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RESUMO 
 

Esta monografia foi desenvolvida a partir da necessidade de investigar os 
causadores para o fechamento de turmas no primeiro segmento na modalidade 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Diante do exposto, tem como objetivo 
analisar os fatores sociais e educacionais que mantêm afastados ou impedem 
os sujeitos que não concluíram o ensino fundamental na idade considerada 
certa, de ingressarem ou permanecerem nos programas de Educação de 
Jovens e Adultos. A pesquisa foi realizada em dois momentos: o primeiro na 
escola pesquisada na qual foi realizada a aplicação de um questionário com o 
diretor e uma professora que ministrava aulas na EJA. No segundo momento 
foi realizada uma entrevista com dois alunos advindos da escola aonde houve 
o fechamento de turmas do primeiro segmento sendo a pesquisa realizada na 
segunda quinzena do mês de maio. E também foi realizada a aplicação do 
questionário para a diretora da Divisão de Educação de Jovens e Adultos da 
SEMED. A metodologia utilizada nesta pesquisa é o estudo de caso e os 
instrumentos utilizados consistiram em aplicação de questionários e 
entrevistas. Este trabalho está organizado em quatro partes: a primeira 
compreende as abordagens teóricas que fundamentam a pesquisa. A segunda 
parte trata sobre os documentos legais como as Leis de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e alguns autores que respaldam a pesquisa sobre a EJA, 
tais como: Feitosa (2012), Haddad e Di Pierro (2000), Carli (2004) entre outros 
e, também apresentamos quem são os alunos e professores dessa modalidade 
de ensino. Na terceira e quarta partes abordam sobre os aspectos 
metodológicos da pesquisa, problematizando a coleta e analise dos dados bem 
como autores selecionados nesta pesquisa. Os resultados apresentam que os 
principais causadores para o fechamento de turma do primeiro segmento da 
EJA é a violência decorrente no bairro, que inibe e rompe com a educação. 

 
Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos-Causas de fechamento de 
turmas- Violência na escola-Porto Velho/RO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
This monograph was developed from the need to investigate the causers for the 
closure of classes in the first segment in the Youth and Adult Education (EJA) 
modality. In view of the above, it aims to analyze the social and educational 
factors that keep students from entering or remaining in the Youth and Adult 
Education programs away from or impeding those who did not finish their 
elementary education at the right age. The research was carried out in two 
moments: the first one in the researched school in which a questionnaire was 
applied with the director and a teacher who taught classes in the EJA. In the 
second moment an interview was carried out with two students coming from the 
school where the classes of the first segment were closed, being the research 
carried out in the second fortnight of May. The questionnaire was also applied 
to the director of the Youth and Adult Education Division of SEMED. The 
methodology used in this research is the case study and the instruments used 
consisted in the application of questionnaires and interviews. This work is 
organized in four parts: the first one comprises the theoretical approaches that 
underlie the research. The second part deals with legal documents such as the 
Laws of Guidelines and Bases of National Education and some authors that 
support the research on the EJA, such as: Feitosa (2012), Haddad and Di 
Pierro (2000), Carli (2004) among Others, and we also present who are the 
students and teachers of this modality of education. In the third and fourth parts, 
they address the methodological aspects of the research, problematizing the 
collection and analysis of the data as well as authors selected in this research. 
The results show that the main causes for the closure of the first segment of the 
EJA are the violence that results in the neighborhood that inhibits and breaks 
with education. 
 
 
Keywords: Youth and Adult Education-Causes of class closure- Violence at 
school-Porto Velho / RO. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
No presente trabalho de conclusão de curso buscou-se abordar as 

principais causas para o fechamento de turmas do primeiro segmento da EJA, 

especialmente de uma escola da Rede Municipal de Porto Velho/RO, tendo 

como principais fatores sociais: a violência no âmbito escolar. 

Partindo do princípio que todos os indivíduos têm o direito de exercer 

sua cidadania podendo beneficiar-se de uma formação que permita responder 

as suas necessidades educativas fundamentais e enquanto aluna do curso de 

Pedagogia desenvolveu-se o interesse em realizar uma pesquisa com o tema: 

Educação de Jovens e Adultos: Causas para o fechamento de turmas do 

primeiro segmento no contexto de uma Escola da Rede Pública Municipal de 

Porto Velho, visto que, esta modalidade de ensino é dirigida para os cidadãos 

que não tiveram oportunidade de estudar em idade própria ou que tiveram que 

abandonar os estudos por diferentes razões.  

 Diante do exposto, apresentamos a questão norteadora deste trabalho, 

que trata das causas, motivos ou razões que tem contribuído para o 

fechamento de turmas do primeiro segmento de Ensino da Educação de 

Jovens e Adultos em uma Escola Municipal de Porto Velho/RO. 

 Tomando como base documentos oficiais como a LDB 9394/96, temos: 

 

Art. 37 – A Educação de Jovens e Adultos será destinada aqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria. 

§ 1º – Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e 

aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 

oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 

trabalho, mediante cursos e exames 

§ 2º – O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 

permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 

complementares entre si. 

§ 3º – A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 

preferencialmente, com a educação profissional, na forma do 

regulamento.  
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 Em contraponto a esse artigo, temos a pesquisa de campo que aponta 

dados nos quais os fatores externos são mais latentes do que internos para o 

fechamento de turmas no primeiro segmento da EJA na escola pesquisada. 

Uma vez que os alunos mesmo tendo acesso escolar, mesmo apresentando 

professores qualificados para essa modalidade, e ainda a escola apresentando 

boa estrutura, o principal fator que tem afastado os jovens e adultos da sala de 

aula seria a violência dentro e fora da escola. 

 Também é importante levar em consideração que a escola por se 

localizar em um bairro periférico, onde o índice de violência é grande, o uso e 

trafico de drogas são visíveis, onde as ruas são escuras e a falta de 

policiamento no bairro aprisiona esses cidadãos ocasiona o abandono escolar, 

ou seja, os problemas sociais são mais relevantes para que esta evasão 

ocorra. 

  O objetivo geral do trabalho é analisar os fatores sociais que mantêm 

afastados ou impedem os indivíduos que não concluíram o ensino fundamental 

na idade considerada certa de ingressarem ou permanecerem nos programas 

de Educação de Jovens e Adultos de uma escola da rede pública municipal de 

Porto Velho. 

Os objetivos específicos da pesquisa são: 

 Investigar quais foram as causas que levaram ao fechamento da 

modalidade de ensino da EJA na escola pesquisada; 

Investigar como as propostas administrativas e pedagógicas foram 

efetivadas na escola; 

 Averiguar como o gestor municipal está lidando com o fechamento de 

turmas da EJA. 

Reafirmar a importância da EJA para o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. 

A metodologia adotada para a coleta e análise dos dados foi o estudo de 

caso, pois, trata-se de uma pesquisa com abordagens qualitativas e norteará 

coleta de dados. Optaram-se como instrumento de coleta de dados 

questionário e entrevista, sendo que o primeiro instrumento da mais 

comodidade para o pesquisado responder e o segundo instrumento, pode-se 

obter informações naturalmente do sujeito pesquisado. 
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O interesse pela temática surgiu no desenvolvimento da disciplina de 

Fundamentos e Práticas da Educação de Jovens e Adultos, no sexto período, a 

partir da qual foi realizado um estágio e observadas na escola que turmas de 

primeiro segmento eram muito vazias  

Nesta perspectiva, decidimos analisar os pressupostos que justifiquem 

a evasão desses alunos no primeiro segmento nas turmas da EJA. 

A pesquisa teve enfoque nas teorias abordadas por Paulo Freire, 

Diretrizes curriculares nacionais da EJA, Proposta Curricular da EJA e outros 

que trouxeram contribuições fundamentais sobre a EJA e deram suporte às 

etapas de análise dos dados. 

 A sistematização das informações e dados obtidos até agora estão 

estruturados em quatro seções independentes, mas articuladas e coesas.  

 Na primeira seção apresentamos as inquietações que nos moveram 

até aqui, a motivação em relação à pesquisa, especificamente aos professores 

da EJA. A primeira seção foi desenvolvida a partir da leitura de artigos 

referenciados de pesquisadores da temática, obras e documentos que 

abordam o tema sendo o contexto de criação da educação de jovens e adultos 

tratando do levantamento histórico da constituição de políticas públicas após a 

ditadura. 

Na segunda seção sobre os documentos legais como as Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também será apresentado quem são 

os alunos e professores dessa modalidade de ensino e a principais causas 

para a evasão no primeiro segmento. 

Na terceira e quarta seções reflito sobre os aspectos metodológicos da 

pesquisa, problematizando a coleta e análise dos dados bem como autores 

selecionados nesta pesquisa. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 Esta seção visa apresentar todo arcabouço teórico que envolve as 

principais legislações sobre a EJA, como ela se organiza que elementos 

compõem e quais suas principais finalidades, bem como mostrar a evasão nas 

escolas que tem dificultado cada vez mais a qualidade do ensino, e ainda 

explicitar os causadores sociais que tem contribuído paras o fechamento de 

turmas em diversas escolas espalhadas no país. 

 

1.1 CONTEXTO DE CRIAÇÃO DA EJA: INTENÇÕES, RAZÕES E 

CONTRADIÇÕES 

 

Para iniciarmos a reflexão sobre a Educação de Jovens e Adultos em 

nosso País, foi realizado um levantamento histórico da constituição das 

políticas públicas para essa modalidade esclarecendo contextos, necessidades 

e impactos que efetivaram a política de Educação de Jovens e Adultos no 

Brasil. Para tanto, realizamos um recorte temporal, pois, alfabetizar jovens e 

adultos não é um ato apenas de ensino – aprendizagem é a construção de uma 

perspectiva de mudança. 

Mesmo com tantas mudanças no processo de Educação de Jovens e 

Adultos, não pára, é contínuo, são muitos avanços ao longo do tempo, porém 

para se pensar numa sociedade com educação igual para todos é necessário 

que se caminhe igualitariamente em prol da defesa da educação de todos. 

 Ao longo dos anos a EJA tem sofrido modificações de acordo com os 

avanços que a sociedade moderna vai alcançando, destacado por Haddad e Di 

Pierro (2000), a partir da década de 1920 movimentos de educadores e da 

população em prol da ampliação do número de escolas e da melhoria de sua 

qualidade, começou a estabelecer condições favoráveis à implementação 

efetiva de políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos.  

A marca do Movimento de Renovação da Educação, três grandes 

nomes são destaques: Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho. 

Dentre esses autores destacaremos Lourenço Filho, educador 

brasileiro de grande renome para a história da educação no Brasil, ele 
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reformulou a estrutura curricular tornando o curso Normal exclusivamente 

profissionalizante, criando assim um modelo para as demais unidades da 

federação. Empenhou-se ainda em orientar a formação de professores para a 

prática em sala de aula. 

Os principais objetivos era que os alunos tivessem oportunidades 

iguais em todos os lugares do país e para isso era preciso que os métodos 

fossem unificados e não as pessoas. E foram questionados os moldes da 

educação na sua própria organização social que ele via a possibilidade de 

melhoria da educação. Para Lourenço Filho faltava emancipação técnica, além 

de princípios racionais e científicos. Essas preocupações o fizeram promover 

modificações nas formas educacionais nos vários cargos públicos que ocupou. 

Foi também protagonista da Campanha de Educação de Adultos, na década de 

1940, que visavam a instituir políticas globais para tornar possível solucionar 

problemas. 

 

1.2 ASPECTOS LEGAIS SOBRE A EJA: DA NORMA À PRÁTICA 

 

 A EJA aparece nos documentos legais, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (9394/96) e Diretrizes Curriculares Nacionais (2012). Também se 

explica quem são os alunos que compõe essa modalidade, e quem são 

professores que o orientam. 

Na Educação Básica existem várias etapas: o Fundamental e o Médio 

e também a modalidade da EJA nas suas etapas do fundamental e médio, tem 

como proposta oferecer a educação escolar a todos que não tiveram acesso a 

escola na idade correta.  

Em 1961 foi criada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei n° 4.024, de 20/12/61, a tratar especificamente da educação 

nacional reservando ao Governo Federal à fixação de metas a ação supletiva, 

conforme verifica-se no artigo da referida LDB, Art.13. A união organizará o 

ensino público dos territórios e estenderá a ação federal supletiva a todo o 

país, nos limites das deficiências locais (BRASIL, 1961). 

Uma nova versão foi aprovada em 1971, n.º 5.692/71, que atribuiu um 

capítulo próprio para o chamado ensino supletivo, estabelecendo que ele se 

destinava a “suprir a escolarização regular para adolescentes e adultos que 
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não a tinham seguido ou concluído na idade própria”. Esse ensino poderia ser 

ministrado à distância, por correspondência ou por outros meios adequados. Já 

nesse período se afirmava a necessidade de adequar o ensino ao “tipo 

especial de aluno a que se destina”, resultando daí uma grande flexibilidade 

curricular. 

Em seu capítulo IV, a lei 5692/71, explicita em incisos e parágrafos a 

regulação da oferta do ensino supletivo para atendimento aqueles que não 

tiveram acesso na idade certa, conforme segue:  

 
Art. 24 O ensino supletivo terá por finalidade:  
a) suprir, a escolarização regular para os adolescentes e adultos que 
não a tenham seguido ou concluído na idade própria;  
b) proporcionar, mediante repetida volta à escola, estudos de 
aperfeiçoamento ou atualização para os que tenham seguido o 
ensino regular, no todo ou em parte.  
Parágrafo único. O ensino supletivo abrangerá cursos e exames a 
serem organizados nos vários sistemas de acordo com as normas 
baixadas pelos respectivos Conselhos de Educação.  
Art. 25 O ensino supletivo abrangerá, conforme as necessidades a 
atender, desde a iniciação no ensino de ler, escrever e contar e a 
formação profissional definida em lei específica até o estudo intensivo 
de disciplinas do ensino regular e a atualização de conhecimentos.  
§ 1º Os cursos supletivos terão estrutura, duração e regime escolar 
que se ajustem às suas finalidades próprias e ao tipo especial de 
aluno a que se destinam.  
§ 2º Os cursos supletivos serão ministrados em classes ou mediante 
a utilização de rádio, televisão, correspondência e outros meios de 
comunicação que permitam alcançar o maior número de alunos.  
Art. 26 Os exames supletivos compreenderão a parte do currículo 
resultante do núcleo comum, fixado pelo Conselho Federal de 
Educação, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter 
regular, e poderão, quando realizados para o exclusivo efeito de 
habilitação profissional de 2º grau, abranger somente o mínimo 
estabelecido pelo mesmo Conselho.  
§ 1º Os exames a que se refere este artigo deverão realizar-se:  
a) ao nível de conclusão do ensino de 1º grau, para os maiores de 18 
anos;  
b) ao nível de conclusão do ensino de 2º grau, para os maiores de 21 
anos.   
§ 2º Os exames supletivos ficarão a cargo de estabelecimentos 
oficiais ou reconhecidos indicados nos vários sistemas, anualmente, 
pelos respectivos Conselhos de Educação.  
§ 3º Os exames supletivos poderão ser unificados na jurisdição de 
todo um sistema de ensino, ou parte deste, de acordo com normas 
especiais baixadas pelo respectivo Conselho de Educação.  
Art. 27. Desenvolver-se-ão, ao nível de uma ou mais das quatro 
últimas séries do ensino de 1º grau, cursos de aprendizagem, 
ministrados a alunos de 14 a 18 anos, em complementação da 
escolarização regular, e, a esse nível ou ao de 2º grau, cursos 
intensivos de qualificação profissional.  
Parágrafo único. Os cursos de aprendizagem e os de qualificação 
darão direito a prosseguimento de estudos quando incluírem 
disciplinas, áreas de estudo e atividades que os tornem equivalentes 



19 

 

ao ensino regular, conforme estabeleçam as normas dos vários 
sistemas.  

Art. 28. Os certificados de aprovação em exames supletivos e 
os relativos à conclusão de cursos de aprendizagem e qualificação 
serão expedidos pelas instituições que os mantenham (BRASIL, 
MEC, LDB, 1974).  

 

Essa lei foi o marco para os avanços hoje previstas para nova LDB, 

tanto nas idades para o encerramento dos estudos, quanto nas formações 

técnicas, que hoje são oferecidas pelos IFs e outros centros técnicos. 

Na Constituição Federal de 1988 ficou garantido o Ensino Fundamental 

gratuito no seu plano legal, inclusive a todos que não tiveram acesso à 

educação na idade própria. 

Como afirma em seu artigo 208, com alterações da Emenda 

Constitucional nº 59 de 11 de novembro de 2009, assegurando a Educação de 

Jovens e Adultos como direito de todos. Artigo. 208: 

 
I – Educação básica obrigatória e gratuita dos 4(quatro) aos 

17(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita 

para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. 

O dever do Estado com a educação será ofertado mediante garantia 

de: 

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, 

sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria. 

VII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 

básica, por meio de programas suplementares de material didático 

escolar, transporte, alimentação e assistência á saúde. 

 

Pode-se observar no artigo, em que as diferenças irão ocorrer no que 

se refere a obrigatoriedade para o acesso a educação no ensino regular, não 

se estendendo a Educação de Jovens e Adultos pelo motivo de exercer seus 

direitos e decisões próprias. 

Desde a promulgação da constituição Federal em 1988, observamos a 

luta pela afirmação da EJA como modalidade da educação básica.  

Mas somente a LDB 9394/96 foi criado um regulamento legal para a 

efetivação dos direitos previstos na Carta Magna, para a Educação de Jovens 

e Adultos. 

Em seu artigo 37, a LDB (BRASIL, 1996), destaca: 
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Art. 37 – A Educação de Jovens e Adultos será destinada aqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria. 

§ 1º –  Os  sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens 

e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 

oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 

trabalho, mediante cursos e exames 

§ 2º – O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 

permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 

complementares entre si. 

§ 3º – A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 

preferencialmente, com a educação profissional, na forma do 

regulamento.  

 

Na LDB, observa-se que é garantido ao cidadão que não teve 

oportunidades na idade certa ao ensino regular, porém na prática a lei muitas 

vezes não vigora, no que diz respeito ao alunado que moram em regiões de 

difícil acesso, as mães que necessitam de ajuda para com os filhos para se 

manterem na sala de aula, os encarcerados que por vezes não tem auxilio 

educacional e também a violência nos bairros. 

Antes das atualizações da LDB, previa que a Educação de Jovens e 

Adultos se destinava aqueles que não tiveram acesso a idade própria, faixa 

etária dos 7 aos 17 anos em relação aos estudos no Ensino Fundamental e 

Médio, que deveria ser oferecida em sistema gratuitos de ensino, com 

oportunidades educacionais apropriadas, considerando as características, 

interesses, condições de vida e de trabalho do cidadão. A própria legislação 

apresenta um conceito sobre a idade adequada. Há autores que contestam 

esta concepção. A idade adequada de aprender é aquela em o sujeito tem 

chance e condições. 

Feitosa (2012, p.51) destaca: 

 

Se nos pautarmos no conceito de educação ao longo da vida, toda 

idade é própria para o aprendizado, e cabe aos sistemas de ensino 

assegurar o direito á educação em qualquer idade. 

 

 Embora o texto da lei se referisse a garantia de continuidade dos 

estudos para aqueles que não tiveram acesso a ele na idade própria, 

entendemos que não há idade própria para aprendizagem.  
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A partir dessa base legal, foi realizada a elaboração de novas Diretrizes 

Curriculares para Educação de Jovens e Adultos. Conforme Feitosa (2012, p. 

51) aponta: 

 

A partir da Constituição Federal (1988) e da LDB (1996) e com bases 

nelas, foram elaboradas as Diretrizes Curriculares Nacionais da EJA 

que estabelecem dentre outras coisas, uma necessidade de uma 

maior articulação entre governos federal, estaduais e municipais para 

um melhor enfrentamento dos problemas relacionados á Educação 

Básica, formado pelo Ensino Fundamental e o Ensino Médio. 

Sugerem também a extinção da expressão supletivo e restabelecem 

o limite etário para o ingresso na EJA (15 anos para os anos finais do 

Ensino Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio. 

 

 O Parecer CNE/CBE N°11/2000, elaborado pelo Conselheiro de 

Educação, Carlos Roberto Jamil Cury, é consequência da Lei 9394/96. Esse 

parecer surgiu para interpretar os artigos da LDB e impedir qualquer dúvida 

que intermediavam os sistemas de ensino quanto a compreensão da 

complexidade dessa modalidade de ensino, após sua efetivação na Carta 

Constitucional de 1988 e na LDB. 

Importante reparar a destinação do Parecer (11/2000, p.03) apresenta: 

 

Para o universo educacional e administrativo a que este parecer se 

destina os cursos reconhecidos e credenciados no âmbito do art.4º, 

VII da LDB e dos exames supletivos com iguais prerrogativas – 

parece ser significativo apresentar as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos dentro de um quadro 

referencial mais amplo. 

 

O Parecer ocupa-se das Diretrizes Curriculares da EJA. Segundo Carli 

(2004), o parecer trata sobre os fundamentos e funções, bases das diretrizes 

curriculares da EJA, também sobre a Educação de Jovens e Adultos a 

distancia, além do Plano Nacional de Educação, bases histórico-sociais da 

EJA, iniciativas públicas e privadas, indicadores estáticos e formação docente 

para EJA. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA, essa 

modalidade deve desempenhar três funções:  

 

Função reparadora: [...] a função reparadora da EJA, no limite que 

não se refere apenas à entrada dos jovens e adultos no âmbito dos 
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direitos civis, pela restauração de um direito: o direito de uma escola 

de qualidade, mas também o reconhecimento de uma igualdade 

ontológica de todo e qualquer ser humano. Desta negação, evidente 

na história brasileira, resulta uma perda: o acesso a um bem real, 

social e simbolicamente importante. Logo não se deve confundir a 

noção de reparação com a de suprimento (PARECER 11/2000, p. 7).  

 

Observa-se que a função reparadora, não vem de fato contribuir para 

uma aprendizagem integral desse educando, mas vem cobrir falhas de uma 

educação muitas vezes falida, ou reparar algo que faltou, são professores que 

cumprem um terceiro turno para atender necessidades financeiras, são escolas 

que funcionam precariamente, seja pela distância da mesma ou pela falta de 

estrutura física apresentando as mínimas condições para o atendimento 

desses alunos. 

Para aqueles cujo acesso à leitura e a escrita se deu de maneira 

natural, Carli (2004), comenta que, muitas vezes, não é percebida a diferença 

em não ter passado por essa experiência traduzida no direito fundamental. Ser 

excluído desse direito, em uma sociedade a qual se valoriza as habilidades 

intelectuais é como negar o acesso a consciência e a liberdade de garantir a 

sua própria sobrevivência. 

 Como se observa também no Parecer 11(2000, p.9): 

 

Mas a função reparadora deve ser vista, ao mesmo tempo, como 

oportunidade concreta de jovens e adultos na escola e uma 

alternativa viável em função das especificidades socioculturais destes 

segmentos para os quais se espera uma efetiva atuação das políticas 

sociais. 

 

Diante desse contexto, a EJA precisa ser vista como um modelo 

pedagógico próprio, a fim de criar situações pedagógicas e satisfazer 

necessidades de aprendizagem de jovens e adultos no espaço escolar. 

Além da função reparadora, o Parecer 11/2000 chama a atenção 

também para duas outras funções da EJA, ou seja, a função equalizadora e a 

função qualificadora. 

A função equalizadora da EJA visa proporcionar assistência aos vários 

segmentos sociais, tais como: trabalhadores, as donas de casa, migrantes, 

aposentados e encarcerados. Essa função descrita no Parecer aponta a 
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igualdade de oportunidades e que possibilite oferecer aos indivíduos novas 

inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços da estética e nos 

canais de participação; 

A função qualificadora da EJA de acordo com o parecer que trata  da 

educação permanente, com base no caráter incompleto do ser humano, cujo 

potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros 

escolares ou não-escolares. 

Entende-se que a função qualificadora baseia-se na incompletude de 

conhecimento do alunado, muitas vezes não se leva em consideração a 

bagagem de conhecimento de vida, seus saberes, suas experiências 

profissionais, familiares, culturais e costumes regionais implicando no 

desperdício de tempo e falta de aproveitamento desta miscelânea de saberes. 

Segundo esse mesmo Parecer (2000, p.3) explica: 

 
Tal dívida se deve ao caráter subalterno atribuído pelas elites 

dirigentes a educação escolar de negros escravizados, índios 

reduzidos, caboclos migrantes e trabalhadores braçais, entre outros. 

Impedidos da plena cidadania, os descendentes destes grupos ainda 

hoje sofrem as consequências desta realidade histórica. Disto nos 

dão a prova as inúmeras estatísticas oficiais. Fazer reparação desta 

dívida é um imperativo e um dos fins de EJA. 

 

Dessa forma, as Diretrizes Curriculares para EJA representam um 

avanço, pois reconhecem a importância desta modalidade na tarefa de 

reverter/minimizar as injustiças sociais que marcaram a trajetória do nosso 

país, principalmente da classe popular. 

Diante disso, percebemos a necessidade de conhecermos como esses 

documentos legais são colocados em prática, que são muitas vezes 

desconhecidos por muitos que estão inseridos na EJA. 

Portanto, a EJA e suas legislações são primordiais para o andamento 

do processo de ensino-aprendizagem desta população que está fora da sala de 

aula e são prejudicados frente a uma sociedade que valoriza os saberes 

escolares, entretanto a muito a se fazer é necessário avanços de todas as 

partes para que ajam mudanças bruscas em todas as áreas e direcionamentos 

escolares, uma vez que os investimentos são precários e não fiscalizados pelo 

poder público na escola e na comunidade. 
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1.3 OS CÍRCULOS DE CULTURA DE PAULO FREIRE 

 

Paulo Freire criou conceitos, categorias nos vários âmbitos da escola e 

consolidou uma nova visão da EJA. 

 Para Feitosa (2012) Freire pontua que na sala de aula: não se 

consegue um espaço criativo de liberdade e alegria em que os alunos não se 

olham, em que o educador ou educadora fica à frente da sala, muitas vezes, 

um patamar mais o alto para que possa olhar seus alunos de cima. Para fugir 

desse modelo de aula, Freire criou o conceito de Círculo de Cultura. Nele a 

organização do espaço é determinante para a promoção da interação, da 

conectividade entre os participantes e da horizontalidade nas relações. 

 Sobre o professor, no sistema de Freire, contrariando a visão 

tradicionalista que atribui ao professor o papel privilegiado de detentor do 

saber, era denominado animador de debate e tinha o papel de coordenar e 

problematizar as discussões, para que opiniões e relatos emergissem. Cabia 

também a ele conhecer o universo vocabular dos seus educandos, o seu saber 

traduzindo em sua oralidade, partindo sempre de sua bagagem cultural repleta 

de conhecimentos vividos, que se manifestavam em suas histórias de vida, em 

seus “causos”. Freire também usou o termo educador, em lugar de professor. 

 Sobre aluno visto como sujeito do processo educativo, o educando, 

como Freire denominou, tem a participação ativa na sua aprendizagem. O 

gerúndio marca a ação em movimento, ou seja, o sujeito se educa 

permanentemente em contato com objeto do conhecimento e na relação com 

seus pares e com o educador. Etimologicamente, essa palavra se contrasta 

radicalmente com a palavra aluno, cujo significado é “ausência de luz”. Parte-

se, portanto, de uma visão de sujeito a quem falta algo, para compreensão de 

ser autônomo, que age em busca de conhecimento. 

 Na relação professor-aluno a proposta freiriana, o processo está 

centrado na mediação educador-educando com o mundo. Parte-se dos 

saberes dos educandos. No entanto, muitas vezes, o educando adulto, quando 

chega a escola, acredita não saber nada, pois sua concepção de conhecimento 

está pautada no saber escolar. Nesse sentido, as relações entre educador e 

educando não podem ser hierarquizadas, verticalizadas, sob pena de reforçar 

essa crença ao invés de desmitificá-la. No Sistema Paulo Freire, o silêncio do 
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educando em detrimento da fala do educador deu lugar a dialogicidade, onde 

ambos têm voz. 

 Sobre a concepção metodológica freiriana parte dos seguintes 

momentos: Investigação temática – pesquisa sociológica: trata-se da 

investigação do universo vocabular e estudo dos modos de vida na localidade 

(estudo da realidade). Tematização – seleção dos temas geradores e das 

palavras geradoras. “Tematizar” é transformar o observado em temas, para que 

se possa estudar, Problematização – busca da superação da primeira visão 

ingênua por uma visão crítica. Esta visão crítica objetivava transformar o 

contexto vivido. A abordagem metodológica privilegiava como elemento 

presente em todos os momentos e fases do Sistema Paulo Freire, a Leitura do 

Mundo como instrumento de análise crítica da realidade. 

 Em relação a concepção de sujeito [...] no Livro Pedagogia do Oprimido 

(1987), em especial, mas em todos os outros que escreveu, Paulo Freire 

recupera a posição de homens e mulheres como sujeitos da história. Mostra 

que as transformações históricas não se dão exclusivamente na dimensão das 

objetividades, mas na dialética entre o mundo subjetivo, ou seja, na relação 

que os sujeitos, mulheres e homens, estabelecem entre si e com as estruturas. 

A concepção freiriana de sujeito é, nessa perspectiva, a do sujeito histórico e 

critico capaz de olhar para si mesmo e para a realidade, distanciando-se dela 

para, “admirando-a” (mirando á distância), compreendê-la melhor. Assim Paulo 

Freire, o sujeito histórico é aquele que supera a condição de consciência 

intransitiva ou ingênua, construindo em si e com os outros uma consciência 

critica que o instrumentaliza para o fazer histórico.  

 Sobre o conhecimento, a concepção freiriana procura explicitar que 

não há conhecimento pronto e acabado. Ele está sempre em construção. 

Aprendemos ao longo da vida e a partir das experiências anteriores, o que faz 

cair por terra a tese de que alguém está “totalmente” pronto para receber, como 

transferência “bancaria”. Neste sentido, o Sistema Paulo Freire promove uma 

alfabetização que instiga a curiosidade epistemológica, e consequentemente, o 

desejo de saber mais. A alfabetização para Paulo Freire, neste sentido, é o 

processo de incorporação do código escrito as práticas cotidianas, permitindo 

que a pessoa que se apropria deste código possa ampliá-lo constantemente e 

utilizá-lo em favor de seu desenvolvimento pessoal e coletivo.  
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  A autora também comenta que até o surgimento da experiência com o 

sistema Paulo Freire, havia total inexistência de Propostas Curriculares 

especificas para EJA que valorizassem os saberes populares no processo de 

construção do conhecimento. 

Mediante a importância e notoriedade alcançadas na alfabetização de 

adultos pelo educador pernambucano, foi oficializado em janeiro de 1964, o 

PNA (Plano Nacional de Alfabetização), que estabeleceu o Sistema Paulo 

Freire em nível nacional. 

Na década de 1964, acontece o golpe militar e toda a proposta de uma 

educação inovadora é abandonada, interrompendo a efetivação do Programa 

Nacional de Alfabetização que tinha como base o “Sistema Paulo Freire”. 

Passando a ser substituída pelo MOBRAL (Movimento Brasileiro de 

Alfabetização). 

O Mobral foi criado em 1967, seu lema era: “você também é 

responsável, então me ensine a escrever, eu tenho a minha mão domável, eu 

sinto a sede do saber”. 

 Esse movimento teve muita força e apresenta muitos recursos. Com a 

chegada deste movimento muitos alfabetizadores são escolhidos, e por muitas 

vezes muitas pessoas poderiam ser habilitadas para dar aula. 

Os educadores que trabalhavam com educação de jovens e adultos 

tinham como princípio pedagógico partir da realidade de seu alunado 

elaborando conteúdos contextualizados e significativos. 

Com o aumento de estudos e pesquisas em meados da década de 

1980, surgiram novas concepções sobre as práticas de alfabetização de 

adultos e inovação com relação aos materiais didáticos que eram pouco 

reflexivos e sem sentido para os educandos, pois não atendiam as 

necessidades desse alunado. 

Em 1985 começa a nova república com a eleição indireta de Tancredo 

Neves, porém, o mesmo adoece e morre e assume o seu vice, José Sarney. O 

Governo Sarney aconteceu de 1985 a 1990. 

Com a nova república, o Mobral foi extinto, pois estava atrelado a 

ideologia e a pratica do regime autoritário e também tendo a imagem de um 

modelo de baixa qualidade. Com isso, surgiu a ¹Fundação Educar. 
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A Fundação Educar trouxeram várias inovações. Segundo Haddad 

(2000, p.120); 

 

A educar assumiu a responsabilidade de articular, em conjunto, o 

subsistema de ensino supletivo, a política nacional de educação de 

jovens e adultos, cabendo-lhe fomentar o atendimento nas séries 

iniciais do ensino de 1º grau1, promover a formação e o 

aperfeiçoamento dos educadores, produzir material didático, 

supervisionar e avaliar as atividades. 

 

 Segundo Haddad e Di Pierro (2000), a diretriz de descentralização fez 

com a Fundação assumisse o papel de órgão de incentivo e apoio técnico, 

privilegiando a modalidade de ação indireta em suporte aos municípios, 

estados e organizações da sociedade civil. Sendo a meta a provocação para 

que as atividades diretas da Fundação fossem gradativamente incorporado 

pelos sistemas de ensino supletivo estaduais e municipais. 

Haddad e Di Pierro (2000), também argumentam que se em muitos 

sentidos a Fundação Educar representou a continuidade do Mobral, devem-se 

computar como mudanças significativas a sua subordinação ao MEC e a 

transformação em órgão de fomento e apoio técnico, em vez de instituição de 

execução direta.  

A Fundação apoiou técnica e financeiramente algumas iniciativas 

inovadoras de educação básica de jovens e adultos conduzidas por prefeituras 

ou instituições da sociedade civil, valorizando principalmente a descentralizada 

oferta pública de Educação de Jovens e Adultos. 

Essa maneira de renovação do pensamento e práticas foi observada 

na Assembleia Constituinte em 1988, sendo um avanço importante para 

educação brasileira e principalmente a maior conquista da educação de jovens 

e adultos, que foi um avanço ao ensino fundamental público e gratuito, 

independentemente da idade e tendo compromisso a erradicação do 

analfabetismo. 

                                                           

¹ Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos . 
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 Nos anos que antecederam o impeachment do presidente Collor, seu 

governo prometeu colocar em movimento um Programa Nacional de 

Alfabetização e Cidadania (PNAC), que não transpôs a fronteira da intenção. 

De acordo com Haddad e Di Pierro (2000, p.121): 

 

Tendo mobilizado representações da sociedade civil e instâncias 

subnacionais de governo em sua elaboração, o PNAC prometia, 

dentre outras medidas, substituir a atuação da extinta Fundação 

Educar por meio da transferência de recurso federais para que 

instituições pública, privadas e comunitárias promovessem a 

alfabetização e a elevação dos níveis de escolaridade dos jovens e 

adultos. 

 

No período de 1990, o Brasil participa da Conferência Mundial de 

Jomtiem na Tailândia, cujo tema foi Educação Para Todos, com o objetivo de 

traçar a meta de estender a educação para todos os níveis sociais até o ano 

2000. 

Conforme Feitosa (2012, p.44): 

 

Em 1990, com a realização da Conferência Mundial sobre Educação 

para Todos, realizado em Jomtien na Tailândia, entendeu-se a 

Alfabetização de Jovens e Adultos como a primeira etapa da 

Educação Básica, consagrando a ideia de que a alfabetização não 

pode ser separada da pós-alfabetização. 

 

A Declaração Mundial de Educação para Todos constitui-se de uma 

série de princípios e compromissos assumidos pelos países participantes da 

Conferência e expresso no Brasil, através do “Plano de Educação para Todos”, 

de 2001. 

Eleito para presidente em 1994 e reeleito em 1998, o governo de 

Fernando Henrique Cardoso não cumpriu a proposta, mas colocou em pauta a 

reforma politico-institucional da educação pública, conferindo atenção para o 

ensino fundamental de crianças e adolescentes. 

Em 1997 aconteceu a realização da V Conferência Internacional de 

Educação de Jovens na Alemanha/Hamburgo, promovida pela UNESCO 

(Organização das Nações Unidas). Essa conferência representou um 

importante marco, na qual originou este documento, que é referência para a 

elaboração de políticas voltadas para Educação de Jovens e Adultos. 
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Como aponta Carli (2004, p. 93 ): 

 

[...] colocou-se como mais uma tentativa, no âmbito internacional, de 

tentar reverter a situação adversa do analfabetismo no mundo, que, 

diante de uma sociedade caracterizada cada vez mais pela adoção 

de novas tecnologias nos processos de produção e no âmbito das 

próprias práticas e relações sociais, acentua também a exclusão á 

participação nesse novo cenário das populações e analfabetas  

 

A autora comenta que através desta Conferência originou um 

documento que chama “A Declaração de Hamburgo sobre a Educação de 

Adultos”, e constitui-se de uma série de princípios e compromissos assumidos 

pelos países representados quando da realização da Conferência, em julho de 

1997, em Hamburgo. É um documento referência para a elaboração de 

políticas voltadas para a população jovem e adulta, que ao longo dos anos foi 

alijada do processo sistematizado de escolarização. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96) nos artigos 37 

e 38 reafirmam a obrigatoriedade e a gratuidade da oferta da educação para 

todos que não tiveram acesso na idade própria. 

Em 2000, sob a coordenação do Conselheiro Carlos Roberto Jamil 

Cury, é aprovado o parecer n° 11/2000 – CEB/CNE, que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos que “definem a EJA 

como modalidade da Educação Básica e como direito do cidadão, afastando-se 

da ideia de compensação e suprimento e assumindo a de reparação, equidade 

e qualificação” 

Carli (2009) destaca que o parecer 11/2000 surgiu no cenário da EJA 

para interpretar os artigos da LDB e eliminar dúvidas que permeavam os 

sistemas de ensino quanto á compreensão da complexidade dessa modalidade 

de ensino, após a sua positivação na Carta Constitucional de 1988 e na LDB. 

Em 2001, o Programa Recomeço – Programa de Apoio a Estados e 

Municípios para a Educação Fundamental de Jovens e Adultos, é inserido, 

para que possa desenvolver a educação na região Norte e Nordeste. Em 2003, 

já com Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente, o nome do projeto é alterado 

para Programa Brasil Alfabetizado.  

Desta forma, fazendo uma retrospectiva da educação de jovens e 

adultos em nosso país, pode-se averiguar a indiferença que essa modalidade 
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sofreu e ainda sofre ao longo do tempo, desde o uso inicial desse modo de 

ensino no Brasil para a catequização dos povos indígenas, sendo verificado 

claramente com Marques de Pombal e na época dos Militares, isso se torna 

evidente. Pois, não se pretendia oferecer uma educação que se preocupasse 

com a formação crítica do cidadão. 
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2  MEMÓRIA DE IMPLANTAÇÃO DA EJA EM PORTO VELHO 

 

Em face a implantação da EJA no Brasil, buscamos resgatar a história 

da criação da EJA de forma mais especifica ou seja relatar o histórico de 

implantação em Porto Velho-RO. Para tal relato, foram lidos vários 

documentos, artigos e dissertações. 

Pode-se dizer que a educação em Porto Velho-RO, sempre teve uma 

ligação com a educação profissional e iniciou no município de Guajará-Mirim. 

Para Lima (2004), a educação de jovens e adultos  tinha função em algumas 

escolas de oficio de iniciativa particular destinada a população alvo era 

específica. 

No ano de 1924, foi instalada, pelo Coronel Paulo Saldanha uma 

Escola particular gratuita chamada “Cesário Corrêa”, funcionando sob suas 

expensas, dedicada à educação de adultos, para ministrar aulas foi chamado o 

professor de magistério Carlos Costa, que veio do Amazonas. 

Em Porto Velho, a Escola particular “Dr.Joaquim Tanajura” em 1928, 

mantinha o ensino noturno destinado à educação de adultos. 

Devido as regiões longínquas da região norte, as dificuldades para se 

implantar escolas , principalmente voltada para jovens e adultos , as escolas 

surgiram , como objeto de iniciativas, principalmente de Igrejas Católicas como 

os salesianos. 

Em 1943 com a criação do Território Federal de Rondônia, com vistas 

a uma nova reintegração econômica, social e consequente educacional 

trouxeram novos avanços para essa área. 

A portaria n.28 de 1946, da Divisão de Educação a EJA, deveria 

funcionar em todas escolas , com matriculas aberta a todos os cidadãos 

analfabeto ou semialfabetizados , com idade superior a 14 anos. 

Conforme Lourival Chagas da Silva (apud GOMES, 2007),conforme ex- 

aluno do Colégio Dom Bosco e do Curso Normal Regional, iniciou suas 

atividades docentes na Educação de Adultos e Adolescentes. Conforme 

normas adotadas pelo Sistema, os cursos noturnos seriam ministrados, de 

preferência, por professores que pelo Sistema, os cursos noturnos seriam 

ministrados, de preferência, por professores que ensinassem em um dos turnos 

do dia, percebendo para esse fim a gratificação prevista na legislação em vigor. 
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Nessa época a localidade não havia energia elétrica, a iluminação da 

sala de aula era feita pelos próprios alunos que levava cada qual, o seu 

candeeiro. A duração das aulas não passava de duas horas. As classes 

noturnas não passavam de 20 alunos. 

As aulas noturnas eram ministradas em três períodos, tendo duração 

ilimitada e a passagem de um período para outro era feita desde que o aluno 

fosse aprovado nas provas correspondentes expedidas pela Divisão de 

Educação. 

Em 1960, inaugurou em Porto Velho o Centro Profissional Marechal 

Rondon, administrado pelo SENAI, oferecendo cursos técnicos aos jovens e 

adultos que queriam se especializar em técnicas da indústria. 

Nas décadas de 70, do século XXI, houve um grande fluxo migratório 

para Rondônia, principalmente de migrante advindo da região sul, para 

preencher os vazios demográficos na região, ou seja, aumentado índice 

populacional. 

No que diz respeito à educação, os migrantes se organizavam em 

núcleos, construíam barracas, onde realizavam as matriculas dos alunos. A 

alternativa para o governo era oficializar esses estabelecimentos de ensino 

uma vez criadas, e contratava professores muitas vezes leigos. Era necessário 

dessa forma um programa que capacitasse e habilitasse esses docentes. 

De acordo com Lima (2010) foi instituído pelo Governo do Território de 

Rondônia, 1973, o programa de capacitação de recursos humanos ligados a 

docência. Para esta finalidade, foi assinado um com a Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, objetivando a habilitação de professores em nível 

superiores. Esta instituição instalou os cursos de licenciatura curta de Estudos 

sociais, Ciências, Letras e Artes. Em 1976, são firmados convênios com as 

Universidades Federais do Acre e do Pará. 

Portanto, foram realizadas várias iniciativas para minimização no 

analfabetismo na região, com objetivo de oferecer uma educação adequada a 

todos os jovens que não tiveram oportunidades de concluir seus estudos na 

idade certa ou mesmo a própria alfabetização. 

Na atual conjuntura, a Educação de Jovens e Adultos é realizada, pela 

Secretaria de Educação do Estado –SEDUC, Secretaria Municipal de 

Educação- SEMED. 
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2.1 O PERFIL DO ALUNO DA EJA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

 

A Educação de Jovens e Adultos é destinada para sujeitos que por 

algum motivo não frequentou ou deixou de frequentar o ensino regular na idade 

considerada apropriada, em sua maioria são pessoas que trabalham durante o 

dia e se disponibilizam a largar tudo para irem estudar.  

De acordo com Gazoli (2013), a grande maioria dos alunos da EJA, 

tem seus percursos de vida marcados pela falta de êxito na vida estudantil, 

pelo trabalho desde a infância, podemos incluir neste grupo os negros, as 

mulheres, os sujeitos da classe popular, indígenas e grupos minoritários. 

 A autora também relata que muitos desses alunos buscam os estudos 

por necessidades impostas pelo emprego, outros apresentam um profundo 

desejo de aprender a ler e escrever para se inserirem na cultura letrada. Gazoli 

(2013, p. 76) destaca: 

 

Chamamos atenção, em acordo com Freire (1975), para o fato de que 

esses jovens e adultos não são somente carentes ou sujeitos 

marcados por ausências. Eles são trabalhadores, são portadores de 

uma linguagem própria que expressa a sua realidade social ou de seu 

grupo, suas visões de mundo, suas leituras da realidade, seus 

sonhos e aspirações, desejos e necessidades. Esses jovens e 

adultos são portadores de culturas: do meio rural, da periferia, da vila, 

da origem étnica, da religião etc. Eles educam, cuidam de si e de 

outros, possuem múltiplos saberes, apesar de não possuírem os 

saberes propriamente escolar. 

 

Atualmente os jovens na cidade de Porto Velho compõe uma parcela 

significativa na turma da EJA, e a partir de 1990 a EJA vem sofrendo um 

processo de juvenilização, como assinala Vieira apud Brunel (2004, p.34): 

 
Brunel (2004) chama isso de um “fenômeno dos anos 90” e atribui 

essa presença maior dos jovens na EJA a “ fatores pedagógicos, 

políticos, legais e estruturais que fazem com que muitos jovens 

procurem cada vez mais esta modalidade e a cada ano 

precocemente . 

 

Devido a presença desses jovens na turma da EJA, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal nº 8.069, 13 julho de 1990, 

reforça os dispositivos constitucionais no seu quarto capítulo, definindo que a 

oferta educacional deve contemplar as especificidades deste público e a 
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incumbência que cabe ao Estado de promover um acompanhamento efetivo 

desta oferta. Como explicita Vieira (2011, p.35): 

 
Este documento legal adquire relevância nas discussões recentes 

que se tem realizado no campo da EJA em relação a presença cada 

vez mais significativa de estudante adolescentes e jovens no curso 

desta modalidade, presença que demanda um atendimento voltado 

para as especificidades desse grupo etário nos processos de 

escolarização, o que caracteriza um fenômeno conhecido como 

juvenilização do publico da EJA. 

 

Esses jovens chegam a EJA com histórico de fracasso no ensino 

regular, no qual alguns são transferidos por interesse da escola e não por seus 

próprios interesses, outros tiveram uma relação inicial insatisfatória com a 

escola e por algum motivo saíram e voltam a estudar algum tempo depois.  

Para Vieira (2011) e Haddad e Di Pierro (2000), o motivo que muitas 

pessoas desistam de estudar ou deixe a sala de aula temporariamente são: 

Muitos estudantes enfrentam problemas, dentre eles destacamos: a 

pobreza, o uso de drogas, a violência;  

O trabalho também é um causador, muitas vezes a dificuldade do 

sujeito em conciliar os estudos com o emprego faz com que mudar para as 

turmas da EJA, sobretudo no período noturno, seja a única opção; Também 

encontramos como fator a gravidez precoce – a chegada do primeiro filho ainda 

na adolescência afasta muitos da sala de aula, principalmente as meninas, que 

param de estudar para cuidar dos bebês, e quando conseguem retorna á 

escola tempo depois, para EJA. A desmotivação –  sem se interessar pelo que 

a escola oferece, vários adolescentes deixam de frequentar as aulas e só 

tempo depois retornam ciente da importância dos estudos; Decisão do Gestor –  

empurrar casos considerados problemáticos para as turmas de EJA.  

 

2.2 POR QUE ESTÃO FECHANDO AS ESCOLAS DA EJA EM PORTO 
VELHO 
  
 

 Nesta seção abordaremos as principais causas, motivos e razões para 

o fechamento de turmas do primeiro segmento da EJA do ensino fundamental, 

embasadas na escola pesquisada, explicitarão também as dificuldades para o 

acesso e as consequências para vida destas pessoas para não continuidade 
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do curso. A partir de uma pesquisa de campo realizada na Secretaria Municipal 

de Educação com a diretora da divisão da EJA, a qual respondeu um 

questionário a respeito do fechamento de turmas no primeiro segmento. A 

partir de informações colhidas no mesmo, observamos que existe ainda uma 

grande demanda de alunos na busca de vagas para o andamento dos seus 

estudos, e o governo têm feito seu papel na construção de políticas públicas 

que garantam as vagas nas escolas. 

 Sobre o fechamento de turmas em Porto Velho, de acordo com as 

informações do questionário, com o passar do tempo houve uma diminuição da 

demanda de matriculas no primeiro segmento da EJA, também encontramos a 

construção de mais creches para educação integral e também muitas vezes o 

descaso de alguns gestores em querer manter a EJA nas escolas tem sido os 

principais motivos para tal fechamento. 

 Especificamente na escola pesquisada, a diretora nos informou que a 

violência no bairro e na própria escola tem acarretado o fechamento dessa 

escola sendo que a mesma fechou após o assassinato de um vigilante.  

 Historicamente, sabe-se que as turmas da EJA, no mesmo sentido que 

avançam também se retraem, uma vez que a Educação está em progressão, 

ou seja, a tendência é a melhoria da mesma. Porém o que observamos é 

diferente, a evasão em outras escolas de Porto Velho se dão por conta, pela 

necessidade de políticas públicas que abranjam esses jovens, falta de merenda 

escolar para os alunos que vem direto do trabalho, falta materiais didáticos 

para o melhor trabalho de professores, muitas vezes também a distância das 

escolas são facilitadores para que ocorra a evasão 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 
 

 Para a pesquisa de campo foi utilizada uma abordagem qualitativa pelo 

motivo de considerar que a mesma aborda razões que são subjetivas de cada 

indivíduo e também propõe uma análise do fenômeno; que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 Os instrumentos de coleta de dados foram questionários abertos 

aplicados aos sujeitos. 

 Os questionários abertos são instrumentos importantes que avaliam 

melhor as atitudes para analise de questões estruturadas; proporcionam 

comentários, explicações e esclarecimentos significativos para se interpretar e 

analisar as perguntas com respostas fechadas. 

 Ou seja, permitem ao informante responder livremente, usando 

linguagem própria e emitir opiniões. 

 Este estudo nos permitiu conhecer os estudos já existentes e os 

conceitos formulados por teóricos a respeito da temática.  

 Foi realizada a pesquisa “in loco” por meio de entrevistas para 

compreensão real da problemática em questão. 

 A pesquisa bibliográfica foi escolhida, pois o estudo requer informações 

gerais a cerca de um fenômeno de caráter histórico (Educação), e a pesquisa 

em campo se mostrou necessária para a observação da resposta a este 

fenômeno nos indivíduos diretamente envolvidos, baseando esta compreensão 

dialética no que diz Pinto (1982, p. 30): 

 a) A educação é um processo, portanto é o decorrer de um fenômeno 

(a formação do homem) no tempo, ou seja, é um fato histórico. Todavia, é 

histórico em duplo sentido: primeiro, no sentido de que representa a própria 

história individual de cada ser humano; segundo, no sentido de que está 

vinculada à fase vivida pela comunidade em sua contínua evolução. Sendo um 

processo, desde logo se vê que não pode ser racionalmente interpretada com 

os instrumentos da lógica formal, mas somente com as categorias da lógica 

dialética. 
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 A pesquisa de campo terá como população: um diretor, um professor e 

dois alunos sendo que os mesmos são advindos  de uma Escola da Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED). 

 Para a análise dos dados foi realizada a transcrição e interpretação das 

respostas do questionário. Para garantir maior objetividade, o trabalho de 

interpretação e análise das informações obtidas foi realizado com base na 

literatura de referência deste trabalho. 

 

3.1 RESULTADOS DA PESQUISA 
 
 

 Esta pesquisa surgiu com o interesse em investigar os motivos pelos 

quais estão levando ao fechamento de turmas da EJA e identificar como as 

legislações estão sendo aplicadas na prática, também como população de 

certa maneira está lidando com essa situação, apontando os principais 

causadores para este fato e bem como seus malefícios para a comunidade. 

 

3.2 LOCAL E SUJEITO 

 

 A pesquisa de campo foi realizada em uma Escola da Rede Pública 

Municipal de Porto Velho. 

 Os sujeitos da pesquisa foram um diretor da escola na qual houve 

fechamento de turmas do primeiro segmento da EJA, uma professora na qual 

ministrou aulas para as turmas que fecharam e também dois alunos que 

estudaram nessas turmas. 

 O nome da escola será mantido em sigilo, pois a mesma não autorizou 

publicação nesta pesquisa bem como os pesquisados. 
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4 CONFRONTO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA 

 
  A partir da pesquisa de campo realizada na Escola Municipal de Porto 

Velho, podemos constatar vários dados que enriqueceram o trabalho, 

trazendo uma análise profunda no que concerne ao fechamento de turmas 

nesta instituição, também foram realizadas entrevistas com alunos advindos 

desta escola. 

Os questionários foram aplicados no mês de junho para o diretor atual 

e professora que ministrava aulas no primeiro seguimento da EJA antes do 

fechamento das turmas. Este objeto de pesquisa foi escolhido pelo motivo de 

os pesquisados terem maior disponibilidade de tempo para responder e se 

obter respostas mais elaboradas. 

 A interpretação dos resultados da pesquisa foi realizada através da 

análise de conteúdo. Para Bardin (1977, p.01): “A análise de conteúdos oscila 

entre os pólos do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade”. 

 Diante disso, analisamos as respostas do diretor, da professora e dos 

alunos para cada questão do questionário, o que permitiu uma discussão sobre 

as propostas da Legislação da EJA e outros temas. Em seguida, iniciaremos 

um levantamento a respeito das informações coletadas, primeiramente em 

relação ao diretor da escola. 
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5 A EJA NA VISÃO DO DIRETOR 

 

No esforço em apresentar as questões que foram elaboradas para o 

diretor da escola para a análise deste estudo da EJA, foi criada em forma de 

quadros que pode ser visualizada abaixo. 

 

 
Especificação da Escola 

ESCOLA DA REDE PUBLICA 
MUNICIPAL DE PORTO VELHO 

Quadro 1. A Escola 
Fonte: elaborado pela autora (2016) 

 

  A pesquisa de campo foi realizada em uma Escola da Rede Pública 

Municipal que está situada na zona leste da cidade de Porto Velho – RO. Com 

o objetivo de obter sigilo não citaremos o nome da mesma neste trabalho, uma 

vez que não foi autorizada sua publicação pela direção. 

A escola encontra-se em um bairro com alto índice de famílias 

envolvidas com drogas, violência e carência financeira, causado pelo 

desemprego ou subemprego, acarretando visíveis desajustes familiares, que se 

refletem na escola. 

O nível socioeconômico e cultural da comunidade é heterogêneo, 

considerando que a grande maioria de pais e/ou responsáveis, têm profissões 

diferenciadas como: funcionários públicos, comerciantes, serviços gerais, 

vendedores ambulantes, empregadas domésticas, pedreiros, dentre outros. 

Apesar das dificuldades, a participação dos pais e alunos nas 

atividades desenvolvidas na escola é bastante significativa. 

A escola atua de acordo com as Legislações vigentes: Lei nº 9394/96; 

Resoluções do Conselho Municipal de Educação e Instruções Normativas da 

SEMED, vigentes. 

 Em seguida verificaremos sobre a questão profissional do diretor da 

escola. 

 

QUESTÃO 2  Formação inicial, Tempo de trabalho 

 
Diretor 

Pedagogo com 18 anos de atuação e com Pós-graduação 
em Gestão Comunitária. 

Quadro 2. Formação Acadêmica do diretor 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Neste quadro apresenta-se o tempo de experiência do diretor da escola 

o mesmo atua há 18 anos na educação. O diretor tem formação acadêmica em 

Pedagogia, com  Pós- graduação em Gestão Comunitária. 

 Nesse sentido, registra-se a necessidade da qualificação dos 

profissionais de todas as áreas; cada vez mais, o mercado de trabalho exige 

servidores mais experientes, o que pode nos remeter aos estudos de Martins 

(2004), com a Educação Profissional e a nova realidade do emprego. É preciso 

que se tenham profissionais preparados de acordo com as atividades que 

exercem. 

 

QUESTÃO 3  Qual o período em que a Escola ofereceu o 1º 
segmento da EJA? Quando deixou de oferecer o 
ensino da EJA? 

 
Diretor 

De 1998 a 2006 retornou de 2008 a 2011, voltando em  
2015 sendo que neste mesmo ano deixou de oferecer este 
segmento. 

QUADRO 3.Tempo de duração do primeiro segmento da EJA 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 De acordo com o diretor a escola ofereceu o 1º segmento da EJA no 

ano de 1998 a 2006. Ficou sem oferecer este segmento no ano de 2007 e 

retornou 2008 a 2011. No ano de 2015 a escola deixou de oferecer este 

segmento até o presente ano. 

 Neste sentido quando a escola deixa de oferecer a EJA, ela não 

permite que os alunos sejam capazes de RIBEIRO( 2001, p.47 e 48): 

- Dominar instrumentos básicos da cultura letrada, que lhes permitam melhor 

compreender e atuar no mundo em que vivem.  

- Ter acesso a outros graus ou modalidades de ensino básico e 

profissionalizante, assim como a outras oportunidades de desenvolvimento 

cultural.  

- Incorporar-se ao mundo do trabalho com melhores condições de desempenho 

e participação na distribuição da riqueza produzida.  

- Valorizar a democracia, desenvolvendo atitudes participativas, conhecer 

direitos e deveres da cidadania.  

- Desempenhar de modo consciente e responsável seu papel no cuidado e na 

educação das crianças, no âmbito da família e da comunidade.  
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- Conhecer e valorizar a diversidade cultural brasileira, respeitar diferenças de 

gênero, geração, raça e credo, fomentando atitudes de não-discriminação. 

- Aumentar a auto-estima, fortalecer a confiança na sua capacidade de 

aprendizagem, valorizar a educação como meio de desenvolvimento pessoal e 

social.  

- Reconhecer e valorizar os conhecimentos científicos e históricos, assim como 

a produção literária e artística como patrimônios culturais da humanidade.  

- Exercitar sua autonomia pessoal com responsabilidade, aperfeiçoando a 

convivência em diferentes espaços sociais. 

- Verifica-se assim, a importância que a EJA representa na vida dos 

educandos, bem como para a sociedade de modo geral. 

 Em seguida temos destacado no quadro 4 a importância da EJA para a 

comunidade. 

 

QUESTÃO 4  Em sua opinião qual a importância da EJA para esta 
comunidade?                           
 

Diretor Tem grande importância, hoje a comunidade precisa de 
uma escola que ofereça essa modalidade à comunidade, 
pois as escolas que oferecem ficam bem distantes do 
bairro. 

QUADRO 4. A importância da EJA 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

. 

 

Segundo o diretor é preciso que a escola  ofereça essa modalidade, 

pois o primeiro segmento ficam bem distantes do bairro. 

Desta maneira essa situação se opõe ao Art.37 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação que afirma: 

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

aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características dos alunos seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames. 

  
 Pois, como os alunos irão ter acesso ao estudo se não lhes é 

oferecido. 
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Destaca-se posteriormente no quadro 5 sobre os motivos que levaram 

a terminar com a modalidade de ensino do 1º segmento da EJA na 

comunidade segundo o diretor. 

 

QUESTÃO 5 Quais os motivos que levaram a acabar com esta 
modalidade de ensino nesta Escola?   

 
Diretor Em primeiro lugar a violência. 

QUADRO 5. Causas para o término da modalidade da EJA 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

A fala do diretor destaca em primeiro lugar sobre a violência, a escola 

já há algum tempo vinha sendo alvo de vandalismo realizado pelos próprios 

alunos. No ano de 2015, um funcionário foi morto dentro da escola, isso foi 

bem difícil, pois os professores e funcionários estavam com medo e temerosos 

por suas vidas, visto que, alguns deles até foram ameaçados de morte. 

Para Pasetto (2008, p.56): 

 

Muitos alunos da EJA têm origens em quadros de 
desfavorecimento social e suas experiências familiares e 
sociais afastam-se progressivamente, por vezes, das 
expectativas, conhecimentos e aptidões que muitos docentes 
possuem com relações a estes estudantes. Valorizar, identificar 
e conhecer tal situação é principio metodológico a fim de se 
produzir uma atuação pedagógica capaz de produzir soluções 
justas. 

  

 A escola precisa buscar juntamente com a comunidade ações que 

possam modificar o contexto vulnerável que a escola apresenta, de modo que 

se tenham alternativas, e não só o fechamento do ensino da EJA como solução 

para o problema. 

 Vejamos o quadro 6 que demonstra o conhecimento da legislação e o 

fazer docente.çç 
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QUESTÃO 6 Você conhece a legislação da EJA? De que maneira, 
em seu entendimento, elas impactam o fazer docente 
do professor? 

 
Diretor 

SIM. A necessidade dessa modalidade , faz com que o 
docente seja fundamental e participativo neste processo, 
pois estamos trabalhando não tiveram a mesma condição 
de estudo que no decorrer de suas vidas tiveram que parar 

QUADRO 6. Legislação da EJA 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 

O diretor afirma em ter conhecimento referente à legislação da EJA. 

Considera que a necessidade da oferta dessa modalidade, faz com que o 

docente seja fundamental e participativo neste processo, pois estamos 

trabalhando com pessoas que não tiveram a mesma condição de estudo e que 

no decorrer de suas vidas tiveram que parar.  

De acordo com o artigo 37 da LDB 9394/96 afirma: § 2º “O poder 

público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na 

escola, mediante ações integradas e complementares entre si.” 

 

QUESTÃO 7 Como se tem dado o cumprimento da Legislação 
Educacional na EJA em Porto Velho? 
 

 
Diretor 

Infelizmente não se pode dizer que essa legislação esta 
sendo cumprida, a falta de acesso dessas pessoas na 
modalidade EJA é a principal. Muitas escolas estão 
fechando as portas devido o grande crescimento da 
violência no município, isso é claro e visível a todos. 

QUADRO 7. Cumprimento da Legislação da EJA em Porto Velho 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Porém, de acordo com a LDB 9394/96 afirma no artigo § 2º O Poder 

Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na 

escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

Isto é, é preciso que se encontrem soluções que permitam aos 

educandos o acesso e a permanência para continuar a estudar. 

 

QUESTÃO 8 Onde se encontram atualmente os professores que 
atuavam na EJA? 

 
DIRETOR 

Foram remanejados 

QUADRO 8. Remanejamento de professores 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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De acordo com o entrevistado, a partir do ocorrido os professores que 

faziam parte do quadro da EJA foram redistribuídos, para outras escolas e 

outras modalidades de ensino. Como afirma a Lei 8.112/90  

 A redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, 
ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro 
órgão ou entidade do mesmo Poder com prévia apreciação do órgão 
central. 

 I - Interesse da administração; 
 II- Equivalência de vencimento; 
 III- Manutenção da essência das atribuições do cargo; 
                                         IV- Vinculação entre graus de responsabilidades e complexidades de          

atividades; 
 V- Mesmo nível de escolaridade; 
 VI- Compatibilidade de atribuições de cargos e as finalidades 

instituições do órgão ou entidade; 

 
Em outras escolas, provavelmente trabalhando no diurno, outros 

conseguiram superar e voltaram a trabalhar em outras escolas nesta 

modalidade. 

 

QUESTÃO 9 Quais os impactos sociais observados após o 
fechamento da EJA na comunidade?  
 

 
Diretor 

Houve um grande entristecimento da comunidade uma vez 
que a modalidade deixou de ser oferecida 

QUADRO 9. Impactos sociais após o fechamento da EJA na visão do diretor 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 

Insatisfação da comunidade por não ser mais ofertada essa 

modalidade, o grande número de alunos que não estão em sala devido a 

distancia de outras escolas. De acordo com a Proposta Curricular -1º segmento 

da EJA (2001, p.35) corrobora : 

 

 Em países como o Brasil marcados por graves desníveis sociais, pela 
situação de pobreza de uma grande parcela da população e por uma 
tradição política pouco democrática, baixos níveis de escolarização 
estão fortemente associados a outras formas de exclusão econômica 
e política. 

 
Na comunidade aonde é oferecida o primeiro segmento da EJA, após a 

tragédia ocorrida o ensino da mesma ficou inexistente naquela região, 

diminuindo as oportunidades de todos.  
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QUESTÃO 10 Você tem relatos ou experiências positivas sobre a EJA 
na vida de algum estudante no período que o ensino 
era oferecido na Escola? 

 
DIRETOR 

Sim, vários relatos, mais um me marcou Um senhor 
começou EJA na 1ª serie do 1º segmento concluiu a 8ª 
série Aqui. Um dia um grupo de acadêmicos de uma 
determinada faculdade vieram fazer um trabalho com os 
alunos da EJA e para nossa surpresa e felicidade, o aluno 
que estava a frente desse projeto, era um acadêmico que  
tinha estudado na escola e era esse aluno. 
 

QUADRO 10. Relatos e experiências positivas sobre a EJA 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 

Para o entrevistado, a EJA tem sido uma grande oportunidade para 

todos, uma vez que o próprio aluno da escola voltou para instituição para 

desenvolver um projeto com aluno da  EJA agora como acadêmico. 

Conforme Pasetto (2008, p.69) sobre a EJA: 

 

 As escolas que possuem o curso de Educação de Jovens e 
Adultos devem oferecer aos educandos a probabilidade de 
ampliar as competências necessárias para a aprendizagem dos 
conteúdos escolares, bem como a possibilidade de aumentar a 
consciência em relação à interação com o mundo, 
desenvolvendo a capacidade de participação social, no exercício 
da cidadania. 

  

 Percebemos a necessidade que temos em oferecer um ensino de 

qualidade que atenda a toda a sociedade. 

 A partir dos estudos de Di Pierro (2008) apresenta as funções sociais 

da EJA no contexto latino-americano. Dentre elas, destacam-se elevar o nível 

de formação da população adulta que não teve acesso ou permanência na 

escola e promover oportunidades de qualificação, atualização e acesso a bens 

culturais ao longo da vida. 

 Na próxima seção apresentaremos a coleta de dados do questionário 

aplicado para o professor (a). 
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5.1 A EJA NA VISÃO DO PROFESSOR 
 

Nesta seção apresentaremos as questões que foram elaboradas para a 

professora da escola para a análise deste estudo da EJA, foi criada em forma 

de quadros que pode ser visualizada abaixo. 

 

QUESTÃO 1  Formação inicial, Tempo de trabalho  

 
Professor(a) 

Sou formada em pedagogia pelo PROHACAP, atuo a 14 
anos na educação, tenho pós... ... 

QUADRO 11.Formação Acadêmica do professor(a) 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 Sobre a formação acadêmica da professora pesquisada a mesma 

apresenta nível superior em Pedagogia, também apresenta o curso de 

especialização PROHACAP- Programa de Formação para Professores Leigos, 

curso oferecido exclusivamente em Rondônia. A professora também apresenta 

curso de Pós Graduação em Gestão Educacional, com catorze anos de 

atuação em sala de aula, e teve experiência de dois anos na EJA. Atualmente 

após o fechamento de turmas da EJA foi remanejada para Educação Infantil 

 A identidade profissional é excepcional para construção de um caráter 

ilibado seja em qualquer área de atuação para o pedagogo não seria diferente. 

Com a resolução CNE/CP nº 1/2006, homologada em 15 de maio de 

2006, foi assumida no texto oficial a indicação da docência como base de 

formação, bem como atuação da pesquisa e na participação do pedagogo na 

gestão da escola. De acordo com a DCNs: 

Artigo 2º- As diretrizes curriculares para o curso de pedagogia 
aplicam-se a formação inicial para o exercício da docência da 
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos 
cursos do Ensino Médio, na modalidade Normal em curso de 
Educação profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como 
em outras áreas na quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos. ( CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2006) 

Portanto, o pedagogo conta com um grande campo de atuação, ou 

seja, pode atuar na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

e nas disciplinas pedagógicas do curso Normal do nível médio e como gestor 

escolar e dinamizador de projetos e experiências educacionais escolares e 

não- escolares. 
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QUESTÃO 2 

Em sua opinião qual a importância da EJA para esta 
comunidade? 
 

 
Professor(a) 

Representa para a comunidade um caminho de 
desenvolvimento para as pessoas de todas as idades . 
portanto para a comunidade a educação sistematizada é 
um meio de mudanças na vida pessoal e profissional 
(social) 
 

QUADRO 12. A importância da EJA para comunidade 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 
 No que diz respeito sobre a importância da EJA para comunidade, a 

professora afirma que representa uma grande oportunidade para todos, ou 

seja, um meio para a mudança na vida pessoal e profissional para os sujeitos 

inseridos no ensino da EJA. 

 De acordo com a constituição de 1988 a educação básica é direito de 

todos e dever do Estado, mas sabemos que muitas vezes não é dessa forma 

que funciona no País. A educação muitas vezes é desvalorizada, e que 

consequentemente diversos fatores levam a criação de programas que 

preencham esse espaço que uma educação de qualidade supriria. 

Sendo assim a EJA deve estar em todos os lugares, a escola pública 

precisa oferecer condições para que o jovem e o adulto permaneçam na escola 

recebendo ensino de qualidade que os desenvolva como cidadão pleno. É 

importante contribuir efetivamente para o desenvolvimento do aluno. E isto vai 

ocorrer na medida em que ele obtenha, na escola, informação para uma vida 

melhor. Por exemplo: que aprenda a utilizar um caixa eletrônico, a se alimentar 

de forma adequada, a tirar uma carteira de motorista. 

 

QUESTÃO 3 Você conhece a legislação da EJA? De que maneira, em 
seu entendimento, elas impactam o fazer docente do 
professor? 
 

 
Professora(a) 

Sim, pois as metodologias devem esta adequadas e 
voltadas para os alunos garantindo que os mesmos tenham 
desenvolvimento pessoal, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para a trabalho. 
 

QUADRO 13.Legislação da EJA 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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 Sobre o conhecimento da legislação da EJA a professora respondeu 

que conhece e que tem um bom entendimento, concorda que as metodologias 

devem estar pautadas nos PCNS que são adequados para os alunos uma vez 

que desenvolvem como sujeitos, preparando para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho. 

 De acordo com BRASIL (1998, p.15) sobre o currículo da EJA abrange:  

 

A legislação educacional brasileira é bastante aberta quanto à carga 
horária, a duração e aos componentes curriculares desses cursos. 
Considerando positiva essa flexibilidade, opta-se por uma proposta 
curricular que avança no detalhamento de conteúdos e objetivos 
educativos, mas que permite uma variedade grande de combinações, 
ênfases, supressões, complementos e formas de concretização.  

 
 

Destaca-se também que devemos atentar para que o currículo escolar 

da EJA não reproduza simplesmente os currículos, métodos e materiais da 

educação infanto-juvenil. Ele deve se apresentar mais flexível e menos 

compartimentalizado, reconhecendo processos de aprendizagem informais e 

formais, de modo que os estudantes possam obter novas aprendizagens e que 

criem um autoconhecimento, oportunizando a uma maior criticidade. 

 Nesse processo formativo, almeja-se a articulação da formação geral 

com a profissional, incorporando também formação política para a cidadania 

moderna, além de certos desafios éticos ou práticos da vida social 

contemporânea relacionados ao exercício da moderna cidadania, tais como o 

estudo dos novos meios tecnológicos de informação e comunicação. 

 

QUESTÃO 4 Você conhece  os motivos que levaram a acabar com esta 
modalidade de ensino na Escola?  
 

 
Professor(a) 

A falta de compromisso do poder publico. Violência  
 

QUADRO 14.Fechamento de turmas 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 Em relação ao fechamento de turma na escola pesquisada a 

professora relata que um dos motivos causadores para consequente término 

da modalidade da EJA no primeiro segmento é a falta de comprometimento do 
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governo e também da violência tanto na escola quanto fora dela, 

principalmente nas suas proximidades. 

 Sobre a violência escolar é importante destacar que vários são os 

causadores para tal fato, são inúmeros os fatores que podem levar uma criança 

ou um adolescente a um ato delitivo, a seguir, abordaremos os que 

acreditamos serem os mais relevantes. 

 A desigualdade social é um dos fatores que levam um jovem a cometer 

atos violentos. A situação de carência absoluta de condições básicas de 

sobrevivência tende a embrutecer os indivíduos, assim, a pobreza seria 

geradora de personalidades disruptivas. “A partir desse fato de estar numa 

posição secundária na sociedade e de possuir menos possibilidades de 

trabalho, estudo e consumo, porque além da pobreza, os sujeitos se sentem 

maltratados, vistos como diferentes e inferiores.  

 A influência de grupos de referência de valores, crenças e formas de 

comportamento seria também uma motivação do jovem para cometer crimes. 

 

QUESTÃO 5 O que mudou na vida dos professores que atuavam na 
escola após o fechamento das turmas de EJA? Como se 
organizaram novamente?  
 

 
Professor(a) 

Foram readaptados, mas alguns ainda não conseguiram 
adaptação. 
 

QUADRO 15. Mudanças na vida dos professores após o fechamento de turmas na EJA 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 
 

 Por meio dos questionários obtivemos um relato que a violência foi um 

dos principais causadores para os fechamentos das turmas do primeiro 

segmento da EJA, muitas delas foram para a Educação Infantil ou para outro 

setor da escola. 

Ser professor da EJA não é para qualquer profissional da educação. 

Ele precisa ter o perfil adequado, pois a metodologia tem que ser diferenciada 

bem como a forma de relação professor/aluno. Na formação continuada tem 

que se procurar enfocar: metodologia, avaliação e relação professor/ aluno de 

forma sistémica. 

Paulo Freire, visando a libertação, dá um significado especial  a esta 

relação professor- aluno : “Para ser um ato de conhecimento o processo de 
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alfabetização de adultos demanda, entre educadores e educandos, uma 

relação de autentico dialogo”.Infelizmente, para um país que pretende ser uma 

potência mundial como é o caso do Brasil , temos estatisticamente, 

comprovado um numero significante de analfabetos, sendo um ruído na 

imagem brasileira. 

Não há como negar que a EJA tem demandas próprias, sendo 

impossível desenvolver programas de qualidades sem que os recursos estejam 

garantidos e, normalmente, nas escolas, esses professores se veem obrigados 

a improvisarem o local para suas aulas, os materiais utilizados e ate mesmo os 

educadores são arranjados. Para resolver essa demanda, a profissionalização 

do corpo docente e o enriquecimento dos ambientes de aprendizagem são 

fundamentais. 

O papel dos professores é destacar a curiosidade, indagar a realidade, 

problematizar, ou seja, transformar os obstáculos em dados de reflexão para 

entender os processos educativos, que como qualquer faceta do social, esta 

relacionada com seu tempo, sua história e seu espaço. Uma tarefa 

fundamental desses professores da EJA é conhecer que saberes e habilidades 

os alunos desenvolvem em função do seu trabalho no seu dia a dia. 

Assim, cada vez mais, os professores da EJA tem de lidar com varias 

situações; a especificidades socioeconômicas do seu aluno, a baixo auto- 

estima decorrente das trajetórias de desumanização , a questão geracional , a 

diversidade cultural, a diversidade étnico –racial, as diferentes perspectivas dos 

alunos em relação a escola, as questões e dilemas políticos da configuração do 

campo da EJA como espaço direito do jovem e adulto, principalmente , os 

trabalhadores. Dai, o campo da necessidade da formação continuada desses 

professores para que não fiquem ausentes dessa discussão e assim , terem 

alternativas e estratégias pedagógicas para superar essa situação em sala de 

aula. 
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QUESTÃO 6 Quais os impactos sociais observados  após o 
fechamento da EJA na comunidade?  
 

 
Professor(a) 

Analfabetismo cresce, violência, o comércio de drogas 
aumentou 
 

 
QUADRO 16. Impactos sociais observados após o fechamento das turmas da  EJA 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 O indivíduo enfrenta uma grande oferta de oportunidades: o uso de 

drogas, uso de bebidas alcoólicas, uso da arma de fogo aliada a inexistência 

do controle da polícia, da família e comunidade tornam o indivíduo motivado a 

concluir o ato delitivo. “Carências afetivas e causas socioeconômicas ou 

culturais certamente aí se misturam, para desembocar nestas atitudes”. 

(COLOMBIER,1989, p.35) .. 

 

QUESTÃO 7 Você tem relatos ou experiências positivas sobre a EJA na 
vida de algum estudante no período que o ensino era 
oferecido na Escola? 
 

Professor(a) Sim, alunos que estão ou terminaram faculdade, com um 
bom emprego. 
 

 
QUADRO 17. Relato do professor(a) em relação aos alunos da EJA 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  

 Em relação ao conhecimento da professora sobre experiências 

positivas na vida de estudantes da EJA após seu término, informou que muitos 

estão finalizando a faculdade ou ainda apresenta um bom emprego 

 Sabemos que muitos alunos da EJA foram obrigados a deixar a escola 

para trabalhar, muitas vezes ainda quando crianças. Entretanto, após os longos 

anos de abandono da escola, eles querem retornar para o âmbito escolar. 

Esses sujeitos querem voltar a escolar em busca de cidadania, de se 

reconhecerem-se como sujeito digno de seus direitos, direitos esses negados 

pela desigualdade, pela omissão e indiferença. 

 Fazer com que se entenda a importância dos estudos na vida pessoal 

e profissional de um adulto nem sempre é tarefa fácil, principalmente quando 

se trata de moradores de comunidades mais vulneráveis, nas quais as 
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oportunidades de crescimento parecem ser menores. No entanto, mesmo com 

todas as dificuldades, há quem se esforce para aumentar as chances de 

desenvolvimento na vida de dezenas de cidadãos. 

 
 

5.2 VISÃO DA SEMED SOBRE A EJA 
 
 

 
QUESTÃO 1 

Tempo de profissão na Divisão de Educação de Jovens 
e Adultos na SEMED, Formação e trajetória docente. 
Como ocorre o processo de escolha para Diretor da 
Divisão da SEMED 
 

Diretora da 
Divisão da 
SEMED 

Na Educação estou a 26 anos. 
Na divisão a 10 anos, 8 anos como técnica e a 2 anos 
como chefe. O processo de escolha se deu por indicação 
da Secretaria Municipal de Educação. 

 
QUADRO 18Tempo de serviço na Divisão da EJA na SEMED 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 Sobre a formação acadêmica a diretora da Divisão de Educação de 

Jovens e Adultos (DIEJA) a mesma apresenta Nível Superior em Pedagogia, e 

está atuando na educação a 26 anos. Sendo que na DIEJA está a 10 anos, a 8 

anos como técnica e a 2 anos como chefe da divisão. O processo de escolha 

se deu a partir da indicação da Secretária Municipal de Educação. 

 

 
QUESTÃO 2 

Como é desenvolvida a Política Pública na inclusão de 
jovens e adultos na cultura letrada a partir da Educação 
de Jovens e Adultos no município de Porto Velho? 
 

 
Diretora da 
Divisão da 
SEMED 

Os alunos vão direto as unidades escolares em busca de  
vagas .Ainda não existe uma chamada escolar especifica 
para a EJA. 

 
QUADRO 19. Política Pública na Inclusão de Jovens e Adultos 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 
 

 O governo e prefeituras têm trabalhado na construção de um 

desenvolvimento integrado da Educação de Jovens e Adultos identificando o 

número e o local onde se encontram esses jovens. 
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 No inicio da década de 90 do século XX , foi marcado por uma reforma 

educacional que teve como eixo principal a mudança da organização curricular 

no país, na qual foram definidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação. 

 O objetivo das secretarias é de melhorar a qualidade de ensino, é ter 

clareza da função social e do homem que se quer formar é fundamental para 

realizar uma prática pedagógica de qualidade. 

 

 
QUESTÃO 3 

Quais são as razões de algumas escolas do Município 
de Porto Velho fecharem as turmas do primeiro 
segmento da EJA? 

 
Diretora da 
Divisão da 
SEMED 

Diminuição significativa da demanda; implantação da 
educação integral em  algumas escolas, desinteresse de 
alguns gestores em manter a escola aberta no 3º turno por 
conta da violência. 

 
QUADRO 20.Fechamento de turmas do primeiro segmento em Porto Velho. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

De acordo a diretora da DIEJA, a demanda diminuíram 

significativamente nos últimos anos, podemos apontar vários fatores para tal 

fato: O Censo Escolar 2015, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) aponta que as matrículas na 

EJA caíram em relação a 2012.  

Diante destes dados apontaremos possíveis razões para que tal 

demanda esteja diminuindo significativamente são: excesso de trabalho e 

problemas familiar, ou seja, não conseguem conciliar o trabalho com os 

afazeres da escola. Também escolas localizadas em lugares distantes 

dificultando a vida de muitos jovens no deslocamento, além do transporte 

publico por muitas vezes ser ineficiente impedindo dessa forma que os alunos 

cheguem nas referidas escolas.  

Também temos os casos de violência a escola, a pesquisa realizada 

com os alunos, professor e diretor da escola nos revelou que a impotência no 

ambiente escolar. São casos de agressão de alunos contra professores, 

depredação do ambiente escolar. 

De acordo com o pesquisador Bernard Charlot (2002) desenvolveu 

uma classificação bastante importante: 

- Violência na escola: é a que reproduz uma realidade externa a ela, 

quando a instituição está inserida em um contexto violento. Evidencia-se por 

pequenos furtos, consumo de drogas e outras situações características do 

entorno. 
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-Violência da escola: quando a própria instituição agride os estudantes 

de maneira velada com regras abusivas ou arbitrárias 

- Violência à escola: representada pelas situações em que se macula a 

instituição ou os que a representam – como quando um aluno ou pai causa 

danos ao patrimônio escolar ou agride fisicamente os funcionários. 

Essa proposta de Charlot apresenta que gestores e nem professores 

tem o alcance para resolução desse tipo de problema. O que é necessário que 

se faça é acionar os órgãos competentes (polícia, conselho tutelar etc), além 

de cobrar do poder público condições seguras para o trabalho. 

 

 
QUESTÃO 4 

Quais os impactos educacionais/sociais que podem 
ocorrer após o fechamento de turmas da EJA em Porto 
Velho. 

 
Diretora da 
Divisão da 
SEMED 

Não entendimento da demanda reprimida. 

QUADRO 21.Impactos educacionais/sociais após o fechamento de turmas da EJA em Porto 
Velho. Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Segundo a diretora da DIEJA o fechamento de turmas da EJA pode 

acarretar muitos impactos educacionais. Porem é necessário saber quais 

seriam essa mudanças. De fato seria essencial que ao passar dos anos as 

turma de EJA diminuíssem, porém a divida histórica educacional que o país 

apresenta é enorme. Como ressaltado na penúltima questão vários são os 

fatores para que ocorra esse fechamento, entretanto é necessário repensar na 

resolução de tais problemas, uma vez que a população brasileira de acordo 

com o IBGE (2016) ainda atinge 27 % da população brasileira. 

 
5.3 VISÃO DOS ALUNOS SOBRE A EJA 

 
 

  Nesta seção será apresentada a análise dos dados obtidos através de 

entrevista gravada com alunos. 

 Foram realizadas sete perguntas para o quantitativo de dois alunos, 

com o comprometimento de não divulgar o nome dos mesmos por isso são 

identificados como A1 e A2. 

 Em seguida, apresentaremos as perguntas e respostas da entrevista: 

 A primeira pergunta feita aos alunos foi sobre suas idades. O A1 tem 

71 anos e A2 tem 52 anos. 
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 A segunda pergunta tratou da escolarização, os dois alunos voltaram 

após o fechamento das turmas do primeiro segmento da EJA, sendo que os  

mesmos estão no 1º ano do primeiro segmento da EJA. 

 A terceira questão trata da profissão sendo que o A1 é aposentado e 

A2 é dona de casa.  

 Na quarta questão se refere ao período que frequentaram o primeiro 

segmento na escola pesquisada e também quando a instituição deixou de 

oferecer essa modalidade, os dois alunos frequentavam a mesma classe e 

pararam no 1º ano do primeiro segmento. 

 A quinta pergunta se refere ao prosseguimento dos estudos após o 

fechamento do primeiro segmento da EJA da escola pesquisada, o A1 e A2 

pararam os estudos no ano de 2015, pelo motivo  de não oferecer mais a 

modalidade de ensino no seu bairro . Contudo, em 2016 os dois alunos 

voltaram para a sala de aula em uma escola municipal, porem com uma 

estrutura bem inferior e que oferece apenas a primeira série do ensino 

fundamental na EJA. 

 Na sexta pergunta trata dos motivos que levaram ao fechamento da 

EJA na escola. O A1 revelou que o motivo para o fechamento de turma da EJA 

na escola foi “o acidente com morte do vigia que trabalhava a noite. E ai tudo 

aconteceu esse episódio, ficou ruim para todos que estava estudando e para 

muitas pessoas também que queriam estudar, ainda tinha as que vinham fazer 

a inscrição, aí não teve mais jeito, parou tudo, aí disse que as professoras 

foram ameaçadas, aí parou definitivo”. 

 Já A2 nos disse:“ que numa noite a gente estava em sala de aula, 

quando ouviram um tiro e abrimos a porta , e vimos o rapaz que era o vigia do 

colégio, já estava vindo a óbito, no dia seguinte a escola já estava fechada 

 Na sétima pergunta trata da importância da EJA para a vida deles e 

para a comunidade, o A1 “ diz que é muito importante , que estava aprendendo 

e a professora era muito legal” e revelou que a  comunidade sentiu bastante 

após o acontecimento e que todos ficaram com medo. O A2 diz que “é muito 

importante para o desenvolvimento do país e da comunidade de ter mais 

conhecimento”. 
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 Por meio da analise entendemos que o principal fator para o 

fechamento de turmas no primeiro segmento da EJA na escola em questão é a 

violência no âmbito escolar e comunitário. 

 Os muros pichados e os vidros quebrados são apenas o cenário de um 

drama presente em muitas escolas. Enquanto do lado de fora o tráfico de 

drogas e as gangues envolvidas com roubos e homicídios pressionam para 

entrar - e não raro encontram brechas -, do lado de dentro alunos e professores 

são agentes e vítimas de agressão física e verbal e de uma lista enorme de 

atos violentos. 

 Alguns acreditam que a solução é trancar-se, isolando- se do mundo 

exterior com grades reforçadas e portões cada vez mais altos, cadeados e 

câmeras de vídeo. Essas barreiras, embora deem a sensação de segurança, 

não resolvem o problema. Ao contrário, deixam a instituição ainda mais 

acuada, com professores amedrontados e gestores intimidados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A elaboração deste trabalho foi um grande desafio, pois ajudou a 

entender melhor o que tem levado ao fechamento da EJA, mais 

necessariamente no 1º Segmento da mesma. Essa reflexão contou com dados 

relevantes coletadas dos participantes, buscando nas falas dos mesmos ajuda 

para responder o principal problema de estudo, ou seja, “investigar os motivos 

pelos quais estão levando ao fechamento de turmas da EJA”. 

 A temática trouxe a tona o debate sobre a questão da violência, como 

fator que motivou ao fechamento do 1º segmento da EJA. Esse fator foi 

unanime na visão dos participantes. Logo, junto com a violência como principal 

fator, veio também o medo, tanto dos alunos, dos professores, e da 

comunidade de modo geral, fazendo com que todos deixassem de frequentar a 

escola por medo de sair e não encontrar segurança, isto é, não podendo mais 

exercer o direito de ir e vir.  

 É preciso registrar, que mesmo com a criação de leis, embasando que 

todos devem ter o direito à educação, não significou dizer que isso de fato tem 

ocorrido. Vimos que nesta comunidade esse direito não está garantido, visto 

que segundo os participantes da pesquisa, os mesmos temem por saírem de 

suas casas. 

 Foram constatados os pontos positivos que a EJA trouxe na vida das 

pessoas que tiveram acesso a ela. Pessoas que aprenderam a ler e escrever, 

que puderam encontrar na EJA uma mudança de vida, conseguiram empregos 

e conquistaram o tão sonhado nível superior. Assim, vimos o quão é importante 

o oferecimento deste segmento para as pessoas. 

 Neste sentido, entendemos que é necessário buscar, medidas junto aos 

órgãos competentes, e tomar iniciativas com a comunidade escolar e em geral 

para encontrar soluções para mudar a situação da EJA nesta comunidade. 

Levando em consideração que a EJA representa uma mudança, conquista de 

novas possibilidades, como diz Freire (1996, p 41), 

  
A capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar, mas 
sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, 
recriando-a, fala de nossa educabilidade e um nível distinto do 
nível do adestramento dos outros animais ou do cultivo das 

plantas. 



58 

 

  

  Assim, percebemos que os desafios são muitos, frente aos caminhos da 

Educação de Jovens e adultos do 1º Segmento. Não se pode desistir, 

precisamos almejar novos desafios. E reativar a EJA nesta comunidade de 

pesquisa seria um grande avanço, tendo em vista a falta que o fechamento 

deste segmento representou tão negativo para a comunidade. No entanto, 

devem ser tomadas as medidas cabíveis para oferecer de maneira eficaz. 

  O trabalho desenvolvido foi importante para o meu crescimento pessoal 

e profissional. No entanto, este estudo não pretende terminar por aqui o debate 

sobre a temática; quem sabe, instigar novos estudos, tendo em vista que há 

muito a se investigar. Enfim, que venham novas pesquisas. 
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APÊNDICE A 

 

Questionário para Pesquisa de Campo para o Diretor(a) 
 
 
Diretor (a)  
 

Você está sendo convidado a responder uma breve pesquisa de 

conclusão de curso sobre O Fechamento de turmas no 1º segmento da EJA. 

Sua participação é de extrema importância para esta pesquisa.  

Suas informações pessoais não são necessárias no preenchimento do 

questionário.  

Grata por sua atenção e participação,  

 

Gilvanda Mesquita Brandão Silva,  

Graduanda do Curso de Pedagogia pela Universidade Federal de 

Rondônia/2016 

 

 

Qual o período em que a Escola ofereceu o 1º segmento da EJA? Quando 

deixou de oferecer o ensino da EJA? 

1-Qual o período em que a Escola ofereceu o 1º segmento da EJA? Quando 

deixou de oferecer o ensino da EJA? 

2-Em sua opinião qual a importância da EJA para esta comunidade?                           

3-Quais os motivos que levaram a acabar com esta modalidade de ensino 

nesta Escola?   

4-Você conhece a legislação da EJA? De que maneira, em seu entendimento, 

elas impactam o fazer docente do professor?   

5-Como se tem dado o cumprimento da Legislação Educacional na EJA em 

Porto Velho? 

6-Onde se encontram atualmente os professores que atuavam na EJA?  

7-Quais os impactos sociais observados  após o fechamento da EJA na 

comunidade?  

8-Você tem relatos ou experiências positivas sobre a EJA na vida de algum 

estudante no período que o ensino era oferecido na Escola?  
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APÊNDICE B 

 

Questionário para Pesquisa de Campo para o professor(a) 
 
 
Professor(a)  
 

Você está sendo convidado a responder uma breve pesquisa de 

conclusão de curso sobre O Fechamento de turmas no 1º segmento da EJA. 

Sua participação é de extrema importância para esta pesquisa.  

Suas informações pessoais não são necessárias no preenchimento do 

questionário.  

Grata por sua atenção e participação,  

 

Gilvanda Mesquita Brandão Silva,  

Graduanda do Curso de Pedagogia pela Universidade Federal de 

Rondônia/2016 

 

1-Especificação da Escola  

2- Formação acadêmica e tempo de Experiência Profissional,Carga Horária 

semanal 

3-Em sua opinião qual a importância da EJA para esta comunidade? 

4-Você conhece a legislação da EJA? De que maneira, em seu entendimento, 

elas impactam o fazer docente do professor? 

5-Voce conhece  os motivos que levaram a acabar com esta modalidade de 

ensino na Escola?  

6-Atualmente aonde  você esta atuando ? 

7-O que mudou na vida dos professores que atuavam na escola após o 

fechamento das turmas de EJA? Como se organizaram novamente?  

8-Quais os impactos sociais observados  após o fechamento da EJA na 

comunidade?  

9-Você tem relatos ou experiências positivas sobre a EJA na vida de algum 

estudante no período que o ensino era oferecido na Escola? 
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APÊNDICE C 

 

Questionário para Pesquisa de campo para a Diretora da Divisão da 
Educação de Jovens e Adultos da SEMED 

 
 
Diretor (a) da Divisão da Educação de Jovens e Adultos de Porto Velho  
 

Você está sendo convidado a responder uma breve pesquisa de conclusão de 

curso sobre O Fechamento de turmas no 1º segmento da EJA. 

Sua participação é de extrema importância para esta pesquisa.  

Suas informações pessoais são necessárias no preenchimento do questionário 

e não serão divulgadas no corpo da pesquisa. 

Grata por sua atenção e participação,  

 

Gilvanda Mesquita Brandão Silva,  

Graduanda do Curso de Pedagogia pela Universidade Federal de 

Rondônia/2016 

 

1- Tempo de Experiência Profissional na Divisão da Educação de Jovens e 

Adultos na SEMED, formação e trajetória docente. Como ocorre o processo de 

escolha para Diretor de Divisão da EJA? 

2-Como é desenvolvida a Política Pública para inclusão de jovens e adultos na 

cultura letrada a partir da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município de 

Porto Velho? 

3- Quais  são as razões de algumas escolas do Município Porto Velho    

fecharem  as turmas do primeiro segmento da EJA? 

4-Quais os impactos educacionais/sociais que  podem ocorrer após o 

fechamento de turmas da EJA em Porto Velho?  
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APÊNDICE D 

 

Entrevista com os alunos do primeiro segmento da EJA 

 

 

1- Qual sua Idade? 

2- Qual sua Escolarização? 

3- Qual sua Profissão? 

4- Qual período que você frequentou o primeiro segmento da EJA? E 

quando a escola deixou de oferecer essa modalidade? 

5- Você deu prosseguimento aos estudos após o fechamento das 

turmas do primeiro segmento da EJA? 

6- Quais motivos levaram o fechamento do primeiro segmento da EJA 

na escola? 

7- Qual a importância da EJA para sua vida? 
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