantes no âmbito dos bairros que contribuem para o atendimento de pautas 

específicas sempre que surgem, mas não configuram uma política interstorial que articula 

cultura, geração de renda, saúde, transporte. Nas realidades brasileiras em apreço, tais políticas 

seriam de fundamental importância para a permanência na escola, como afirma Haddad (2007). 

Os dados estatísticos indicam que os centros recebem um número maior de matrículas 

em relação às escolas que ofertam EJA no contraturno. No entanto, nos casos brasileiros, os 

centros enfrentam índices de abandono e repetência elevados, embora seja menor que a média 

da respectiva rede de ensino. Aliás, o Cieja tem investido na relação mais direta com o estudante 

e suas famílias (adolescentes), algo que tem minimizado a evasão. Já o Cemefeja Paulo Freire 

investe em parcerias com entidades socioeducativas e o contato com os familiares dos 

adolescentes. Na Escola La Verneda, sempre que um estudante precisa se retirar da Escola por 

algum motivo, a Coordenação, os colegas, professores entram em contato para saber os 

motivos. Os princípios da educação dialógica, acolhimento aos grupos socioculturais que 

frequentam a EJA, inseridos na educação popular e da cidadania democrática (ARROYO, 2005; 

LIMA, 2007), contribuem para que os centros estudados busquem alternativas para minimizar 

a evasão. 

 As evidências empíricas demonstram que as escolas exclusivas possuem melhores 

condições para atender as especificidades da EJA, porém, nosso estudo corrobora a pesquisa de 

Di Pierro et al (2017) de que mesmo em centros focados em atender o público jovem e adulto, 

algumas práticas pedagógicas e de gestão podem recair no paradigma da educação supletiva, a 

qual toma como referência a educação das crianças e dos adolescentes, de modo a tutelar os 

jovens e adultos em processos de gestão pouco participativos.  

 Podemos situar os três centros mais próximos dos princípios da educação dialógica 

freireana, dos princípios da educação popular, mas o Cieja e o Cemefeja enfrentam o desafio 
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de criar canais coletivos efetivos de gestão democrática, pois estes se reduzem ao Conselho de 

Escola. As evidências empíricas de ambos os casos indicam que os centros têm buscado dar 

identidade à EJA ofertada, mas transitam do paradigma compensatório da EJA para o 

paradigma de educação ao longo da vida em perspectiva crítico-emancipatória (LIMA, 2007), 

exceção feita à Escola La Verneda, que possui um projeto consolidado nesta perspectiva, 

postura que levou ao máximo o conflito com o sistema de ensino.  

O estudo coordenado por Di Pierro et al (2017), que analisou quatro centros públicos 

exclusivos de EJA, evidenciou dois modelos de oferta de EJA em centros exclusivos. Um que 

se aproxima mais do paradigma compensatório de educação, predominante no Brasil e na 

América Latina (que entende a EJA como repositória dos conhecimentos aos quais os jovens, 

adultos e idosos não tiveram acesso na infância, ou na idade dita “própria” para estudar), e outro 

mais próximo das correntes emancipatórias da educação popular e da educação permanente ao 

longo da vida. Todavia, no estudo realizado por Di Pierro et al (2017), os centros ainda 

demonstram fragilidade na construção de uma identidade própria, articulada ao território ao 

qual pertencem e com processos pedagógicos e de gestão que entendem os estudantes desta 

modalidade como sujeitos partícipes, atuantes da sua aprendizagem, da gestão dos centros, 

elementos que caracterizam uma Comunidade de Aprendizagem (ELBOJ et al, 2002; MELLO 

et al, 2012). 

Em nosso estudo, somente o caso da Escola La Verneda de Sant Martí pode ser 

considerado uma Comunidade de Aprendizagem (ELBOJ et al, 2002; MELLO et al, 2012), 

sendo inclusive referência para a construção desta acepção em perspectiva crítico-

emancipatória. O referido centro se destaca também inclusive no contexto em que se 

desenvolve, por manter sua forma autogestionária, plural e aberta, o que tem levado à tensão 

com a forma escolar. Conforme ressaltam Mello e Flecha (2012), mesmo naquele contexto há 

centros exclusivos que entendem a EJA como repositória dos conhecimentos aos quais os 

jovens e adultos que retornam à escola não tiveram acesso em algum momento da vida, e há 

centros, como a Escola La Verneda, que vêm construindo uma proposta social de educação 

voltada para o protagonismo dos estudantes em todos os processos de organização dos tempos, 

espaços e currículos da escola, por meio deste principal mecanismo de participação: a gestão 

democrática. 

 Exemplo da tensão entre a forma escolar (VINCENT et al, 2008) e o modelo social de 

educação (MELLO e FLECHA, 2012) é a própria Escola La Verneda. O enfrentamento da 

forma escolar levou ao rompimento com a administração governamental, ainda que a Escola 

consiga manter a oferta de cursos gratuitos via financimaneto de projetos público-privados. Isso 
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demonstra que mesmo em contexto em que o debate e as políticas de educação ao longo da vida 

estejam mais consolidados, enfrentar a forma escolar tem sido um dos maiores desafios para 

garantir o direito dos jovens e adultos à educação pública, de qualidade, na percpectiva de 

educação e aprendizagem ao longo da vida.   

 A pesquisa corrobora a literatura pesquisada ao indicar que os centros situados no 

paradigma da educação e aprendizagem ao longo da vida, concebida como direito humano, 

possuem características em comum, como a participação ativa dos estudantes na gestão e em 

todos os espaços da escola, a relação estreita com o território, com vistas à sua transformação, 

o investimento em formação docente continuada, esta entendida também dentro do processo de 

resistência e luta pela educação para todos, que organizam seus tempos, espaços e currículo em 

função das necessidades dos estudantes e suas possibilidades para frequentar a escola, (MOLL 

e VIVIAN, 2007; FAVERO et al, 2007; VIERO, 2008; SINGER, 2008; MELLO et al, 2010; 

SOARES, 2011; SILVA, BONAMINO e RIBEIRO, 2012; FARIA, 2014, 2016; LUIZ, 2013; 

SOARES & SOARES, 2014; DI PIERRO et al, 2017). Além disso, nessa perspectiva, a 

organização dos tempos e dos espaços escolares considera a pluralidade de vozes, o convívio 

humano em toda sua complexidade, privilegia as diferentes experiências, ritmos, culturas, 

interesses, constituindo-se de ambientes vivos com diferentes representações, sentidos e 

significados (THISSEN, 2011).  

 O que a pesquisa mostra é que somente o fato de ser exclusivo de EJA não resulta em 

práticas pedagógicas e de gestão adequadas às necessidades de aprendizagem e possibilidades 

que os jovens e adultos com baixa escolaridade dispõem para frequentar a escola. A pesquisa 

realizada em dois países permite observar que, apesar da política de EJA estar mais consolidada 

no caso espanhol em termos de financiamento, programas, formação de professores e existência 

de centros exclusivos que atendem o público jovem e adulto, aí também estão presentes os 

conflitos entre a escolarização da EJA e o modelo social, que entende a educação como direito 

de todos ao longo da vida.  

 Sintomático da disputa de paradigmas em ambos os contextos é a debilidade da 

infraestrutura dos três centros estudados. Ambos apresentam limitações diante das aspirações 

das comunidades escolares e do entorno. A falta de espaço próprio para ofertar EJA pública 

passa também pelo entendimento de muitos gestores públicos que a concebem dentro do 

paradigma da educação compensatória, de que uma vez resolvido o acesso e a permanência das 

gerações futuras na escola, não haveria mais a necessidade de se ofertar EJA. Mesmo se este 

ideal se concretizar, dentro do paradigma da educação ao longo da vida, é direito de todas as 

pessoas, de todas as idades, acessarem as mais diferentes formas de conhecimento durante toda 
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a vida. Assim, a precariedade do espaço físico dos espaços voltados para a EJA é sintoma do 

lugar secundário que a modalidade ocupa nas políticas educacionais e da persistência do 

paradigma da educação compensatória nas políticas voltadas para a população jovem e adulta 

com baixa escolaridade.  

Outro tema elementar refere-se à participação ativa dos estudantes na gestão da escola. 

O que a pesquisa evidencia, pelo exemplo da Escola La Verneda, gerida pela coletividade, por 

meio de associações, demonstra que a construção da identidade da EJA passa pelo 

protagonismo dos sujeitos jovens e adultos. Este é um dos principais desafios a ser enfrentado 

nos Cieja e Cemefeja, pois apesar das tentativas de democratização da gestão, esbarram nos 

limites da institucionalidade, de modo a dificultar o processo de apropriação dos estudantes dos 

espaços de decisão dos centros.  

Além da construção de espaços democráticos de decisão nos centros, a construção da 

gestão democrática passa pelo encorajamento dos estudantes para a participação em espaços 

públicos que envolvem exposição de argumentos, já que esta exige segurança e autoestima, um 

grande desafio a ser enfrentado pelos grupos sociais historicamente silenciados (DI PIERRO e 

GALVÃO, 2012). Decorre disso a importância do diálogo igualitário em sala de aula, como 

ressalta Freire (1979), porque é na consciência da incompletude que as pessoas e os grupos 

sociais podem se fortalecer e impulsionar processos de mudança. Mas não basta convocar 

formalmente os estudantes, como o fazem muitas escolas, para espaços de participação, faz-se 

necessário construir um processo permanente, cotidiano, de respeito aos lugares de fala e de 

escuta dos sujeitos entorno de projetos coletivos que abarquem a realidade concreta dos sujeitos 

jovens e adultos inseridos na EJA.  

 Como evidenciou Singer (2008), para que a escola pública se democratize, é preciso 

descentralizar os processos decisórios em relação a orçamentos, gestão de pessoal, gestão de 

edifícios e vários outros. Os progressos na conquista da universalização do acesso ao ensino 

fundamental no Brasil, deixam claro que não basta garantir o atendimento, é preciso conquistar 

a democratização desta escola. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos 

estão todos lá nas escolas, mas é ali mesmo que eles são discriminados, desrespeitados, 

silenciados, excluídos de processos de conhecimento e cidadania. Nesse sentido, se torna vital 

conhecer experiências que demonstram capacidade de acolher, de forma mais democrática, os 

diferentes grupos sociais que conquistaram o direito à escola pública, nas últimas décadas, e 

que têm um potencial maior para influenciar as políticas educacionais.  

A relação horizontal em sala de aula é um dos fatores importantes para a garantia do 

direito à educação ao longo da vida. Como ressaltou o Coodenador da Escola La Verneda, a 
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sala de aula “é o ponto zero” do processo de empoderamento dos jovens e adultos da EJA. É o 

espaço no qual os estudantes e os professores passam a maior parte do tempo, onde se realiza o 

processo de ensino-aprendizagem. É um dos espaços em que as relações de poder ou de diálogo 

podem se estabelecer, a depender do paradigma que se toma para a condução das aulas. Caso 

contrário, como afirma Freire (2015, p. 113) “[...] a desconsideração total pela formação 

integral do ser humano e a sua redução a puro treino fortalecem a maneira autoritária de falar 

de cima para baixo”.  

A formação dos professores também passa pelo entendimento da EJA como direito ao 

longo da vida. O que se observou na pesquisa é que a salutar relação horizontal entre professores 

e estudantes ocorre em espaços nos quais os discentes assumem o protagonismo em outros 

espaços, como a gestão. Aliás, o fato de os estudantes participarem em todas as instâncias de 

decisão e de terem a última palavra nos processos decisórios que envolvem todos os temas da 

escola, coloca os professores em um lugar de escuta atenta às necessidades de aprendizagem 

dos estudantes. Tão importante quanto o estudo coletivo e individual para o aprofundamento 

teórico que colabora para o aperfeiçoamento da prática pedagógica, a práxis (FREIRE, 1981) é 

o espaço coletivo como princípio educativo, ou seja, a voz dos estudantes como parte crucial 

do processo que forma o educador. É na participação de espaços concretos que o sujeito se 

forma como parte de um coletivo, que influencia a construção da identidade entre escola e 

estudante, que vai além dos processos formais que marcam historicamente a escola. 

Sobre a questão do território, aparece como elemento central na EJA, afinal, a rede de 

relações que a escola tece pertence a um determinado lugar; é ali, do local, que os estudantes 

podem ter a possibilidade de ampliar o olhar para o global. Nesse sentido, as acepções de 

Comunidades de Aprendizagem (FLECHA, 1997; TORRES, 2004) corroboram a ideia de que 

a escola pertence a um determinado espaço geográfico, onde se produzem as condições 

materiais de existência dos estudantes e onde acontecem as práticas sociais que dialogam com 

o conhecimento escolar. Tal diálogo certamente pode contribuir para a emancipação, para a 

formação crítica e, inclusive, chegar à ação (FREIRE, 1974). Para tanto, a participação 

educativa, conceito elaborado no âmbito das Comunidades de Aprendizagem, é de fundamental 

importância, já que sua principal premissa se fundamenta na participação efetiva de todos os 

membros da comunidade escolar e do entorno em processos que articulam diferentes 

conhecimentos e culturas com o entorno da escola, favorecendo a aprendizagem dos estudantes 

e o desenvolvimento local.  

 Concluímos que o estudo de modelos de organização escolar de EJA é vital para a 

proposição de políticas educacionais que abarquem de modo mais satisfatório as 
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especificidades desta modalidade da educação básica. Entendemos que a garantia da EJA por 

parte do Estado elementar para assegurar a educação ao longo da vida para todos, já que os 

grupos mais privilegiados socialmente acessam os bens culturais e a produção científica e 

tecnológica pelas condições que sua classe social lhes permite. Aos grupos sociais populares, 

este acesso é resultante da conquista do direito à educação, que se dá pela resistência coletiva 

organizada, na qual historicamente a EJA está engajada.  

 Observamos que apesar dos avanços que os centros exclusivos de EJA demonstram, por 

focarem sua atuação ao atendimento exclusivo das especificidades que circundam esta 

modalidade da educação, essa característica não garante por si só o acesso, a permanência e a 

aprendizagem dos jovens e adultos com baixa escolaridade. Existe um conjunto de fatores que 

colaboram para atrair e manter os jovens e adultos na escola, como a flexibilidade na 

organização dos tempos, dos espaços e do currículo, adequando-os às necessidades de 

aprendizagem e às possibilidades que os estudantes dispõem para conciliar suas 

responsabilidades com o estudo, a horizontalidade da relação entre professor e estudante, a 

construção de um Projeto Político Pedagógico vivo, com princípios claros que passam pela 

relação dialógica, engajamento da escola com o território, como forma de se fortalecer, de criar 

uma identidade comum, de construir um ambiente de solidariedade entre os coletivos 

pertencentes ao território. A articulação destes elementos é consolidada pela gestão 

democrática. Dessa forma, a EJA, inserida no paradigma da educação e aprendizagem ao longo 

da vida e pautada no protagonismo dos sujeitos da EJA, preconizado pela Educação Popular, 

apresenta possibilidades de encontrar-se com o direito à educação escolar para ir avançando em 

direção à educação emancipatória.  
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APÊNDICE(s) 
 

Apêndice 1 

 

Protocolo de Pesquisa 

Título: Um estudo sobre centros públicos de educação de jovens e adultos no Estado de São Paulo 
Financiamento: Fapesp 2014/17.294-0 
Vigência: Dezembro de 2014 a Novembro de 2016 
Pesquisadora Responsável: Profa. Dra. Maria Clara Di Pierro 
Equipe: Angélica Kuhn (Doutoranda), Breda M. da Cruz e Bruna K. Tsuchiya (Iniciação Científica) 
Instituição: Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 
 

Protocolo para estudo de casos múltiplos 
 

1. Solicitação de autorização para realização do estudo 
2. Levantamento prévio de literatura disponível sobre o caso 

a. Estudos e pesquisas 
b. Documentos oficiais 

3. Contexto 
a. Caracterização do município, da rede de ensino e da EJA em seu interior 
b. Caracterização da localidade em que se insere a escola 

Data(s) da coleta de dados: __/__/__ Informante(s): ______________________________ 
4. Dados cadastrais da escola 

a. Nome 
b. Endereço 
c. Mantenedor 
d. Posição na respectiva rede de ensino 
e. Histórico 

5. Caracterização das instalações físicas 
a. Dados descritivo-quantitativos (salas e equipamentos) 
b. Acessibilidade 

6. Caracterização dos recursos humanos 
a. Equipe gestora 

i. Composição 
ii. Recrutamento, regime de trabalho, jornada 

iii. Formação 
iv. Antiguidade (permanência X rotatividade) 

b. Docentes 
i. Dados quantitativos: número e atribuições 

ii. Mecanismos de recrutamento 
iii. Jornada(s) 
iv. Formação 
v. Salário(s) 

vi. Permanência X rotatividade 
c. Outros funcionários 
d. Trabalho coletivo 
e. Formação continuada 

7. Estrutura e funcionamento escolar, organização dos tempos e espaços de aprendizagem 
a. Organização (ciclos, seriação) 
b. Horários 
c. Duração 
d. ______________ 

8. Gestão escolar 
a. Gestão democrática 
b. Relações com a comunidade 

9. Assistência estudantil 
a. Transporte 
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b. Alimentação 
c. Saúde 

i. Saúde ocular 
d. Provisão de materiais didáticos 

i. Kit escolar 
ii. Livros didáticos 

iii. Outros 
10. Perfil dos educandos 

a. Idade 
b. Sexo 
c. Etnia 
d. Família 
e. Ocupação 
f. Renda 

11. Propostas curricular e pedagógica 
a. Projeto político pedagógico (abordagem pedagógica) 
b. Organização curricular (componentes, áreas, disciplinas, carga horária) 
c. Sistema de avaliação 

12. Acesso, permanência e conclusão 
a. Estratégias de mobilização da demanda 
b. Medidas para minimizar evasão 
c. Evolução da Matrícula (2010-2015) 
d. Fluxo e rendimento escolar: evasão, aprovação e reprovação (2010-2015)  
e. Certificação (2010-2015) 
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Apêndice 2 

 

Roteiros Entrevistas (aluno, professor, coordenador, diretor) 

Pesquisa: Um estudo sobre centros públicos de educação de jovens e adultos no Estado de São Paulo 

Roteiro entrevista – Aluno(a)s 

Unidade escolar _______________________ Pesquisador(a)__________________ Data __/__/__  

PERFIL  

Idade: ____  Sexo: (...) Feminino (   ) Masculino  Estado civil: ______________ No filhos: ____ Emprego: (  ) Do 

lar ( .) Aposentad@  (  ) Empregad@  (.. ) Desempregado (.. ) Não trabalha Ocupação: 

_________________________  Bairro em que reside: __________________________ Meio de transporte de casa 

ou trabalho à escola: ___________ Tempo desse deslocamento: _______ Renda familiar (apresentar cartela) (   ) 

até 2 SM mês (R$ 1.760) (.. ) 2 a 5 SM mês (de R$ 1760 a 4400) (   ) Mais de 5 SM mês (R$ 4.400)   

ENTREVISTA  

1. Por qual(is) motivo(s) parou de estudar?  

2. Por qual(is) motivo(s) decidiu voltar aos estudos?  

3. Por quanto tempo ficou afastado da escola?  

4. Você já frequentou outras escolas de EJA? (   ) Sim (   ) Não  

5. O que a escola atual tem de diferente das que frequentou anteriormente?  

6. O fato desta escola ter um horário e organização do ensino flexível é positivo ou negativo? Porque?  

7. Você recebe algum tipo de assistência estudantil? (   ) Sim (   ) Não Qual(is)? (   ) Merenda/lanche (   ) 

Transporte/passe escolar (   ) Material escolar (   ) Livros didáticos  

8. Você tem alguma dificuldade de aprendizagem? (   ) Sim (   ) Não Qual(is)?  

9. Os contatos com os professores são suficientes para garantir a aprendizagem? (   ) Sim (   ) Não a. Em caso 

negativo, que tipo de apoio adicional gostaria de receber?  

10. Como você avalia a relação com os professores desta escola?  

11. Você acha que as matérias e as formas como são ensinadas são adequadas para pessoas jovens e adultas como 

você?  

12. Você participa da gestão da escola (assembleias, Conselho de Escola, APM, grêmio, etc.)?  

13. Você recomendaria esta escola para outras pessoas que não concluíram os estudos? Por qual(is) motivo(s)?  

14. Você tem alguma sugestão para melhoria da escola? 
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Pesquisa: Um estudo sobre centros públicos de educação de jovens e adultos no Estado de São Paulo 

Roteiro entrevista – professor/a 

Unidade escolar ______________________________  Pesquisadora ___________________ Data __/__/__ 

PERFIL 

Idade: _______   Sexo: (...) Feminino (   ) Masculino 

Formação: (...) Magistério de nível médio  (   )Licenciatura/Pedagogia (...) Pós graduação 

Área de formação na Graduação: _________________________ Se formou em IES: (   ) Pública  (   ) Privada 

Anos de docência: ____ Anos de atuação na EJA: _____ Anos de atuação no centro exclusivo de EJA: ____ 

Etapa da Educação Básica em que é Professor/a: (   ) EFI  (   ) EFII (   ) EM  (   ) Outro 

Área do conhecimento que leciona: ______________ 

Jornada de trabalho semanal no centro: _______ Jornada semanal em outra(s) escola(s) ou emprego ______ 

ENTREVISTA 

1. Você recebeu, em sua formação inicial (no magistério, licenciatura ou pós-graduação) orientações para 

trabalhar com EJA? Em caso positivo, especifique. 

2. Em que momento da sua trajetória profissional você (Sr./Sra.) começou a trabalhar na EJA? 

3. Como foi seu recrutamento para trabalhar neste centro? 

4. Você (Sr./Sra.) já trabalhou em outras modalidades ou etapas da educação básica? (   ) Sim (   ) Não 

a. Que diferenças aponta entre o trabalho na EJA e em outras modalidades? 

5. Você (Sr./Sra.) considera o centro exclusivo de EJA diferente de outras escolas que ofertam ensino regular e 

EJA (geralmente no período noturno)? Em caso positivo, aponte as diferenças. 

6. Como é sua rotina de trabalho no centro exclusivo? 

7. Quais as principais dificuldades que você (Sr./Sra.) enfrenta em relação ao trabalho no centro exclusivo? 

8. Você (Sr./Sra.) possui oportunidades de formação continuada em serviço? Quais e quem oferta? 

9. Você (Sr./Sra.) se identifica com a proposta curricular e a metodologia de ensino do centro exclusivo? Por 

quê? 

10. Que temas são abordados nas reuniões pedagógicas e de que forma? 

11. Como é sua relação com os estudantes? 

12. Quais são as principais necessidades de aprendizagem dos estudantes? 

13. Em sua opinião, o centro exclusivo atende as necessidades de aprendizagem dos estudantes? Como? 
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Pesquisa: Um estudo sobre centros públicos de educação de jovens e adultos no Estado de São Paulo 

Roteiro entrevista – coordenador(a) pedagógico(a)  

Unidade escolar _______________________  Pesquisador(a)_________________ Data __/__/__  

PERFIL  

Idade: _______   Sexo: (...) Feminino (   ) Masculino 

Formação: (...) Magistério de nível médio  (   )Licenciatura/Pedagogia (...) Pós graduação Área de formação na 

Graduação: _________________________ Se formou em IES: (   ) Pública  (   ) Privada Pós graduação: (   ) Sim 

(   ) Não Área na Pós: ____________  IES: (   ) Pública  (   ) Privada Anos de atuação na Educação: _ Anos de 

atuação na EJA: _ Anos de atuação no centro de EJA: _ 

Jornada de trabalho semanal no centro: __ Jornada semanal em outra(s) escola(s) ou emprego ____ 

ENTREVISTA  

1. Você recebeu, em sua formação acadêmica (no magistério, licenciatura ou pós-graduação) ou continuada 

orientações para trabalhar com EJA? (   ) Sim  (   ) Não a. Em caso positivo, especifique.  

2. Em que momento da sua trajetória profissional você (Sr./Sra.) começou a trabalhar na EJA?  

3. Como foi seu recrutamento para compor a equipe pedagógica deste Centro?  

4. Como funciona a equipe pedagógica do Centro?  

5. Quais as funções específicas do/a Coordenador(a)?  

6. Você (Sr./Sra.) já atuou em outras modalidades da educação básica? (   ) Sim (   ) Não a. Que diferenças aponta 

entre o trabalho na EJA e em outras modalidades?  

7. Você (Sr./Sra.) considera este centro de EJA diferente de outras escolas que ofertam ensino regular e EJA 

(geralmente no período noturno)? (   ) Sim (   ) Não a. Em caso positivo, aponte as diferenças.  

8. Como foi (ou está sendo) construído o Projeto Político Pedagógico do Centro?  

9. Em sua opinião, quais os principais desafios pedagógicos deste Centro de EJA?  

10. Em sua opinião, o Centro atende as necessidades de aprendizagem dos estudantes?  

11. Em sua opinião, o Centro (e/ou a Secretaria de Educação) assegura(m) a formação continuada em serviço dos 

educadores da EJA? (   ) Sim (   ) Não Comente. 12. Avalie o funcionamento do Conselho de Escola e/ou outra(s) 

instâncias de gestão democrática do Centro.  

13. Como é sua relação com as instâncias superiores da Secretaria de Educação?  

14. Como você avalia a proposta pedagógica do Estado/Município para a EJA? 
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Pesquisa: Um estudo sobre centros públicos de educação de jovens e adultos no Estado de São Paulo 

Roteiro entrevista – diretor(a) 

Unidade escolar ______________________________  Pesquisadora ___________________ Data __/__/__ 

PERFIL 

Idade: _______   Sexo: (...) Feminino (   ) Masculino 

Formação: (...) Magistério de nível médio  (   )Licenciatura/Pedagogia (...) Pós graduação 

Área de formação na Graduação: _________________________ Se formou em IES: (   ) Pública  (   ) Privada 

Anos de atuação na Educação: ___ Anos de atuação na EJA: ___ Anos de atuação no centro de EJA: __ 

Jornada de trabalho semanal no centro: _______ Jornada semanal em outra(s) escola(s) ou emprego ______ 

ENTREVISTA 

1. Você recebeu, em sua formação inicial (no magistério, licenciatura ou pós-graduação) orientações para 

trabalhar com EJA? (   ) Sim  (   ) Não  

a. Em caso positivo, especifique. 

2. Você (Sr./Sra.) possui oportunidades de formação continuada em serviço? Quais e quem oferta? 

3. Em que momento da sua trajetória profissional você (Sr./Sra.) começou a trabalhar na EJA? 

4. Como foi seu recrutamento para dirigir este centro? 

5. Como foi (ou está sendo) construído o Projeto Político Pedagógico do Centro? 

6. Como funciona a equipe gestora do Centro? Quais as funções específicas do/a diretor(a)? 

7.  (Sr./Sra.) já atuou como diretor(a) em outras modalidades da educação básica? (   ) Sim (   ) Não 

a. Que diferenças aponta entre o trabalho na EJA e em outras modalidades? 

8. Você (Sr./Sra.) considera o centro exclusivo de EJA diferente de outras escolas que ofertam ensino regular e 

EJA (geralmente no período noturno)? (   ) Sim (   ) Não 

a. Em caso positivo, aponte as diferenças. 

9. Quais os principais desafios da gestão deste centro de EJA? 

10. Como é sua relação com os docentes? Qual o principal foco dessa relação? 

11. Como é sua relação com os estudantes? Qual o principal foco dessa relação? 

a. Em sua opinião, o centro exclusivo atende as necessidades de aprendizagem dos estudantes? 

12. Como é sua relação com a comunidade do entorno do centro? Qual o principal foco dessa relação? 

13. Como é sua relação com as instâncias superiores da Secretaria de Educação? 

14. Como você avalia a política educacional do Estado/Município para os centros específicos de EJA? 
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Apêndice 3 

 

Autorização de Pesquisa 
Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
Dados de identificação  
 
Título: Tempos e espaços da Educação de Jovens e Adultos: estudo de casos de centros 
públicos exclusivos da modalidade 
 
Instituição: Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo  
Financiador: CNPq  
Pesquisadora: Angélica Kuhn 
Entrevistado(a):  
Nome: ________________________________________________________________  
Documento: ____________________________________________ Idade: _____ anos.  
O objetivo desta pesquisa é analisar e comparar a configuração singular da oferta e os resultados 
educativos de centros públicos voltados exclusivamente à educação escolar de jovens e adultos. 
Sua participação consistirá em responder às perguntas a serem realizadas sob a forma de 
questionário ou entrevista (que será gravada para posterior transcrição) e o conteúdo será 
utilizado para fins acadêmicos. Sua participação é voluntária, sem receber qualquer incentivo 
financeiro ou ter qualquer ônus, e a qualquer momento você pode recusar-se a responder 
qualquer pergunta, desistir de participar e retirar seu consentimento. Será assegurada sua 
privacidade e seu anonimato, se assim o desejar. As responsáveis por esta pesquisa se 
comprometem em comunicar o resultado do estudo, mediante acesso ao relatório final.  
Declaro estar ciente do teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo em 
participar da pesquisa proposta.  
 
São Paulo, __ de ________________ de 201__.  
 
 Dispenso anonimato  

 Solicito anonimato  
 

_______________________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO(s) 

 

Anexo 1 
DECRETO Nº 43.052, DE 4 DE ABRIL DE 2003 
Cria os Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos - CIEJAs. 
MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
CONSIDERANDO as diretrizes da política educacional adotada pela Secretaria Municipal de Educação, 
consubstanciadas na democratização do acesso e da permanência, democratização da gestão e qualidade social da 
educação; 
CONSIDERANDO a necessidade de ampliar-se o 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-se 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; 
CONSIDERANDO, por fim, o parecer CME nº 10/02, do Conselho Municipal de Educação, aprovado em 7 de 
novembro de 2002, que autorizou o funcionamento dos Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos - 
CIEJAs, 
D E C R E T A: 
Art. 1º. Ficam criados os Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos - CIEJAs, diretamente vinculados 
aos Núcleos de Ação Educativa - NAEs, da Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 2º. Os Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos promoverão cursos de ensino fundamental, 
articulados com a educação profissional de nível básico, atendidos os interesses da comunidade e as peculiaridades 
locais. 
§ 1º. Os cursos serão organizados em dois ciclos, compostos por quatro módulos, e desenvolvidos em oito 
semestres. 
§ 2º. A educação profissional de nível básico poderá ser desenvolvida mediante convênios ou acordos com 
empresas e entidades, públicas ou privadas. 
Art. 3º. A supervisão e o acompanhamento técnico-administrativo e pedagógico dos Centros Integrados de 
Educação de Jovens e Adultos caberão à Secretaria Municipal de Educação, por meio dos Núcleos de Ação 
Educativa - NAEs, sob a coordenação e orientação da Diretoria de Orientação Técnica - DOT. 
Art. 4º. Os Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos serão instalados em prédios municipais, adaptados 
ou construídos para esse fim, ou em prédios locados ou cedidos por órgãos públicos e entidades particulares, 
mediante convênios e acordos de cooperação, nos termos da legislação em vigor. 
Art. 5º. Para fins de designação de professores do ensino fundamental e demais servidores técnicos, administrativos 
e operacionais, ficam os Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos equiparados às Unidades Escolares 
da Rede Municipal de Ensino. 
Art. 6º. Os atuais Centros Municipais de Ensino Supletivo - CEMEs passam a denominar-se Centros Integrados 
de Educação de Jovens e Adultos - CIEJAs, que deverão organizar-se e reformular a estrutura de funcionamento 
dos cursos de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e as disposições estabelecidas pelo 
órgão normativo do Sistema Municipal de Ensino. 
Art. 7º. A Secretaria Municipal de Educação, mediante portaria, baixará normas complementares com vistas ao 
pleno funcionamento dos Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos, dotando-os dos recursos materiais 
e humanos necessários. 
Art. 8º. Os Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos passarão a vincular-se às Coordenadorias de 
Educação criadas pela Lei nº 13.399, de 1º de agosto de 2002, quando forem instaladas, cabendo-lhes a supervisão 
e o acompanhamento técnico-administrativo e pedagógico dos referidos centros, mantida a coordenação e 
orientação da Diretoria de Orientação Técnica - DOT, da Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 9º. As despesas com a execução deste decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. 
Art. 10. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 
2003 em relação ao disposto no seu artigo 6º, revogados os Decretos nº 33.894, de 16 de dezembro de 1993, nº 
35.456, de 30 de agosto de 1995, e nº 36.367, de 6 de setembro de 1996. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 4 de abril de 2003, 450º da fundação de São Paulo. 
MARTA SUPLICY, PREFEITA 
LUIZ TARCISIO TEIXEIRA FERREIRA, Secretário dos Negócios Jurídicos 
JOÃO SAYAD, Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico 
MARIA APARECIDA PEREZ, Secretária Municipal de Educação 
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 4 de abril de 2003. 
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO, Secretário do Governo Municipal 
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Anexo 2 
Legislação Cieja 

Diretrizes para o funcionamento dos Ciejas 

DECRETO Nº 53.676, DE 28 DE DEZEMBRO DE 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. 
GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
D E C R E T A: 
Art. 1º. Os Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos – CIEJAs observarão, para o seu funcionamento, 
as diretrizes estabelecidas na Lei 15.648, de 14 de novembro de 2012, e as disposições deste decreto. 
Art. 2º. Os Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos – CIEJAs, vinculados às Diretorias Regionais de 
Educação, promoverão cursos de ensino fundamental, que poderão estar articulados com cursos e programas de 
formação inicial e continuada de trabalhadores, em consonância com as diretrizes da política educacional da 
Secretaria Municipal de Educação. 
§ 1º. O curso de ensino fundamental será presencial, com a matriz curricular compreendendo as áreas de 
conhecimento da base nacional comum, além da parte diversificada contendo a língua inglesa para o Ciclo II. 
§ 2º. Os cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, os quais poderão ser desenvolvidos mediante 
convênios ou acordos com empresas e entidades, públicas ou privadas, serão organizados em itinerários formativos 
de oferta obrigatória pelo CIEJA e participação facultativa para os alunos. 
Art. 3º. O curso de ensino fundamental será estruturado em 2 (dois) ciclos e organizado em módulos, na seguinte 
conformidade: 
I - Ciclo I: 
a) Módulo I - Alfabetização; 
b) Módulo II - Básico; 
II - Ciclo II: 
a) Módulo III – Complementar; 
b) Módulo IV – Final. 
Art. 4º. A Equipe Escolar do CIEJA será composta por: 
I - Equipe Gestora, formada por: 
a) 2 (dois) servidores integrantes da carreira do Magistério Municipal, da Classe dos Docentes, para responder 
pela administração, desempenhando, um, a função de Coordenador Geral, e o outro, a de Assistente de 
Coordenador Geral; 
b) 2 (dois) servidores integrantes da carreira do Magistério Municipal, da Classe dos Docentes, para responder 
pelos aspectos pedagógicos e educacionais, desempenhando a função de Assistente Pedagógico e Educacional; 
II – Equipe de Apoio à Educação, formada por: 
a) 5 (cinco) Auxiliares Técnicos de Educação, sendo um deles indicado para exercer o cargo de Secretário de 
Escola; 
b) 3 (três) Agentes Escolares; 
c) 3 (três) Agentes da Administração – Área de Vigilância; 
III – Equipe Docente: 
a) Professores de Ensino Fundamental I para o Ciclo I – Módulos I e II; 
b) Professores de Ensino Fundamental II para o Ciclo II – Módulos III e IV; 
IV – Equipe de Educação Profissional: 
a) professores da Rede Municipal de Ensino, qualificados; 
b) profissionais qualificados, indicados por entidades públicas ou privadas, que firmarem convênio com a 
Prefeitura do Município de São Paulo. 
§ 1º. Os horários das equipes referidas nos incisos I e II do “caput” deste artigo equiparar-se-ão àqueles cumpridos 
pelas equipes nas demais unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino. 
§ 2º. Para atuar no itinerário formativo de informática e no desenvolvimento de projetos no currículo na área de 
informática, será designado um professor de informática dentre os integrantes da carreira do Magistério Municipal, 
da Classe dos Docentes. 
Art. 5º. O exercício das funções referidas nas alíneas “a” e “b” do inciso I do “caput” do artigo 4º deste decreto e 
de seu § 2º dar-se-á por ato do Secretário Municipal de Educação, mediante prévia apresentação de proposta de 
trabalho a ser analisada e aprovada pelo Conselho do CIEJA. 
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Art. 6º. Para o desempenho das funções de Coordenador Geral, de Assistente de Coordenador Geral e de Assistente 
Pedagógico e Educacional, o servidor deverá ter a habilitação exigida na forma da lei e comprovar experiência 
mínima de 3 (três) anos no Magistério Municipal. 
Art. 7º. A designação de professores para regência de classes/aulas, indicados no inciso III do “caput” do artigo 4º 
deste decreto, observará os seguintes critérios: 
I - atendimento à legislação vigente quanto à exigência de habilitação específica nas áreas de conhecimento que 
integram o currículo do ensino fundamental de educação de jovens e adultos; 
II - respeito à jornada de trabalho de opção do professor, nas seguintes condições: 
a) Jornada Especial Integral de Formação - JEIF; 
b) Jornada Básica do Docente - JBD, complementando com 8 (oito) horas-aula de Jornada Especial de Trabalho 
Excedente - TEX; 
III – módulo docente calculado independentemente do ciclo/área de conhecimento, fundamentado nos seguintes 
parâmetros: 
a) deve ser assegurado um regente para cada turma instalada; 
b) cada regente deverá completar 25 (vinte e cinco) horas-aula semanais exclusivamente com alunos, nos termos 
do inciso II do “caput” deste artigo. 
Art. 8º. Os professores de que trata o artigo 7º deste decreto serão designados por ato do Secretário Municipal de 
Educação, dentre os integrantes da carreira do Magistério Municipal, após processo seletivo específico, de acordo 
com critérios a serem divulgados em portaria do Secretário Municipal de Educação. 
Art. 9º. A supervisão e o acompanhamento administrativo e pedagógico dos Centros Integrados de Educação de 
Jovens e Adultos - CIEJAs caberão à Secretaria Municipal de Educação, por meio das respectivas Diretorias 
Regionais de Educação. 
Art. 10. A Secretaria Municipal de Educação poderá estabelecer normas complementares que assegurem o pleno 
atendimento do disposto neste decreto. 
Art. 11. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. 
Art. 12. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 43.052, de 4 de abril de 
2003. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 28 de dezembro de 2012, 459º da fundação de São Paulo. 
GILBERTO KASSAB, PREFEITO 
ALEXANDRE ALVES SCHNEIDER, Secretário Municipal de Educação 
NELSON HERVEY COSTA, Secretário do Governo Municipal 
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 28 de dezembro de 2012 
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Anexo 3 

 Oferta formativa da Escola de Adultos La Verneda de Sant-Martí, 2017-2018 
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