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Resumo 

 

Este trabalho foi realizado com professores atuantes no contexto da Educação de Jovens e Adultos - EJA 

de Planaltina, RA VI, no Distrito Federal do Brasil.  Buscou-se compreender as perceções sobre a 

modalidade na qual atuam, além dos posicionamentos face a tendências de mudança que a EJA vem 

sofrendo nos últimos anos. Desde logo, assiste-se a que o número de alunos matriculados na EJA 

presencial vem caindo ano a ano e alguns fatores parecem contribuir para isso: a popularização do Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja); a Resolução Nº 3, de 21 de 

novembro de 2018, que prevê a EJA em até 80% lecionada a distância; a mudança no governo brasileiro, 

em que o presidente promete profundas mudanças no ensino do país, confrontando ideias e orientações 

vividas anteriormente pela EJA. O presente trabalho pretende assim abrir o debate sobre a visão dos 

professores atuantes na EJA acerca deste campo e também permitir uma reflexão na e sobre a prática 

profissional a partir da projeção de possíveis mudanças que a EJA enfrentará (e que já vem enfrentando).  

Passando pela história da educação de adultos desde meados dos anos 40 e analisando as tendências de 

conjunturas para educação a distância, o referencial teórico foi construído a partir da revisão da literatura 

existente.  No que se refere aos procedimentos metodológicos, o trabalho inscreve-se no paradigma da 

pesquisa fenomenológica mobilizando para coleta de dados a entrevista semiestruturada, em uma 

pesquisa qualitativa, e os dados foram analisados e interpretados a partir de procedimentos de análise de 

conteúdo categorial temática. Foi ainda conduzido um inquérito, disponibilizado para todos os 

professores da EJA, no turno noturno, em 9 escolas da cidade de Planaltina, procurando obter subsídios 

para a construção do perfil profissional estudado, além de questões relacionadas com a experiência 

docente na EJA. Entre os resultados obtidos destaca-se a insegurança dos participantes da pesquisa com 

relação ao futuro da EJA, também a dificuldade em classificar as influências que os participantes da 

pesquisa utilizam para pensar a EJA, foi observado conjugação de teorias, identificado nomeadamente, 

Teoria do Capital Humano e Educação Emancipatória de Paulo Freire. 

 

Palavras-chaves: Mudanças na EJA, Teoria do Capital Humano, Educação de Jovens e Adultos, 

Educação Emancipatória. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

 

This work was carried out with teachers working in the context of Youth and Adult Education - EJA de 

Planaltina, RA VI, in the Federal District of Brazil. We sought to understand the perceptions about the 

modality in which they operate, in addition to the positions in view of the changing trends that EJA has 

undergone in recent years. Right from the start, we can see that the number of students enrolled in face-

to-face EJA has been dropping year by year and some factors seem to contribute to this: The 

popularization of the National Exam for the Certification of Youth and Adult Skills (Encceja); Resolution 

No. 3, of November 21, 2018, which provides for EJA in up to 80%, taught at a distance; The change in 

the Brazilian government, in which the president promises profound changes in the country's education, 

confronting different ideas and orientations previously experienced by EJA. The present work thus 

intends to open the debate on the view of teachers working in EJA about this field and also to allow a 

reflection on and about professional practice from the projection of possible changes that EJA will face 

(and which it is already facing). Going through the history of adult education since the mid-1940s and 

analyzing the trends of circumstances for distance education, the theoretical framework was built from 

the review of the existing literature. With regard to the methodological procedures, the work is part of 

the qualitative research paradigm, mobilizing semi-structured interviews for data collection, in a 

qualitative research, and the data were analyzed and interpreted based on categorical content analysis 

procedures thematic. A survey was also conducted, made available to all EJA teachers, in the night shift, 

in 9 schools in the city of Planaltina, seeking to obtain subsidies for the construction of the studied 

professional profile, in addition to other issues related to teaching experience in EJA. Among the results 

obtained, the insecurity of the research participants regarding the future of EJA stands out, as well as the 

difficulty in classifying the influences that the research participants use to think about EJA, it was 

observed a combination of theories, namely identified, Theory of Human Capital and Emancipatory 

Education by Paulo Freire. 

 

Keywords: Changes in EJA, Human Capital Theory, Youth and Adult Education, Emancipatory 

education. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Résumé 

 

Ce travail a été réalisé avec des enseignants travaillant dans le cadre de l'éducation des jeunes et des 

adultes - EJA de Planaltina, RA VI, dans le district fédéral du Brésil. Nous avons cherché à comprendre 

les perceptions sur la modalité dans laquelle ils opèrent, en plus des positions au regard des tendances 

changeantes que l'EJA a connues ces dernières années. Dès le départ, on constate que le nombre 

d'étudiants inscrits à l'EJA en présentiel diminue d'année en année et certains facteurs semblent y 

contribuer: La vulgarisation de l'Examen national de certification des compétences des jeunes et des 

adultes (Encceja); Résolution n ° 3 du 21 novembre 2018, qui prévoit l'EJA jusqu'à 80%, enseigné à 

distance; Le changement de gouvernement brésilien, dans lequel le président promet des changements 

profonds dans l'éducation du pays, confrontant différentes idées et orientations précédemment vécues par 

l'EJA. Le présent travail entend ainsi ouvrir le débat sur le regard des enseignants travaillant à l'EJA sur 

ce domaine et aussi permettre une réflexion sur et sur la pratique professionnelle à partir de la projection 

des changements possibles auxquels l'EJA sera confrontée (et auxquels elle est déjà confrontée). En 

parcourant l'histoire de l'éducation des adultes depuis le milieu des années 40 et en analysant les 

tendances des circonstances de l'enseignement à distance, le cadre théorique a été construit à partir de 

l'examen de la littérature existante. En ce qui concerne les procédures méthodologiques, les travaux 

s'inscrivent dans le paradigme de la recherche qualitative, mobilisant des entretiens semi-structurés pour 

la collecte de données, dans une recherche qualitative, et les données ont été analysées et interprétées sur 

la base de procédures d'analyse de contenu catégorique. thématique. Une enquête a également été menée, 

mise à disposition de tous les enseignants de l'EJA, en équipe de nuit, dans 9 écoles de la ville de 

Planaltina, en cherchant à obtenir des subventions pour la construction du profil professionnel étudié, en 

plus d'autres questions liées à l'expérience d'enseignement en EJA. Parmi les résultats obtenus, 

l'insécurité des participants à la recherche concernant l'avenir de l'EJA se distingue, ainsi que la difficulté 

à classer les influences que les participants à la recherche utilisent pour réfléchir à l'EJA, on a observé 

une combinaison de théories, identifiées notamment, Capital humain et éducation émancipatrice par 

Paulo Freire. 

 

Mots-clés: changements dans l'EJA, Théorie du capital humain, Éducation des jeunes et des adultes, 

Éducation émancipatrice. 
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Introdução 

1.1- Contextualização  

A EJA no Brasil vem sofrendo duros golpes, principalmente entre 2016 e 2019, com a 

popularização do Encceja em 2017 e a ascensão da EaD, a partir da resolução nº 3, de 21 de novembro 

de 2018, do CNE, bem como pela adoção de discursos e de políticas no mais recente governo federal que 

publicamente desvalorizam a rica tradição da EJA do país ou anunciam a necessidade da sua orientação 

para a formação de mão de obra. É bem verdade que, globalmente, alterações em sua concepção já são 

sentidas há mais tempo. Matthias Finger (cit in Canário & Cabrito, 2005) já chama atenção para essas 

questões há um bom tempo quando destaca que a educação de adultos precisa se modificar diante de 

novos desafios, sem perder em sua essência o horizonte da mudança social: “a educação de adultos terá 

de redefinir a sua identidade à luz dos novos desafios societais actuais, sem abandonar o seu empenho 

na mudança social e na acção social” (p.30). O autor destaca ainda o perigo da utilização e 

instrumentalização da educação de adultos como simples meio de capacitação sob a justificativa da 

necessidade de desenvolvimento industrial. Canário (2013) destaca igualmente que, a nível mundial, o 

último quarto do século XX foi marcado pela erosão dos ideais da educação permanente, de visão social 

e humanista, em nome de uma Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV), caracterizada pela enfatização 

da subordinação instrumental a uma racionalidade económica.  Lima (2019) corrobora essa ideia de uma 

educação colocada a favor de ideais de produtividade económica verificada na educação de adultos, 

enfatizando que “a constante será a competitividade, e já não a solidariedade, o estado de prontidão, um 

alto grau de assertividade e uma alta performance, uma socialização de tipo meritocrático” (p.149).  

A ideia de subordinação económica da educação encontra-se fortemente associada à Teoria do 

Capital Humano (TCH), primeiramente enunciada por Schultz (1973). Baptiste (2001) explicita que os 

proponentes da Teoria do Capital Humano supõem que nosso mundo é uma meritocracia educacional na 

qual o status socioeconômico é apenas limitado, presumivelmente, pelo investimento educacional: 

pessoas mais instruídas são sempre mais produtivas do que pessoas com menos instrução, e essa 

produtividade diferencial é suficiente para explicar todas as desigualdades sociais.  

Numa crítica a esta perspetiva, Paiva (2001) chama precisamente a atenção para o uso da palavra 

capital em associação aos seres humanos e da rutura que esse uso introduz face à tradição progressista 

no campo da educação: a “simples ideia de aplicar a palavra capital a seres humanos, supondo que eles 

se transformavam em capital humano para as empresas, feria profundamente o humanismo que marcou 

o pensamento de esquerda no pós-guerra” (p.187).  Ora, uma vez que o momento atual no contexto 
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brasileiro é marcado pelo enfrentamento mais explícito destas duas abordagens sociopolíticas e teóricas 

da EJA, mostra-se relevante compreender o modo como é percebida e vivida esta tensão pelos professores 

que trabalham na modalidade e como se posicionam face ao que será importante que a mesma promova 

nos jovens e adultos. 

1.2- Objetivos   
O objetivo principal dessa pesquisa é o de analisar perceções, expectativas e anseios de 

educadores de adultos perante transformações e tendências de evolução da EJA. Como já se referiu, 

existem fatores que estão a contribuir para essas transformações e serão discutidos em secções 

posteriores. 

Como objetivos específicos, o trabalho procura: 

● Caracterizar os educadores que atuam na EJA da RA de Planaltina; 

● Compreender o posicionamento dos educadores face ao que a EJA é e pode ser em termos 

“políticos, sociais e pedagógicos”; 

● Discutir os fatores que estão colaborando com as mudanças observadas pelos professores; 

● Recolher e analisar dados que contribuam para o entendimento dos educadores face às 

mudanças recentes da modalidade e suas consequências. 

1.3- Justificação 

A revisão de literatura realizada para sustentar a presente investigação possibilitou-nos perceber 

que há muitos estudos que falam sobre a EJA e suas transformações no decorrer dos anos. Já os trabalhos 

sobre a EJA na perspetiva dos seus docentes são menos, pois, ainda que a formação docente tenha grande 

destaque no meio acadêmico que estuda o campo educativo, o patrimônio sobre a formação de 

educadores de adultos representa apenas uma franja daquela produção acadêmica.  As mudanças 

potencialmente sentidas pelos docentes da EJA são muitas e existe a expectativa de uma acentuação 

nessas transformações, chancelada por declarações e intenções do governo brasileiro e organismos 

internacionais. Perceber as mutações da EJA sob o olhar de alguns dos seus protagonistas centrais, os 

professores atuantes na modalidade, é relevante e atual, afinal, a aceleração das transformações é 

percebida com mais intensidade nos últimos anos. 

Ainda assim, dentre as contribuições acadêmicas de destaque, frisa-se Di Pierro e Haddad (2015) 

que discutem as transformações nas políticas de educação de jovens e adultos (EJA) no Brasil do início 

do século XXI, trazendo uma base de revisão da literatura e análise de políticas, cujos resultados são aí 
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reconhecidos como frustrados. Catelli Jr, Haddad e Ribeiro (2014) trazem igualmente uma publicação 

sintomaticamente intitulada “A EJA em xeque: desafios das políticas de Educação de Jovens e Adultos 

no século XXI”, uma reunião de artigos na forma de um livro sobre a EJA, onde os autores entendem que 

a modalidade parece estar sempre em xeque, com baixo reconhecimento. Do ponto de vista histórico, 

com contribuições relevantes e historicamente pontuadas e que ajudam a perceber melhor a modalidade, 

temos Paiva (2013) com “História da educação popular no Brasil: Educação popular e educação de 

adultos” e Beisiegel (1974) com “Estado & Educação Popular”. Este conjunto de autores e de referências 

acompanharam de forma continuada a elaboração desta dissertação 

1.4- Estrutura da Dissertação  
A estruturação deste trabalho segue uma sequência lógica considerando referenciais teóricos 

importantes para uma posterior análise e interpretação dos dados apresentados. 

No capítulo 1 apresenta-se uma contextualização da EJA no Brasil, procurando perceber as 

influências sociais e principalmente políticas que contribuíram para modalidade chegar na conjuntura 

atual. Em um segundo momento, são abordadas duas teorias que contribuem para um pensamento sobre 

educação, e que se apresentam como antagónicas no espectro educacional e político brasileiro, 

nomeadamente, Educação Libertadora de Paulo Freire e Teoria do Capital Humano, primeiramente 

trazida por Theodore Schultz. 

O Capítulo 2 traz uma abordagem ao que efetivamente é observado como mudanças recentes na 

EJA, com o número de matrículas decrescentes a ser sentido e perfeitamente observável na modalidade. 

A posteriori são discutidos dois fatores que potencialmente influenciam a modalidade: o Encceja e as 

novas diretrizes adotadas para modalidade, que podem levar a modalidade a sofrer uma queda mais 

acentuada de matrículas. 

O Capítulo 3 detalha o procedimento metodológico adotado na presente pesquisa. Neste capítulo 

é ressaltado o uso da entrevista em uma pesquisa fenomenológica, com a utilização concomitante de um 

questionário, com este último a ter um estatuto de fonte complementar de dados e procurando-se que 

estes possam articular-se e assumir um carater validador ou não das opiniões recolhidas nas entrevistas. 

A análise e discussão é apresentada finalmente no Capítulo 4, onde se discutem aspetos como:  

perfil dos professores da EJA em Planaltina; principais influências dos professores da EJA; condição 

social e econômica da EJA; indefinições com relação ao futuro da EJA e também as consequências de 

uma potencial adoção de modelo a distância para a modalidade.  Logo a seguir apresentam-se as 
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considerações finais, onde se procede a um resumo dos principais resultados obtidos na presente pesquisa 

e se identificam algumas possibilidades de desenvolvimento posterior. 
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Capítulo 1 - Uma breve história da educação de adultos no Brasil 
 

No final dos anos 1940, o recenseamento nacional1 apontou uma taxa de 55% de analfabetos entre 

a população brasileira com 18 anos ou mais, sendo o total de brasileiros analfabetos estimado em 67.26%. 

Romanelli (1986) aponta alguns fatores para estes valores: a predominância do setor agrícola na 

economia, com formas arcaicas de produção, e a baixa densidade demográfica e de urbanização, 

responsáveis pela baixa demanda social por educação e aspectos atrelados também ao 

subdesenvolvimento do Brasil à época. Nesse contexto surgem movimentos em favor da educação de 

jovens e adultos (Silva & Lima, 2017). Como o país buscava investir no crescimento industrial e construir 

a imagem de uma nação industrialmente desenvolvida, seria necessário fornecer às fábricas mão de obra 

minimamente qualificada, sendo o analfabetismo um problema para o país. O decreto-lei nº 8.529, de 2 

de janeiro de 1946, também chamado de lei orgânica do ensino primário, trouxe algo incomum pois, até 

então, o ensino primário não recebia atenção do governo federal, deixando os estados incumbidos de 

legislar sobre o tema, característica ligada principalmente à herança colonial do país (Romanelli, 1986). 

Os estados traziam com alguma frequência inovações para o ensino primário, mas, a médio e longo prazo, 

como não existiam diretrizes nacionais, as desigualdades entre os estados se tornavam acentuadas. Para 

a educação de adultos, o decreto inovou trazendo o ensino supletivo como parte integrante do ensino 

primário, sendo admitidos na modalidade alunos maiores de treze anos de idade. Romanelli (1986) faz 

uma constatação categórica ao afirmar que essa nova organização contribuiu efetivamente para a 

diminuição da taxa de analfabetismo, no final da década de 40 e por toda a década de 50. 

Até 1948, o adulto analfabeto era visto com um sujeito marginal. Paiva (2003) destaca que na 

Campanha de Educação de Adolescente e Adultos (CEAA), o diretor afirmou que o adulto analfabeto é 

um ser marginal que não pode estar ao corrente da vida nacional. É feita uma associação à crença de que 

o adulto analfabeto é menos capaz que o indivíduo alfabetizado. A autora segue dizendo que, para o 

período descrito, a educação de adultos teria, portanto, objetivos de integração do homem marginal nos 

problemas da vida cívica e de unificar a cultura brasileira. A Educação de Adultos teria então as 

dimensões profissional, cívica, social e de difusão social (ascensão social). Havia quem defendesse a 

ideia de que o analfabetismo era a causa da situação econômica, social e cultural do país, ainda que 

algumas dessas ideias fossem mudando durante a campanha. 

 
1 Dados acessados em 03 de junho de 2020. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/65/cd_1940_v2_br.pdf 
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Em 1947, o Serviço de Educação de Adultos (SEA) é criado como serviço especial do 

Departamento Nacional de Educação do Ministério da Educação e Saúde, que tinha por objetivo a 

reorientação e coordenação geral dos planos anuais do ensino supletivo para adolescentes e adultos 

analfabetos. O órgão foi muito atuante fazendo uma série de atividades, integrando os serviços já 

existentes na área, produzindo e distribuindo material didático, mobilizando a opinião pública, bem como 

os governos estaduais e municipais e a iniciativa particular. De muito relevante, o SEA lançou a primeira 

Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA) que durou até o final da década de 50. Em 

nível internacional, tinham início as conferências internacionais em educação de adultos sob os auspícios 

da UNESCO. Em 1949, aconteceu na Dinamarca, a primeira Conferência Internacional de Educação de 

Adultos (CONFINTEA)2. Ireland (2013) destaca a ocorrência deste evento um ano após a promulgação 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), e pouco depois da criação da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em 1946. As Confinteas firmaram-se 

como o espaço internacional de orientação para as políticas de educação de adultos.  

De acordo com Paiva (1973, como citada em Silva & Lima, 2017), o lançamento da CEAA 

ocorreu para atender ao apelo feito pela UNESCO, em defesa da educação popular, com o propósito 

explícito de melhorar os índices de analfabetismo no Brasil. Haddad e Di Pierro (2000) ressaltam 

igualmente a influência significativa do CEAA, ao criar uma infraestrutura nos estados e municípios para 

atender à educação de jovens e adultos, posteriormente preservada pelas administrações locais. Os 

esforços implantados, principalmente pelo CEAA, especificamente durante as décadas de 1940 e 1950, 

fizeram baixar os coeficientes de analfabetismo das pessoas e crianças acima de cinco anos de idade para 

46,7% no ano de 19603. Os níveis de escolarização da população brasileira permaneciam, no entanto, a 

níveis comprimidos se comparados à média dos países mais industrializados e mesmo de diversos dos 

vizinhos latino-americanos. Haddad e Di Pierro (2000) lembram também que duas outras campanhas 

ainda foram organizadas pelo Ministério da Educação e Cultura: uma em 1952 - a Campanha Nacional 

 
2 Representam a culminância de processos cíclicos ocorridos a cada dez ou doze anos nas últimas seis décadas, e que, em 
grande parte, seguiram um padrão semelhante. Isso inclui um processo preparatório envolvendo a elaboração de relatórios 
nacionais sobre a situação da educação de adultos em cada país membro, a consolidação desses relatórios nacionais em um 
documento sobre a situação mundial, a preparação de outros documentos de apoio, a organização de reuniões preparatórias e 
seminários em diferentes níveis geopolíticos (nacional e regional) e instâncias organizacionais (governo e sociedade civil) 
que visam mobilizar e dar maior visibilidade ao campo da educação de adultos, a realização de uma grande conferência 
internacional em que algum tipo de declaração ou agenda internacional é acordado (particularmente no caso da quinta e sexta 
conferência) e, em seguida, são propostos mecanismos de acompanhamento vagamente definidos, por meio dos quais se 
espera monitorar a implementação dos compromissos e responsabilidades assumidas pelos governos durante a conferência 
(Ireland, 2013, p. 16).  
3 Acesso em 5 de julho de 2020. Disponível em : 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/68/cd_1960_v1_br.pdf 



18 
 

 
 

de Educação Rural, por inspiração da proposta de desenvolvimento destas comunidades divulgada pelos 

Estados Unidos e de missões rurais realizadas no México (Fávero & Freitas, 2011), e em 1958 - é lançada 

a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo. É importante salientar que essas duas 

campanhas tiveram vida curta e pouco produziram. 

Em 1958, foi realizado o II Congresso Nacional de Educação de Adultos no Rio de Janeiro, ainda 

no contexto da CEAA. Antes desse evento era percetível uma grande preocupação dos educadores em 

reorientar esta modalidade de ensino, segundo características específicas e um ambiente próprio (Fávero 

& Freitas, 2011). Apesar de organizada em subsistema próprio, a educação de adultos reproduzia as 

mesmas características da educação infantil (Haddad & Di Pierro, 2000), ou seja, uma educação de jovens 

e adultos centrada em um conceito de alfabetização voltado apenas para ler, escrever e contar (Fávero & 

Freitas, 2011). Estes autores afirmam ainda que o congresso é considerado um momento de ruptura com 

a forma institucionalizada da Educação de Adultos no Brasil até então, viabilizando o repensar da 

modalidade. Um termômetro para compreender o marco cravado pelo congresso é o discurso do então 

presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Rio de Janeiro, no evento de abertura do 

congresso, enfatizando o papel da educação diante do desenvolvimento econômico, 
“Cabe, assim, à educação dos adolescentes e adultos, não somente suprir, na medida do possível, as deficiências da 

rede de ensino primário, mas também e  muito  principalmente  dar  um  preparo  intensivo,  imediato  e  prático  aos  

que, ao se iniciarem na vida, se encontram desarmados dos instrumentos fundamentais  que  a  sociedade  moderna  

exige  para  completa  integração  nos  seus  quadros:  a  capacidade  de  ler  e  escrever,  a  iniciação  profissional  

técnica, bem como a compreensão dos valores espirituais, políticos e morais  da  cultura  brasileira.  Vivemos, 

realmente, um momento de profundas transformações econômicas e sociais na vida do País. A fisionomia das áreas 

geográficas transforma-se contínua e rapidamente, com o aparecimento de novas condições de trabalho que exigem, 

cada vez mais, mão-de-obra qualificada e semiqualificada.  O elemento humano convenientemente preparado, que 

necessita nossa expansão industrial, comercial e agrícola, tem sido e continua a ser um dos pontos fracos da 

mobilização de força e recursos para o desenvolvimento.  Essa  expansão  vem  sendo  tão  rápida  e  a  consequente  

demanda  de  pessoal  tecnicamente  habilitado  tão  intensa,  que não podemos esperar a sua formação regular de 

ensino; é preciso uma ação rápida, intensiva, ampla e de resultados práticos e imediatos, a fim de atendermos os 

reclamos do crescimento e do desenvolvimento da Nação” (Kubitschek de Oliveira, 1958, p. 3, citado em Fávero & 

Freitas, 2011, p. 370). 

 

Candiotto (2002) lembra que Juscelino Kubitschek apresentou, em 1955, as diretrizes para um 

Plano Nacional de Desenvolvimento que posteriormente passou a ser chamado Programa de Metas4, em 

 
4 Acessado em 04 de junho de 2020. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.seplan.planejamento.gov.br/bitstream/handle/iditem/490/Programa%20de%20Metas%20do%20Presi
dente%20Puscelino%20Kubitschek%20V1%201950_PDF_OCR.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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que havia uma referência direta à relação entre educação e desenvolvimento, associação essa que nas 

décadas 60 e 70 foi justificada pela Teoria do Capital Humano. A educação torna-se um setor próprio 

dentro do planejamento setorial brasileiro, inserida agora como componente material do 

desenvolvimento brasileiro, expressa na meta 30 do programa de metas que tratou da formação de pessoal 

técnico. Na página 95 do programa lemos de forma expressa - “A meta constitui propriamente um 

Programa de Educação para o Desenvolvimento”. 

As políticas desenvolvimentistas do governo JK deram origem ao aparecimento de trabalhos que 

exigem cada vez mais mão de obra. Nesse sentido, em 1958, a Educação de Adultos foi colocada no 

governo de JK como solução dos problemas criados pelo desenvolvimento econômico: a capacidade de 

ler e escrever, a iniciação profissional técnica, compreensão de valores espirituais, políticos e morais da 

cultura brasileira. 

Haddad e Di Pierro (2000) realçam que o II Congresso Nacional de Educação de Adultos veio 

como um movimento de reflexão sobre como deveria ser a educação de adultos a partir dali. Com a 

presença de Paulo Freire, no Seminário Regional preparatório ao Congresso realizado no Recife, esse 

repensar já estava bem evidente, 
“[...] a indispensabilidade da consciência do processo de desenvolvimento por parte do povo e da emersão deste 

povo na vida pública nacional como interferente em todo o trabalho de elaboração, participação e decisão 

responsáveis em todos os momentos da vida pública; sugeriam os pernambucanos a revisão dos transplantes 

que agiram sobre o nosso sistema educativo, a organização de cursos que correspondessem à realidade 

existencial dos alunos, o desenvolvimento de um trabalho educativo "com" o homem e não "para" o homem, a 

criação de grupos de estudo e de ação dentro do espírito de auto-governo, o desenvolvimento de uma 

mentalidade nova no educador, que deveria passar a sentir-se participante no trabalho de soerguimento do país; 

propunham, finalmente, a renovação dos métodos e processos educativos, substituindo o discurso pela 

discussão e utilizando as modernas técnicas de educação de grupos com a ajuda de recursos audiovisuais”  

(Paiva, 1973, p. 210, como citada em Haddad & Di Pierro, 2000, p. 112). 
 

O que se viu no Seminário Regional do Recife passou a ser temas predominantes posteriormente 

também no II Congresso. Um novo período da educação no Brasil foi iniciado, por meio da busca de 

uma maior eficiência metodológica associado a inovações, com a reinserção do pensar sobre o social 

como resultado dos esforços dos diferentes grupos pró-educação, favoráveis à participação da população 

adulta na vida política da nação (Paiva, 1973, como citada em Haddad & Di Pierro, 2000). Movimentos 

para a educação se multiplicaram nesse período, além do surgimento de Paulo Freire em um cenário 

nacional:  
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“Na  efervescência  no  contexto  histórico  da  realidade  brasileira,  foi  realizada a implantação de vários movimentos 

designados de cultura popular, entre os quais destacam-se: Movimento de Cultura Popular (MCP, Recife, 1960); 

Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes (UNE, 1961), que se expandiu para vários estados; 

Campanha De Pé no Chão se Aprende a Ler (Natal,  1961);  Campanha  de  Educação  Popular  da  Paraíba  (CEPLAR,  

1962);  Movimento de Educação de Base (MEB), criado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

em 1961, com apoio do governo federal; e o Sistema de Alfabetização Paulo Freire, que, a partir da experiência de 

Angicos, em 1963, inovou radicalmente não só o conceito de alfabetização como consolidou o próprio modo de 

trabalhar com os adultos” (Fávero & Freitas, 2011, p. 371. 

 
Uma educação mais participativa social e politicamente estava sendo desenhada nesse contexto. 

A conjuntura econômica e social também estava sendo favorável a essa abordagem.  
“Esse quadro de renovação pedagógica deve ser considerado dentro das condições gerais de turbulência do processo 

político daquele momento histórico. Diversos grupos buscavam junto às camadas populares formas de sustentação 

política para suas propostas. A educação, sem dúvida alguma, e de maneira privilegiada, era a prática social que 

melhor se oferecia a tais mecanismos, não só por sua face pedagógica, mas também, e principalmente, por suas 

características de prática política” (Haddad & Di Pierro, 2000, p. 112). 

 
Questões políticas estavam agora em boa parte das discussões populares. O ambiente de 

insatisfação, com manifestações populares estava formado e potencializado (Haddad & Di Pierro, 2000). 

O entendimento que o processo educativo deveria agir contra a estrutura social que produzia o 

analfabetismo foi tomando força, esse entendimento deveria partir da educação de base, através da 

análise crítica da realidade existencial (Freire, 2013). Na concepção de Paulo Freire, portanto, educação 

e alfabetização não se dissociam (Streck, Redin & Zitkoski, 2015, p. 145). Alfabetização é o 

apoderamento de técnicas para escrever e ler em termos conscientes, também políticos; como resultado, 

o Homem deve ser atuante em seu contexto. O professor Ernani Maria Fiori, escritor do prefácio numa 

das edições do célebre livro de Paulo Freire, “Pedagogia do Oprimido”, busca uma síntese de Freire 

sobre alfabetização: “não é um jogo de palavras, é a consciência reflexiva da cultura, a reconstrução 

crítica do mundo humano, a abertura de novos caminhos, o projeto histórico de um mundo comum, a 

bravura de dizer a sua palavra” (Freire, 2013, p. 47). Essas idéias de Paulo Freire se expandiram no país 

e este foi reconhecido nacionalmente por seu trabalho com a educação popular e, mais especificamente, 

com a educação de adultos.  

Em 1963, o governo encarregou Freire de organizar e desenvolver um Programa Nacional de 

Alfabetização de Adultos. O Plano Nacional de Alfabetização, sancionado pelo Decreto nº 53.465, de 21 

de janeiro de 1964, trazia o que ficou e é conhecido como o “Sistema Paulo Freire para alfabetização 

em tempo rápido”. Em março do mesmo ano, Freire assumiu a coordenação do Programa Nacional de 
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Alfabetização5 e seu método tornou-se conhecido nacionalmente. O objetivo era levar alfabetização 

àquelas camadas mais desfavorecidas da sociedade brasileira da época. O sistema  
“previa a “cooperação e os serviços” de “agremiações estudantis e profissionais, associações esportivas, sociedades 

de bairro e municipalista, entidades religiosas, organizações governamentais, civis e militares, associações patronais, 

empresas privadas, órgãos de difusão, o magistério e todos os setores mobilizáveis”. Desde seus primeiros escritos e 

sua práxis político-pedagógica, Paulo Freire preconizava a necessidade da participação popular na luta contra o 

analfabetismo”6. 

 

Porém, em 1964, com o Golpe Militar, deu-se uma ruptura nesse trabalho de alfabetização, já que 

a conscientização proposta por  passou a ser vista como ameaça à ordem instalada (Haddad & Di Pierro, 

2000). Saviani (2008) lembra que o golpe militar de 1964 foi o resultado de uma articulação entre grandes 

empresários e os militares. Os agentes de grupos socioeconômicos dominantes estavam representados no 

novo governo militar, o que implicou a adequação da ideologia política ao modelo econômico. A partir 

daí, deu-se o exílio de Freire e o início da realização de programas de alfabetização de adultos 

assistencialistas e conservadores.  

 Adotando uma educação de perceção tecnicista, o novo governo militar decidiu pela implantação 

de um modelo mais adequado para a formação de mão de obra (Beluzo & Toniosso, 2015). O sistema 

educacional a serviço do modelo de desenvolvimento estava presente tanto no discurso quanto nos 

documentos legais dos governos militares (Haddad & Di Pierro, 2000). 

 Saviani (2008) chama atenção para a fundação do Instituto de Estudos Políticos e Sociais (IPES), 

em 29 de novembro de 1961, por um grupo de empresários do Rio de Janeiro e de São Paulo, articulados 

com empresários multinacionais, por intermédio de alguns generais. O autor ressalta ainda que, desde a 

fundação, o IPES fazia uso dos meios de comunicação de massa como o rádio e televisão, buscando 

fragmentar as organizações que assumiam a defesa dos interesses populares. Ramirez (2009) lembra que  
“num primeiro momento, o IPES encontrava-se basicamente preocupado com a agitação política, para isso 

desenvolveu uma ostensiva campanha de impressão e divulgação de materiais anticomunistas e antipopulistas nos 

quais louvava o capitalismo, divulgando uma extensa lista de títulos próprios e de outras procedências” (p. 221). 

 

 
5 O programa pretendia instalar, em 1964, 60.870 círculos de cultura, a fim de alfabetizar 1.834.200 adultos, atendendo 
assim 8,9% da população analfabeta (da faixa de 15 a 45 anos), que em setembro de 1963 era de 20,442 milhões pessoas. 
Esses círculos seriam implantados em quatro etapas sucessivas (cada uma com a duração de três meses) em todas as 
unidades da federação. Acesso em 07 de junho de 2020. Disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/programa-nacional-de-alfabetizacao-pna 
6 Documento elaborado por Moacir Gadotti diretor do Instituto Paulo Freire, visualizado em 6 de junho de 2020. Disponível 
em: http://acervo.paulofreire.org:8080/jspui/bitstream/7891/2996/1/FPF_PTPF_01_0364.pdf 
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Anos mais tarde e consumado o golpe militar, o IPES se dedicou a organizar um simpósio sobre 

a reforma da educação, realizado em dezembro de 1964. O Simpósio foi centrado no vetor do 

desenvolvimento econômico descrito em um “documento básico” para orientar os debates, onde a 

educação estava sob uma ótica econômica, e novos estudos e investimentos estariam centrados em 

assegurar o aumento da produtividade e da renda. Saviani (2008) destaca o papel deste Simpósio na 

política educacional que estava sendo iniciada junto ao novo governo: 
“A orientação geral traduzida nos objetivos indicados e a referência a aspectos específicos, como a profissionalização 

do nível médio, a integração dos cursos superiores de formação tecnológica com as empresas e a precedência do 

Ministério do Planejamento sobre o da Educação na planificação educacional, são elementos que integrarão as 

reformas de ensino do governo militar” (p. 295). 

 

No ano de 1967, a lei n° 5.379 do Governo Federal traz a regulamentação do Movimento 

Brasileiro de Alfabetização, que ficou mais conhecido como MOBRAL. Dois membros pertencentes ao 

IPES assumiram cargos na direção do MOBRAL, Mário Henrique Simonsen e Arlindo Lopes Correia 

(Haddad, 1991). De acordo com Aranha (2006, como citado em Poubel, Pinho & Carmo, 2017), o 

programa de alfabetização utilizava o consagrado método de Paulo Freire mas sem o seu conteúdo 

ideológico, classificado como subversivo. Esta foi uma política educacional brasileira que visava 

oferecer alfabetização aos adultos analfabetos de todo o país. Haddad e Di Pierro (2000) mencionam que 

empresas privadas foram responsáveis pelo planejamento e a produção de material didático e a conhecida 

diversidade de perfis linguísticos, ambientais e socioculturais das regiões brasileiras não foi levada em 

consideração pois esse material era único para todo o país. Apesar de haver uma organização que 

contemplava o MOBRAL central e as comissões municipais, existia uma tentativa de "harmonizar os 

programas estaduais na mesma região, com vistas à orientação do MOBRAL Central" (Paiva, 1982, 

como citada em Haddad & Di Pierro, 2000), havendo inclusive encontros entre supervisores no Hotel 

Nacional do Rio de Janeiro, cujas finalidades Paiva (1982, como citada em Haddad & Di Pierro, 2000, 

p. 115),  bem esclarece: 
“[...] é no quadro da difusão ideológica que se pode entender os tão discutidos encontros de supervisores, trazidos de 

todas as partes do país e reunidos às centenas no Hotel Nacional do Rio de Janeiro, numa aparente demonstração de 

desperdício de recursos. Tais encontros serviam para reforçar os laços de lealdade para com a direção do movimento, 

explicando-se deste modo a distribuição entre eles de fotos autografadas do presidente do MOBRAL e a condução 

das atividades em clima festivo com declarações públicas dos que pela primeira vez viam o mar ou viajavam de avião 

ou visitavam o Rio de Janeiro. Escreve claramente Arlindo Lopes Correia sobre a função dos supervisores: ‘são eles 

que mantêm intacta a ideologia e a mística da organização’, possibilitando ao movimento servir como agente da 

segurança interna do regime” (Paiva, 1982, p. 101). 
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 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de número 5.692 de 11 de agosto de 

1971, trouxe com destaque, e de forma inédita na educação nacional, um capítulo dedicado ao Supletivo, 

trazendo suas funções e organização (Haddad, 1991). Fávero e Freitas (2011) fazem uma análise do perfil 

dos estudantes do supletivo à época, evidenciando a presença de adolescentes e jovens nos cursos de 

ensino supletivo, alguns expulsos do ensino regular por terem ultrapassado a idade dos 14 anos, limite à 

época, e também porque muitos jovens migravam para as metrópoles, em busca de trabalho nas grandes 

obras de infraestrutura, como pontes e elevadores. Haddad e Di Pierro (2000) chamam atenção para o 

sentido político da educação de adultos no período militar trazendo em destaque o documento "Adult 

Education in Brazil" produzido pelo governo brasileiro destinado à II Conferência Internacional de 

Educação de Adultos, convocada pela UNESCO e realizada em Tóquio: 
“Nele, [se] traduzia o sentido da educação de adultos no contexto brasileiro, em especial depois da criação do 

MOBRAL e do Ensino Supletivo. Sua introdução afirmava ser "recente a preocupação com a educação como 

elemento prioritário dos projetos para o desenvolvimento" e que havia também "uma atitude nova no sentido de 

encará-la como rendoso investimento". Tais preocupações, segundo o documento, haviam sido realçadas pela 

presença dos militares no poder, a partir de 1964, e se refletiam através dos seus planos de desenvolvimento e dos 

Planos Setoriais de Educação. Os compromissos com a educação objetivavam a "formação de uma infra-estrutura 

adequada de recursos humanos, apropriada às nossas necessidades socioeconômicas, políticas e culturais". Para 

implementação de tais objetivos, o Estado brasileiro se propunha a criar e implementar um sistema de educação 

permanente, no qual a educação de adultos situava-se "na linha de frente das operações", por ser "poderosa arma 

capaz de acelerar o desenvolvimento, o progresso social e a expansão ocupacional" (Haddad & Di Pierro, 2000, p. 

118). 

 

 Haddad e Di Pierro (2000) afirmam que a educação de adultos passou a compor o que chamam 

de “mito da sociedade democrática”, afinal o regime era de exceção e com militares no governo. O 

ensino supletivo representava uma nova oportunidade de ascensão social para as camadas populares. 

Diante do “milagre econômico” que o país vivia, a educação desempenharia o papel de corrigir as 

desigualdades sociais e o Estado garantiria a coesão das classes sociais. O número dos atendidos sofreu 

um grande aumento de imediato, no entanto, talvez pela qualidade do ensino oferecido ser questionável, 

o aumento foi suprimido pelo número de evasão e repetências (Haddad, 1991). Paulino e Pereira (2006) 

entendem que o Estado Militar foi o responsável por uma elevação dos índices de crescimento econômico 

do país, contudo, foi observado também uma das maiores taxas de concentração de renda até então vistas 

no Brasil. Mello e Souza (1979, como citados em Haddad, 1991), fazem uma análise das políticas 

educacionais promovidas pelo governo militar até o ano de 1974: 
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“Deve ter havido esperanças que o aumento das matrículas provocasse menos desigualdade de acesso às 

oportunidades educacionais. Ledo engano, pois, na realidade, houve a criação de pelo menos dois canais que 

diferenciam essas oportunidades. O primeiro, onde a baixa qualidade do ensino público primário, a par das 

características de sua clientela, diminui a probabilidade de acesso aos ensinos de 2o. grau e universitários. O segundo 

canal consiste no fato de que o ensino de 1o. e 2o. graus em escolas predominantemente particulares tem favorecido 

o acesso aos cursos universitários de maior prestígio, geralmente aqueles que reúnem uma boa qualidade e elevados 

subsídios” (Mello & Souza, 1979, p. 150).  

 
No pós-1964, houve repressão a programas anteriores de alfabetização e poucos sobreviveram 

(Paiva, 2003). Durante o governo militar, eram difundidas ideias de que o homem não alfabetizado não 

era um homem completo. Erradicar o analfabetismo seria visto como uma exigência cívica, homens 

alfabetizados teriam sua capacidade social e intelectual completas. Os brasileiros alfabetizados 

formariam uma pátria unida e autêntica, participando todos não apenas como uma matéria humana 

aparente, mas espiritual. Homens não alfabetizados mal produzem e consomem abaixo do mínimo, não 

se dedicam: à família, à comunidade e à pátria (Paiva, 2003). 

Até metade da década de 80 houve uma piora nesse quadro, agravado em função da crise 

econômica (Haddad, 2000). Em análises realizadas pela UNESCO Regional Office for Latin America 

and the Caribbean - UNESCO/OREALC7, sobre os efeitos da crise econômica nesse período nos países 

da América Latina dentro do campo educacional, concluiu-se que os recursos escassos, implicando em 

perda da qualidade, tiveram efeito nos seguintes aspectos: diminuição do nível de renda real dos 

professores, queda no desenvolvimento das pesquisas em ciência e tecnologia e, finalmente, a diminuição 

nos investimentos em infraestrutura, equipamentos e manutenção para o setor educacional. Saviani 

(2008) conclui que, diante das condições impostas pelos militares para a educação brasileira durante o 

tempo em que governaram o Brasil, não é difícil entender uma aproximação entre educação e mercado, 

com a iniciativa privada em evidência, enfatizando a adesão a mecanismos de gestão típicos de empresas 

na gestão do ensino, com a manifesta preocupação da produtividade. 

 Nos primeiros sinais de como viria a ser o tratamento da educação na redemocratização que se 

iniciou em 1985, o Ministro da Educação na época publicou, em maio daquele ano, o documento oficial 

“Educação Para Todos: um caminho de mudanças”8 em que a educação de adultos não era tratada como 

prioridade. Aliás, não havia nenhuma proposta para a modalidade de educação de adultos. O MOBRAL, 

 
7 Livro El Financiamiento de la Educación en Período de Austeridad Presupuestaria, Ana Maria Corvalan M., da Unesco 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000090093?posInSet=1&queryId=945cc9bc-b90d-4290-8b20-962a05b58ab0 
8 Documento oficial do MEC, visualizado em 15 de junho de 2020. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/200466/educacaoparatodos.pdf?sequence=5&isAllowed=y 
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que viria ser extinto no mesmo ano, nem ao menos foi citado. Outro indicativo da falta de atenção que a 

educação de adultos teria no primeiro governo da redemocratização é destacado por Di Pierro (2000), 

que lembra a reforma administrativa de 1986, quando foi extinta a Subsecretaria de Ensino Supletivo, 

que desde 1979 vinha ocupando um papel de destaque dentro da Secretaria de Ensino de 1o e 2o Graus 

(SEPS). O MEC não teve um órgão responsável pela área por três anos. Em 1989, um ano após a 

promulgação da nova Constituição, o ensino supletivo estava de volta ao organograma do MEC, em 

condição hierárquica inferior - com uma Coordenação de Ensino Supletivo (COES), e Di Pierro (2000) 

destaca que o funcionamento foi limitado por condições não favoráveis:  
“o setor não dispunha de espaço físico nem autonomia financeira, os arquivos do passado haviam se perdido, a equipe 

era reduzida e a chefia não recebia o adicional usualmente atribuído ao exercício de função dessa natureza” (Di 

Pierro, 2000, p. 53). 

 
  O MOBRAL foi extinto pelo decreto nº 91.980 de 25 de novembro de 1985, substituído pela 

Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos (Educar). O MOBRAL ficou conhecido como 

modelo de educação domesticadora e de baixa qualidade (Di Pierro, 2000). A autora cita Vicente Barreto, 

então dirigente do MOBRAL e futuro Presidente da Fundação Educar, que classificou como 

imprescindível superar a ineficácia que caracterizava o movimento. Catelli (2014) salienta também o 

fracasso do MOBRAL evidenciando o Censo Demográfico de 1980, quando foi registrada uma taxa de 

analfabetismo de 25,41% da população do Brasil. Em termos gerais, Haddad e Di Pierro (2000) 

sustentam que  
“A história da educação de jovens e adultos do período da redemocratização, entretanto, é marcada pela contradição 

entre a afirmação no plano jurídico do direito formal da população jovem e adulta à educação básica, de um lado, e 

sua negação pelas políticas públicas concretas, de outro” (p. 119). 

 

 Em 1989, Fernando Collor de Mello é o primeiro presidente eleito após a reabertura política, 

ficando pouco mais de um ano e meio na presidência até sofrer o impeachment. Em seu governo 

desencadeou uma série de ações no campo educacional, entre essas destacou-se a criação do Plano 

Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC) e, em consequência, a extinção da Fundação Educar.  

Ato que fez parte de um conjunto de iniciativas que buscavam o "enxugamento" da máquina 

administrativa e a remoção de subsídios estatais, conjuntamente com a implementação de um plano 

heterodoxo de ajuste das contas públicas e controle da inflação (Haddad & Di Pierro, 2000). O PNAC 

foi largado no mandato-tampão do vice-presidente Itamar Franco. 
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 Em 1994, Fernando Henrique Cardoso é eleito, e reeleito em 1998, para a Presidência da 

República. A nova LDB, Lei 9.394, aprovada pelo Congresso em fins de 1996, foi relatada pelo senador 

Darcy Ribeiro e não tomou por base o projeto que fora objeto de negociações ao longo dos oito anos de 

tramitação da matéria e, portanto, desprezou uma parcela dos acordos e consensos estabelecidos 

anteriormente. Para o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, em entrevista ao jornal Folha de São 

Paulo9, a nova lei possibilitaria importantes avanços para a área, exemplificando, "tem uma flexibilidade 

que permite a diversificação do sistema de ensino. No 2º. grau, por exemplo, poderá ser diversificado, 

facultando variadas modalidades de ensino dependendo do interesse, do profissionalizante ao 

generalista”. Já para educação de adultos houve novamente uma descontinuidade de políticas públicas e 

não recebeu destaque. Machado (1998) declara: 
“No que se refere à LDB, a EJA ficou basicamente reduzida a cursos e exames supletivos, inclusive com a redução 

da idade para a prestação dos exames, o que caracteriza um incentivo aos jovens ao abandono às classes regulares de 

ensino. O substitutivo de Darcy Ribeiro, representou um golpe em todo o processo democrático de discussão do 

projeto que fora aprovado pela Câmara dos Deputados em 1993” (p. 5). 

 
Em sua redação, na seção V, dedicada à educação básica de jovens e adultos, há poucas inovações 

e, basicamente, reafirma o direito dos jovens e adultos trabalhadores ao ensino básico adequado às suas 

condições específicas de estudo, e o dever do poder público em oferecê-lo gratuitamente na forma de 

cursos e exames supletivos. Haddad e Di Pierro (2000) destacam que de novidade nessa seção da Lei 

somente se apresenta a diminuição das idades mínimas para que os candidatos se submetam aos exames 

supletivos, fixadas em 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. Os autores 

destacam ainda como a verdadeira ruptura trazida pela nova LDB com relação à legislação antecedente, 

o banimento da distinção entre os subsistemas de ensino regular e supletivo, integrando organicamente 

a educação de jovens e adultos ao ensino básico comum, destacando também a possibilidade de 

aceleração advinda da flexibilização trazida pela nova lei. 

Em 1995, o decreto no 1.366, de 12 de janeiro, cria o Programa Comunidade Solidária, no início 

muito criticado, pois dedicava-se à distribuição de cestas básicas, mas que logo mudou de foco, 

selecionando alguns eixos de trabalho, nomeadamente: fortalecimento da sociedade civil e o 

desenvolvimento de programas inovadores (Franco, 2000 como citado em Barreyro, 2010). No dia 19 de 

 
9 Entrevista do então Ministro da Educação, publicado em 19 de dezembro de 1996 na Folha. Visualizado em 20 de junho 
de 2020. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/12/19/cotidiano/32.html 
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agosto de 199610, a então primeira dama Ruth Cardoso, presidente do Programa Comunidade Solidária 

(PAS), apresentou para cerca de 50 empresários reunidos na sede da Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (Fiesp) o Programa Alfabetização Solidária. O programa foi idealizado pelo Ministério da 

Educação e a coordenação ficou a cargo do conselho diretor da Comunidade Solidária. Com o objetivo 

de estimular um movimento de solidariedade nacional para diminuir as discrepâncias regionais e os 

índices de analfabetismo significativamente até o final do século, o PAS consiste num programa de 

alfabetização inicial, com somente cinco meses de duração, destinado prioritariamente ao público juvenil, 

e aos municípios e periferias urbanas onde estão os índices mais elevados de analfabetismo do país 

(Haddad & Di Pierro, 2000). Executado desde 1997, o Programa se expandiu de forma rápida e Haddad 

e Di Pierro (2000) enumeram fatores que contribuíram para isso:  
“parece estar associada à engenhosa parceria envolvendo o co-financiamento pelo MEC, empresas e doadores 

individuais, a mobilização de infra-estrutura, alfabetizandos e alfabetizadores por parte dos governos municipais, e 

a capacitação e a supervisão pedagógica dos educadores realizadas por estudantes e docentes de universidades 

públicas e privadas” (p. 124).   
 

Nos primeiros três anos e meio de funcionamento, o PAS chegou a 1016 municípios e atendeu 

mais de um milhão de alunos11. Para Haddad e Di Pierro (2000), o PAS manejou um conceito operacional 

de alfabetismo muito estreito, e necessita assegurar que os egressos tenham oportunidades de prosseguir 

estudos nas redes públicas de ensino. Barreyro (2010) refere que o PAS priorizou critérios de redução de 

custos, empregabilidade temporária e filantropia e banalizou a figura do alfabetizador, pois ao final de 

cada módulo de 6 meses, estes deveriam ser trocados. A autora ressalta que são critérios extra educativos, 

contemplando a não valorização da experiência e foco na não formação de vínculo empregatício. Após 

se converter em organização não governamental – ONG, o PAS passou a se chamar AlfaSol, e ainda se 

mantém atuante longe de ter o mesmo impacto dos anos do governo FHC. 

Em 2003, toma posse como presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Poubel, Pinho e Carmo 

(2017), o governo Lula, no campo da EJA, visou principalmente a erradicação do analfabetismo e a 

elevação dos índices de escolarização da população. Para Rummert e Ventura (2007) deve ser 

reconhecido que o governo Lula trouxe para a EJA maior destaque do que os governos anteriores da 

Nova República, contudo, não superou a matriz construída durante os anos anteriores com políticas 

 
10 Reportagem do Jornal a Folha de 20 de agosto de 1996, visualizado em 18 de junho de 2020. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/8/20/cotidiano/40.html 
11 Reportagem do jornal Folha, visualizada em 20 de junho de 2020. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u8436.shtml 
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fragmentadas e fragmentadoras sociais, os autores ressaltam que "se verifica a clara difusão da falsa 

premissa de que, como assinalou Marx (1984), a força de trabalho, tomada como mercadoria, é capaz, 

ela própria, de ampliar suas possibilidades de exploração pelo capital” (p. 34). Entre as principais ações 

e reformulações implementadas na política nacional de EJA no Brasil, Julião, Beiral e Ferrari (2017) 

destacam: a criação,  em  2004,  da  Secretaria  de  Educação  Continuada,  Alfabetização  e Diversidade 

do Ministério da Educação (Secad); a aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da   

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que substituiu o Fundef a 

partir de 2007, incluiu as matrículas da EJA na previsão dos seus recursos – Lei nº 11.494/07; instituiu, 

em 2007, a proposta de Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de  Alfabetização e de 

Educação de Jovens e Adultos; e implementou o Programa Nacional do Livro  Didático para a Educação 

de Jovens e Adultos (PNLDEJA), em 2010. 

A criação da Secad durante o governo Lula reservou uma grande exposição e grande prestígio a 

EJA e Lázaro (2013) lembra que a criação da secretaria trouxe uma inovação na política educacional 

tanto por sua agenda quanto pelo modo de organização. Os movimentos sociais, representantes de 

minorias, ganharam espaço em comissões constituídas com a participação de representantes de governo, 

com agenda regular, pauta previamente definida, e ata-memória para registro dos debates e decisões, 

logo, graças à Secad os movimentos sociais não seriam somente ouvidos como também participaram das 

políticas públicas para EJA. Para Julião, Jannisy, Beiral & Ferrari (2017), os governos do PT reservaram 

para a modalidade uma importância maior em relação ao que antes era observado: 
“Nos anos que correspondem aos governos Lula e Dilma (2003-2016), por exemplo, percebe-se, de forma geral, que 

a política educacional possibilitou maior visibilidade à modalidade de EJA, ampliando o atendimento aos jovens e 

adultos mediante a implementação de inúmeros programas” (p. 52). 

 

No ano de 2003, com objetivo de “erradicar” o analfabetismo no Brasil, de forma a capacitar 

alfabetizadores e alfabetizar cidadãos com 15 ou mais anos que não tiveram oportunidade ou foram 

excluídos da escola antes de aprender a ler e escrever, é criado o Programa Brasil Alfabetizado. O 

programa destaca que faz parte de uma política pública contínua, possibilitando a continuidade dos 

estudos para os recém-alfabetizados: “Nesse sentido, supera o caráter de campanha comumente associado 

às iniciativas de alfabetização de jovens e adultos, adotando uma visão clara de política pública integrada 

ao esforço educacional do País”12.  

 
12 Documento oficial do MEC: Princípios, Diretrizes, Estratégias e Ações de Apoio ao Programa Brasil Alfabetizado: 
Elementos para a Formação de Coordenadores de Turmas e de Alfabetizadores Visualizado em 21 de junho de 2020. 
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 O Decreto n°5.478/2005 do Governo Federal criou o Programa de Integração da Educação 

Técnica de Nível Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o PROEJA. No início, o 

programa estava restrito às Instituições Federais de Educação Tecnológica e ao nível médio de ensino, 

etapa final da Educação Básica, mas foi substituído pelo Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, que 

instituiu, em âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, permanecendo a sigla PROEJA. Em 

seu documento base13 é destacada a necessidade de inclusão, destacando a educação como tendo um 

importante papel dentro do processo de desenvolvimento da nação, reforçando a necessidade de 

características em sintonia com as demandas locais e “com o mesmo padrão de qualidade e de forma 

pública, gratuita, igualitária e universal, aos jovens e adultos que foram excluídos do sistema educacional 

ou a ele não tiveram acesso nas faixas etárias denominadas regulares”.  

O Brasil, em 2009, foi sede da VI CONFITEA, com a participação de 144 países, na cidade de 

Belém, no estado do Pará. As discussões da VI CONFITEA14 vieram ratificar o papel fundamental da 

educação de adultos, tornando evidente a constituição da aprendizagem ao longo da vida como marco 

conceitual e pensando a educação de adultos como um ato contínuo e organizador das diferentes formas 

de educação, da formal, à não formal e informal.  

Em 2014, durante a presidência de Dilma Rousseff, o Governo aprovou o novo Plano Nacional 

de Educação (PNE), decênio 2014-2024, através da Lei nº 13.005. Destaca-se no campo da educação de 

adultos: a previsão do oferecimento de no mínimo 25% das matrículas de Educação de Jovens e Adultos, 

nos Ensinos Fundamental e Médio, na forma integrada à Educação Profissional. O governo Dilma 

representou um enfoque maior em uma formação para o trabalho. Viana e Amado (2014) citam uma 

política desse governo orientado à demanda de grupos de empresários, com claro enfoque em empregos, 
“percebe-se no governo Dilma Rousseff uma forte tendência para ações voltadas para a EJA que atendam as 

demandas do mercado de trabalho. Sendo assim, o governo adotou a política pública que defende o ensino técnico e 

cursos rápidos de capacitação profissional como resposta à escassez de mão de obra qualificada no país. Observa-se 

que esta política atende a demanda dos empresários, mas não prioriza a elevação de escolaridade dos trabalhadores, 

assim como não prioriza a formação humana dos sujeitos” (p. 131). 

 

 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10022-diretrizes-
principios-pba-secadi&category_slug=fevereiro-2012-pdf&Itemid=30192 
13 Documento Base do PROEJA, acessado em 22 de junho de 2020. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/proeja_medio.pdf 
14Documento Marco Ação Bélem, acessado em 22 de junho de 2020. Disponível em: 
http://confinteabrasilmais6.mec.gov.br/images/documentos/marco_acao_belem_CONFINTEA_VI.pdf 
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O governo de Michel Temer foi marcado por uma minguada atenção dispensada a EJA. A 

modalidade sofreu com redução do orçamento, apesar dessa contração ser observada desde 2014, quando 

houve a disponibilidade orçamentária de 679 milhões de reais, e em 2017, já no governo Temer, foram 

dispensados 161,7 milhões de reais, até finalmente em seu último ano de governo, 2018, chegar a 68,3 

milhões de reais15. Outro sintoma que a modalidade não teria prioridade no governo, foi o esvaziamento 

da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – Secadi, decorrente da 

exoneração de várias pessoas da pasta da MEC (Teixeira, 2017). 

No dia 1 de janeiro de 2019, Jair Messias Bolsonaro assumiu funções como Presidente do Brasil. 

Este momento representou uma grande viragem política no país, pois, após 14 anos de governo de 

esquerda liderado pelo Partido dos Trabalhadores – PT, tomou posse um eleito de um partido de extrema-

direita16. Em opostos quadrantes ideológicos, é de se imaginar que o novo presidente pensasse em 

reformas também na educação brasileira face às orientações anteriores. O ainda candidato Bolsonaro 

emitiu opiniões durante a corrida eleitoral que indicavam uma tendência de valorização de ensino a 

distância, tal como quando afirmou: “conversei muito sobre ensino a distância, me disseram que ajuda a 

combater o marxismo, você pode fazer ensino a distância, você ajuda a baratear” 17. 

Desde os primeiros meses do mandato emergiram incertezas para a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). O presidente assinou o decreto nº 9.465, publicado no Diário Oficial da União, em 2 de janeiro 

de 2019, que dissolveu a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(Secadi), com o intuito de produzir mudanças estruturais. O órgão até então era responsável não somente 

pela EJA mas também por outras modalidades cujos sujeitos, frequentemente, são também estudantes da 

EJA, como a Educação do Campo e a Educação nas Prisões. Segundo Saldaña (2019)18, trata-se de um 

esforço para eliminar a temática de direitos humanos, educação étnico-racial e a própria palavra 

diversidade, vista pelo presidente durante a campanha presidencial como “coitadismo”. Em seu Twitter 

o presidente escreveu no dia 2 de janeiro de 2019:  
“Ministro da Educação desmonta secretaria de diversidade e cria pasta de alfabetização. Formar cidadãos preparados 

 

 
15 Reportagem de Rodrigo Gomes, da Rede Brasil Atual, publicado 20 de dezembro de 2019, visualizado em 20 de julho de 
2020. Disponível em: <https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2019/12/bolsonaro-orcamento-eja/> 
16 Reportagem RTP Noticias, de 28 de outubro de 2018. Jair Bolsonaro é o novo Presidente do Brasil. Disponível em: 
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/jair-bolsonaro-e-o-novo-presidente-do-brasil_n1108000 
17 Reportagem de 07 de outubro de 2018, de Eduardo Bresciani para o jornal O Globo. Bolsonaro defende educação a 
distância desde o ensino fundamental. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-defende-educacao-
distancia-desde-ensino-fundamental-22957843 
18 Reportagem do jornal folha de São Paulo, de 09 de janeiro de 2019. Vélez desmonta secretaria de diversidade e cria nova 
subpasta de alfabetização. Disponível: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/01/velez-desmonta-secretaria-de-
diversidade-e-cria-nova-subpasta-de-alfabetizacao.shtml 
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 para o mercado de trabalho. O foco oposto de governos anteriores, que propositalmente investiam na formação de 

mentes escravas das ideias de dominação socialista”19. 

 

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, nomeado por Jair Bolsonaro em 8 de abril de 2019, 

apresentou, após um mês no cargo, planos para a educação, demonstrando uma mudança de postura em 

alguns temas, nomeadamente o investimento em capital humano para aumentar a competitividade da 

economia brasileira; gestão técnica orientada à entrega de resultados; construção de um sistema 

educacional nacional orientado pelo mérito e para o mérito20. Fica evidente na fala do ministro a adoção 

de valores tradicionalmente próprios de uma ideologia política de direita, próxima no campo educativo 

e econômico à Teoria do Capital Humano (Schultz, 1973), indo contra valores que a EJA adotou nos 

últimos anos. Valores que Carlos Roberto Jamil Cury, conselheiro da Câmara de Educação Básica (CEB) 

do Conselho Nacional de Educação (CNE), em 2000, esclarece bem quando discorre sobre a função da 

EJA:  
“a Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa uma dívida social não reparada para com os que não tiveram 

acesso a e nem domínio da escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora dela, e tenham sido a força de 

trabalho empregada na constituição de riquezas e na elevação de obras públicas”21.  

 

1.1- EJA no Brasil e opções sociopolíticas 

O Brasil atravessa um momento de polarização política, e no ano de 2019, a educação refletiu 

esse clima de confronto. O ministro da educação, Abraham Weintraub, mostrou-se um entusiasta do 

capital humano em entrevista22  além de classificar os métodos de Paulo Freire como sem resultados 

positivos 23.  João Batista Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beto, e vencedor do prêmio Darcy 

 
19Visualizado no perfil oficial do presidente Jair Messias Bolsonaro, no Twitter, no dia 22 de maio de 2020. Disponível em:  
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1080567217031393283. 
20 Reportagem de Eduardo Oliveira para o site G1 de 07 de maio de 2019. MEC vai priorizar educação básica, resultados e 
reconhecimento por mérito, diz ministro no Senado. Disponível em: 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/07/ministro-da-educacao-vai-ao-senado-para-apresentar-diretrizes-e-
programas-prioritarios-da-pasta.ghtml 
 
21 Parecer CNE/CEB 11/2000 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 1–68. Disponível 
em: http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja/legislacao/parecer_11_2000.pdf 
22 Idem 19 
23 Reportagem de Putti a Revista Carta Capital de 02 de março de 2020. “ Feio , fraco e não tem resultado positivo, sobre 
Paulo Freire. Carta Capital. Disponível em :https://www.cartacapital.com.br/educacao/feio-fraco-e-nao-tem-resultado-
positivo-diz-weintraub-sobre-paulo-freire/ 
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Ribeiro, entregue pela Câmara dos Deputados do Brasil em 2016, em seu blog na Revista Veja 24destacou 

a importância desse pensamento para a educação do Brasil:  
“pela primeira vez, que eu saiba, o MEC fala em ‘investimento em capital humano para aumentar a competitividade 

da economia brasileira’. Até hoje, a Educação enfatiza o objetivo da educação para a formação do indivíduo. Nunca 

se falou em sua contribuição para a sociedade”. 

 

O ministro da educação Abraham Weintraub demonstra um total desaprovo pelo pensamento 

que tem guiado a educação idealizada até então no Brasil. Segundo Weintraub, um pensamento 

libertador, tal como personificado na figura de Paulo Freire, deve ser abolido no Brasil. Um bom exemplo 

da aversão a Paulo Freire foi a nomeação, em janeiro de 2019, de Carlos Francisco de Paula Nadalim, 

para a pasta da Secretaria de Alfabetização do MEC. O secretário Nadalim não possui obras que 

apareçam nos currículos das universidades de formação docente no Brasil, não produziu pesquisa 

científica, já as suas ideias aparecem na internet desde 2013, no surgimento do blog Como Educar seu 

Filhos. Annunciato e Trigueiros (2019)25 sustentam que a nomeação agrada os combatentes dos 

pensamentos de Paulo Freire e aos defensores do método fônico de alfabetização. Os autores destacam 

ainda que há uma ruptura histórica com todo o trabalho que o país vinha desenvolvendo no campo da 

alfabetização durante as últimas duas décadas. A Teoria do Capital Humano (TCH) se apresenta como 

uma alternativa aos pensamentos de Paulo Freire. 

 Para se compreender os projetos sociopolíticos em confronto nas recentes mudanças na EJA no 

Brasil, faremos uma breve incursão por alguns dos principais pressupostos e orientações da TCH e do 

pensamento freiriano, com dedicada contextualização ao momento histórico vivido pela modalidade. 

1.2- Educação: um “tesouro” a descobrir 
A Teoria do Capital Humano objetiva a educação como um bem de consumo que está atrelado a 

um valor capitalizável. Neste sentido, a educação torna-se um investimento. A instrução assume um 

papel garantidor da futura satisfação pessoal com a certeza de melhores rendimentos, sendo refletida em 

uma pessoa com produtividade aumentada. Schultz (1973), o principal teórico associado ao 

desenvolvimento da TCH, apresenta a sua definição do processo de educação:  
“Assim, educar significa, etimologicamente, revelar ou extrair de uma pessoa algo potencial e latente, significa 

aperfeiçoar uma pessoa, moral e mentalmente, de maneira a torná-la suscetível de escolhas individuais e sociais, e 

 
24 Blog na Revista Veja de João Batista Oliveira, publicado em 07 de maio de 2019. Disponível em: 
https://veja.abril.com.br/blog/educacao-em-evidencia/as-diretrizes-de-abraham-weintraub-no-mec/ 
25 Reportagem da Revista Nova Escola, edição 320. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/16065/quem-e-e-o-
que-pensa-carlos-nadalim-o-novo-secretario-de-alfabetizacao-do-mec 
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capaz de agir em consonância: significa prepará-la para uma profissão, por meio de instrução sistemática; e, por fim, 

significa exercitar, disciplinar ou formar habilidades, como, por exemplo, aperfeiçoar o gosto de uma pessoa” (p. 

18).  
 

Percebe-se ainda dentro da Teoria de Capital Humano, para além dessa visão de educação como 

um capital, que se empregue um papel fundamental para uma educação onde o aluno é o sujeito ou objeto 

inacabado da aprendizagem, inserido no processo de ensino e aprendizagem, pouco se valendo da 

bagagem de vida trazida para sala de aula. O autor afirma que a instituição composta pelo conjunto de 

todas as escolas, o sistema educacional como um todo, pode ser definida como uma indústria sempre 

com um propósito de cunho profissional e de ganhos no capital humano.  

Para Schultz (1973), a educação passa a ter um papel muito importante para o crescimento 

econômico de uma nação. O trabalhador deve ser um capitalista, através do consumo/aquisição de 

conhecimentos e capacidades que possuem valor econômico. O autor aponta ainda que esse consumo de 

conhecimentos junto com outros investimentos em humanos é a razão para a dominação da produção em 

países tecnicamente avançados. As instituições como empreendedoras acadêmicas estão sujeitas às 

mudanças que decorrem da dinâmica do crescimento econômico, pois são fornecedoras de serviços que 

possuem valor econômico. Desse modo, numa economia onde o crescimento amplia o valor econômico 

dos agentes humanos, as demandas por serviços às instituições ficam alteradas por este tipo de 

crescimento. Waltenberg (2006) lembra que Schultz com sua TCH, trouxe algumas sugestões para a 

melhoria da educação, entre elas, redução das férias de verão, modernização das técnicas de ensino e 

melhor aproveitamento do tempo dos estudantes. 

A educação de adultos é vista nessa perspetiva de capital humano como um meio de os 

trabalhadores mais velhos, em geral, adquirirem novos conhecimentos e habilidades para melhorar sua 

posição na economia moderna (Silles, 2007, p. 314). Para Becker (1993), a educação e treinamento são 

os investimentos mais importantes no capital humano, e que resultados educacionais possuem uma 

relação com o investimento. Para suportar esta perspetiva, Becker (1993) apontou estudos que mostraram 

que há respostas rápidas em benefícios e custos quando investimentos são empregados na educação e 

analisa ainda que, sobre a ótica do Capital Humano, há estudos que mostram aumentar a produtividade 

por fornecer mais conhecimentos e habilidades e formas de analisar problemas, sendo que a recompensa 

total depende dos valores investidos e suas taxas de retorno. O autor define que a principal característica 

que distingue o humano dos outros tipos de capital é que, por definição, o primeiro está embutido ou 

incorporado na pessoa que investe, temos aqui um reforço do caráter individualista da TCH. Becker 

sustenta ainda que pessoas que investem grandes montantes de dinheiro neles mesmos possuem uma 
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tendência a receber altos ganhos depois de um certo período de tempo, e que pessoas recebem mais que 

outras simplesmente por que investem mais nelas mesmas, e algumas pessoas não melhoram seus ganhos 

por que esse investimento foram feitos pelas firmas, indústrias ou países que os empregam.  

1.2.1 - A TCH nas organizações internacionais  
Em “Essential Economic Concepts for Educational Planning”, de 1969, escrito por ACR Wheeler 

para a Unesco26, o autor ressalta que o capital humano não envolve apenas investimento da sociedade 

(gastos públicos em educação), mas também investimento dos empregadores em atividades de 

treinamento, bem como o investimento individual de seu próprio tempo e dinheiro no desenvolvimento 

de suas capacidades. No final do documento o autor conclui que a TCH deve ser usada com o devido 

cuidado, reconhecendo dificuldades consideráveis em sua aplicação, como dar um tratamento às pessoas 

como investimentos materiais. Tratamento oferecido, por exemplo, a um equipamento para fazer tijolos, 

cujo uso não pode ir muito além disso; nos indivíduos devem ser considerados também outros aspectos 

mais humanísticos, o que pode resultar em erros de aplicação das vantagens naturais dos sujeitos.  

Brian Keeley escreveu em 2007 e publicou para a OCDE27 “Human Capital How what you know 

shapes your life”, onde o autor sentencia que o sucesso econômico depende crucialmente do capital 

humano, e, em última análise, permite às pessoas contribuir para o seu bem-estar pessoal e social, bem 

como para o de seus países.  Sustenta ainda que aumentar o capital humano alarga os níveis de saúde, o 

envolvimento da comunidade e perspectivas de emprego. De facto, salienta que, conforme a globalização 

aumenta, há necessidade de novas habilidades tecnológicas e uma adaptação a isso é requerido, adaptação 

essa a que responderá o investimento em educação. Para o autor, a importância do capital humano só vai 

crescer com os anos. Em seguida, Keeley entra em questões sociológicas citando países desenvolvidos, 

com um quinto de jovens que não conseguem terminar o ensino médio, o que limita severamente suas 

perspetivas de emprego subsequentes. Para o autor, essa falha é frequentemente concentrada em 

comunidades específicas, levando à sua marginalização do mainstream econômico e social. Segundo o 

mesmo autor, dada a importância para o desenvolvimento econômico e social, o capital humano tem sido 

um tema prioritário para a OCDE, que está fortemente envolvida na educação; trabalhando para 

desenvolver a compreensão de como o ensino e aprendizagem podem ser melhorados na sala de aula e 

 
26 Acessado em 25 de setembro de 2020. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000075815. 
27 Acessado em 25 de setembro de 2020. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264029095-
en.pdf?expires=1600356256&id=id&accname=guest&checksum=896C1B69CDFAE39220945BB5E0FADCAB 
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ajudando os sistemas de educação nos países membros a aprender com sucessos e fracassos uns dos 

outros.  

1.3- Educação e Emancipação? 

O governo Bolsonaro demonstra uma proximidade muito grande com a Teoria do Capital 

Humano e, em favor dessa, adota uma postura de distanciamento de Paulo Freire, frisando não ser uma 

boa escolha para patrono da educação do Brasil (Gamba & Mariz, 2019)28. O governo apresenta algumas 

propostas de educação, identificando atrasos do Brasil na educação decorrentes de uma possível 

abordagem Freireana nas escolas do país29, e associa esse fato a um não desenvolvimento do país. Não 

obstante, nas obras de Paulo Freire não há uma oposição ao desenvolvimento, pelo contrário, sua teoria 

é lançada como um contributo para o desenvolvimento, focando na libertação da dominação cultural que 

possa vir com ele. Finger e Asún (2003) sustentam que a Pedagogia da Libertação de Freire pode ser 

inserida dentro de um contexto geral de progresso econômico em que a educação tem a função de agir 

como humanizadora do desenvolvimento (p. 75). Temos, portanto, na educação emancipadora de Paulo 

Freire uma alternativa aos pressupostos da Teoria do Capital Humano. A importância de Paulo Freire 

para a educação do Brasil é enorme, e se o objetivo é fazer uma discussão sobre educação, mais 

precisamente sobre educação de adultos, torna-se improvável não citar Freire. Finger & Asún (2003) 

lembram uma frase de Carlos Alberto Torres que sintetiza bem esse pensamento: “podemos estar com 

Freire ou contra Freire, mas sem Freire não” (p. 75). 

Paulo Reglus Neves Freire, brasileiro, nordestino, nasceu em 1921, na cidade do Recife, no estado 

do Pernambuco, e ainda jovem se formou em Direito, mas não seguiu a carreira tendo desistido após a 

primeira causa. Sentindo-se impotente decide ser educador. A serviço do Serviço Social das Indústrias - 

SESI, no Recife, e com alguma experiência em vários níveis do ensino, cria um método de alfabetização 

implementado inicialmente no nordeste brasileiro. Com o golpe militar de 1964, Paulo Freire é forçado 

a deixar o Brasil. No exílio, lutando com camponeses chilenos, entre 1964 e 1969, escreveu uma de suas 

principais obras, Pedagogia do Oprimido. Após o Chile, em 1969, Freire foi convidado a lecionar na 

Universidade de Harvard, nos EUA. Entre 1970 e 1979, trabalhou em Genebra, na Suíça, no Conselho 

Mundial das Igrejas Cristãs, sempre ligado a projetos de alfabetização de adultos, em assessoria a 

 
28 Reportagem ao jornal O Globo (7 abril, 2019). Bolsonaro diz que vai mudar patrono da Educação brasileira, título 
conferido a Paulo Freire. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-diz-que-vai-mudar-patrono-da-
educacao-brasileira-titulo-conferido-paulo-freire-23630439. 
29 Reportagem de Bruno Alfano para o jornal O Globo, 03 de dezembro de 2019. Mural de Paulo Freire representa fracasso 
total absoluto do Brasil no Pisa diz Weintraub. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/mural-de-
paulo-freire-representa-fracasso-total-absoluto-do-brasil-no-pisa-diz-weintraub-2411495 
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ministérios da educação que buscavam romper com a lógica de dominação. Dessa forma difundia sua 

abordagem de educação libertadora principalmente em países africanos, o que provocou influência 

significativa no pensamento de Freire. Nesse período publicou importantes obras como Cartas a Guiné-

Bissau e Aprendendo com a própria história, com colaboração de outros autores. Em 1979, com a anistia 

do regime militar, retorna ao Brasil, já com grande reconhecimento internacional, mas pouco discutido 

no seu próprio país, encarando o desafio de discutir educação num contexto de redemocratização. No 

âmbito político, assumiu a Secretaria Municipal de Educação da maior cidade brasileira, São Paulo, de 

1989 a 1991, sob a gestão de Luiza Erundina do Partido dos Trabalhadores - PT. Em 13 de abril de 2012, 

é sancionada a Lei nº 12.612, que declara Paulo Freire, patrono da Educação Brasileira. 

1.3.1 A Libertação 
Se em uma visão neoliberal a educação toma forma de um capital com expressivo valor de 

mercado, em uma abordagem freiriana será percebida de uma forma essencialmente política com o 

propósito de entender a razão de ser das coisas. Nessa abordagem é necessário entender a educação como 

contributo crítico para uma emancipação do ser humano frente a desafios da sociedade que tendam a 

dominá-lo e a oprimi-lo. Como pontua Carlos Eduardo Moreira, “a emancipação humana aparece, na 

obra de Paulo Freire, como uma grande conquista política a ser efetivada pela práxis humana, na luta 

ininterrupta a favor da libertação das pessoas de suas vidas desumanizadas pela opressão e dominação 

social” (como citado em Streck, Redin & Zitkoski, 2015, p. 145). Uma luta pela libertação dos oprimidos 

e dos opressores, para uma reconstrução de sua humanidade, é para Freire um verdadeiro parto, doloroso, 

que só é viável pela superação entre opressores e oprimidos, processo no qual nascem “novos” homens 

e mulheres com liberdade, igualdade e emancipação (Streck, Redin & Zitkoski, 2015, p. 145). Essa 

emancipação somente é possível pela mãos e ideias do oprimido, e esse precisa das condições para, 

reflexivamente, descobrir-se como oprimido, e, como sujeito, conquistar sua própria destinação histórica, 

e também a libertação do opressor (Freire, 2013). Dessa libertação também ocorrerá a emancipação do 

opressor, momento onde sua humanidade voltará, pois, “os opressores, violentando e proibindo que os 

outros sejam, não podem igualmente ser; os oprimidos, lutando por ser, ao retirar-lhes o poder de oprimir 

e de esmagar, lhes restauram a humanidade que haviam perdido no uso da opressão. (Freire, 2013, p. 96)  

1.3.2- Práxis 
Em sua obra Pedagogia do Oprimido, Freire [2013] destaca como ação humana somente quando 

esta se constitui como “quefazer”, não simplesmente no “puro fazer” - para este até mesmo um animal 

possui capacidade -, é uma espécie de coisificação do ser humano, o “quefazer”, portanto, é a práxis, não 
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um simples verbalismo. Em crítica ao que nomeia de “educação bancária”, onde o professor deposita o 

conhecimento no aluno e ele o arquiva, enuncia que o estudante assim o faz, porque, fora da busca, fora 

da práxis, os homens não podem ser, ou seja, o ser é afirmação dos homens como pessoas, como “seres 

para si”, evitando assim uma desumanização presente no ambiente escolar. 

A práxis humana tem papel fundamental, é responsável pela educação libertadora, descrita como: 

“a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo” (Freire, 2013, p. 179). Freire 

descreve a práxis como o primeiro momento da pedagogia libertadora, por meio da qual ocorrerá a 

mudança da perceção do mundo opressor por parte dos oprimidos; a importância da práxis reside no fato 

de nenhuma realidade se transformar a si mesma. Paulo Freire [2013] pontua que a ação e reflexão devem 

ocorrer simultaneamente, não havendo, pois, uma dicotomia que resulte na divisão entre estes processos. 

1.3.3 A educação profissional para Paulo Freire 
Frigotto (2007) destaca o papel da Teoria do Capital Humano no Brasil como responsável por 

uma profissionalização compulsória do ensino médio e da formação técnico-profissional. Na obra de 

Paulo Freire, a educação profissionalizante não foi tratada com muito destaque, no entanto é possível 

inferir que a educação profissional deve estar inserida no processo de formação humana no qual o 

conhecimento técnico está associado a uma criticidade dos processos de trabalho, destacando a sua 

função política, social e não somente a transferência do conhecimento técnico.  

Para Freire, os trabalhadores devem compreender por via educativa os mecanismos econômicos 

nos quais estão inseridos para assim ser chamada de educação libertadora, sendo para isso necessária 

uma luta política para recriação de uma sociedade menos injusta e mais humana (Freire, 2013, p. 163). 

O trabalho é uma fonte de construção da identidade, não somente profissional, mas também identidade 

pessoal e social dos sujeitos enquanto trabalhadores, sendo também definido como uma práxis social 

concreta e historicamente determinada (Streck, Redin & Zitkoski, 2015). O trabalho é, por Freire [2013], 

destacado como um momento no qual não se finda o processo de aprendizagem e transformação social; 

é um processo continuado pela imersão e convivência com os companheiros de trabalho. Paulo Freire 

entende ainda a atividade do educador e educando como trabalho. 

1.3.4 O educador progressista 
Na abordagem da Pedagogia da Autonomia, Freire [2013] sustenta que o educador deve construir 

sua docência para autonomia do educando, valorizando toda a sua história de vida trazida para o contexto 

escolar/de educação. Paulo Freire reconhece ainda alfabetização como uma leitura de mundo e não como 

um processo mecânico de memorização. Freire sustenta que o processo de ensino aprendizagem não 
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ocorre de forma individual, mas sempre na coletividade, e sublinha: “é colectivamente que as pessoas 

não só resolvem os problemas, mas, mais do que isso, transformam as suas condições sociopolíticas” 

(Freire, como citado em Finger & Asún, 2003, p. 80). Na sua obra Pedagogia da Esperança, Paulo Freire 

(1992) faz igualmente um destaque de como deve ser o papel de um educador progressista que, inserido 

dentro da pedagogia libertadora, atue de forma coerente: “o que se exige eticamente de educadoras e 

educadores progressistas é que, coerentes com seu sonho democrático, respeitem os educandos e jamais, 

por isso mesmo, os manipulem” (p. 13). Paulo Freire defende ainda que sempre o ato de educar será um 

ato político, ainda que haja defensores de uma educação isenta politicamente, de fato não o são, pois no 

momento que negam esse direito a um educador estão também exercendo um ato político (Freire, 1992). 

Paulo Freire defende com insistência que educadores progressistas não neguem a experiência dos 

educandos, não subestimem o conhecimento desse aluno, ainda que essa aprendizagem tenha sido 

constituída dentro de um contexto de educação informal, é importante para o educando ir conhecendo os 

conteúdos, se apoderar desses saberes, incorporar ao que anteriormente já carregava, e não somente 

receber depósitos de conhecimentos do educador. 
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Capítulo 2 - O que está a mudar na EJA no Brasil?  
 

Catelli Jr (2019)30  lembra que cerca da metade dos brasileiros com 15 anos ou mais não concluiu 

o Ensino Fundamental no Brasil, constituindo assim uma dívida social enorme. A EJA é tratada de forma 

marginal nas políticas públicas, historicamente falando, com pouco investimento do Estado na 

modalidade. Poubel, Pinho e Carmo (2017) lembram a este respeito que a história atrelada a políticas 

educacionais na EJA evidencia que são desarticuladas e não permitiram um avanço qualitativo dessa 

modalidade de ensino. 

Nos últimos anos, a EJA vem sofrendo com mudanças mais profundas, nomeadamente: mudanças 

no número de matriculados; advento da Educação a Distância na EJA; popularização de outras formas 

de certificação (Encceja) e mudanças no sentido político atribuído a esta modalidade. Em 2020, a 

modalidade vive um cenário de incertezas, com extinção de programas de alfabetização e da Secadi, 

secretaria responsável pela modalidade no MEC, como bem lembra Catelli Jr (2019), trazendo ainda o 

fato de não haver propostas para a modalidade a nível federal pelo menos desde 2016. 

De igual forma, a Resolução nº3, de 21 de novembro de 2018, da Câmara de Educação Básica 

do Conselho Nacional de Educação, órgão vinculado ao Ministério da Educação, permite ao ensino de 

adultos decorrer até 80% na modalidade “a distância” o que poderá estar a contribuir no mesmo sentido; 

e, ainda, a forte mudança no governo brasileiro, em que um presidente de direita vem rompendo 

fortemente com as políticas dos seus antecessores no domínio da EJA, são os principais fatos e razões 

que, potencialmente, podem resultar (e já o estão a fazer) em mudanças significativas nos próximos anos 

para a modalidade, como se procura sustentar em seguida.  

2.1 - Mudanças no número de matriculados 

No Brasil, o número de alunos matriculados na EJA apresenta uma tendência de queda, segundo 

dados do censo escolar de 2019, sendo que a popularização do Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos (Encceja) poderá estar a contribuir para isso, ainda que com os dados 

disponíveis não seja possível estabelecer esta relação direta. Este exame somou aproximadamente 1,5 

milhões de inscritos nas edições 2017 e 2018. Entretanto, no ano de 2019, apresentou um grande aumento 

no número de inscritos o qual saltou para 2,9 milhões de participantes. Esse aumento está na contramão 

 
30 Entrevista na Revista Carta Capital em 25 de abril de 2019. Disponível em: 
https://www.cartacapital.com.br/educacaoeducacaoemdisputa/a-eja-nao-tem-lugar-no-mec-atualmente-afirma-sonia-couto-
2/. 
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do número de matrículas na EJA que sofreu uma queda considerável, após anos com matrículas em torno 

de 3,5 milhões de pessoas, conforme demonstra a tabela 1. 

 

Tabela 1 - Número de matrículas na EJA por ano 

Ano Número de Matrículas 

2015 3.491.869  

2016 															3.422.127	

2017 3.598.716  

2018 3.545.988  

2019 3.273.668 

Fonte: notas estatísticas do Inep, 2015,2016, 2017,2018 e 2019. 

 

Ainda em 2019, a Educação de Jovens e Adultos no Brasil registrou uma queda de 

aproximadamente 252 mil pessoas matriculadas na modalidade, um pouco mais de 7,1% de redução. 

Esse número equivale ao maior percentual de queda dos últimos 4 anos. Coincidentemente, essa redução 

ocorreu no mesmo ano em que foi registrado o recorde de inscrições do Encceja, com quase o dobro de 

inscritos em relação ao ano de 2018. O Gráfico 1 indica o quanto essa queda foi representativa, em 

comparação aos últimos quatro anos. 
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Gráfico 1 - Variação do número de matrículas em relação ao ano anterior 

● 
Fonte: Inep 

2.2- Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 
O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) avalia e 

certifica competências e habilidades de jovens e adultos, residentes no Brasil e no exterior, que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade considerada apropriada. A criação do Encceja foi 

iniciativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia 

federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), que em 1998, durante a Presidência de Fernando 

Henrique Cardoso (FHC), já havia criado o Enem31, tendo esse servido de inspiração para a criação do 

Encceja. 

Fernando Henrique Cardoso foi o ministro da economia do Brasil durante a implementação com 

sucesso do Plano Real em 1994, que progressivamente diminuiu a inflação que sacrificava o Brasil desde 

a crise econômica do Petróleo de 1979 (Bresser-Pereira, 1994). Após assumir a presidência, em 1995, 

sofreu muitas críticas da oposição, que observava em FHC uma postura neoliberal, principalmente na 

 
31 O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia, anualmente, o desempenho do estudante, possibilitando o acesso a 
universidades públicas e privadas brasileiras além de instituições portuguesas.  
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adoção da venda de empresas estatais para iniciativa privada com a justificativa de reinserir o Brasil no 

contexto da economia mundial.  

Na educação, durante a presidência de FHC, é criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), um conjunto de fundos 

contábeis formado por recursos dos três níveis da administração pública do Brasil, ou seja, governos 

federal, estaduais e municipais, para promover o financiamento da educação básica pública, além de uma 

preocupação com a universalização do acesso ao ensino fundamental. Fernando Henrique Cardoso sofreu 

críticas por não ter promovido um aumento dos gastos com educação relativo ao PIB. A título de 

exemplo, José Marcelino de Rezende Pinto afirma sobre o governo FHC: “este governo será lembrado 

como aquele que gastou 4% do PIB com ensino e 8% do PIB com juros e encargos da dívida pública” 

(Pinto, 2002, p. 1). 

Em 2001, ainda no Governo FHC, foi realizada a primeira edição do Encceja, pensada 

inicialmente para os brasileiros a viver no exterior. A partir de 2002 foi ampliado à livre adesão dos 

Estados e Municípios do Brasil (IBGE, 2019)32. O ministro da Educação, Paulo Renato Souza, em 

reportagem reproduzida no Estadão33 " declara que o exame foi um pedido dos estados, para que fosse 

criada uma avaliação nacional, tendo o objetivo de avaliar a capacidade do aluno aplicar o que aprendeu 

na escola”. Na mesma reportagem, a secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena 

Guimarães de Castro, diz acreditar que aquele exame é importante porque cria um referencial do que o 

aluno deve saber ao concluir os estudos, e destaca como conseqüência o enfraquecimento da "indústria 

de diplomas", referindo-se às escolas que prometem certificados em curto prazo, mas oferecem ensino 

de má qualidade. Este alargamento do Encceja em 2002 foi recebido com muita desconfiança pelos 

críticos do governo FHC. Segundo Catelli, Gisi e Serrão (2013), este alargamento é uma medida 

neoliberal; afinal trata-se de um exame de certificação que poderia representar uma forma de colocar o 

ensino de adultos em desvantagem, pois o investimento no Exame representaria menor investimento 

direto na EJA, abdicando de espaço no ensino de adultos em favor da iniciativa privada. 

Maria Aparecida Zanetti (Zanetti, 2007, como citada em Catelli, Gisi & Serrao, 2013), 

pesquisadora da EJA e integrante do Fórum de EJA do Paraná, levanta igualmente o fato de uma 

aplicação do Encceja a nível nacional poder constituir uma forma de centralizar os critérios avaliativos 

 
32 Site do IBGE. Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. Recuperado em 16 
junho, 2019, de: https://ces.ibge.gov.br/base-de-dados/metadados/inep/exame-nacional-para-certificacao-de-competencias-
de-jovens-e-adultos-encceja.html. 
33 Reportagem publicada no sítio eletrónico do jornal Estadão, visualizado no dia 29 de maio de 2020. Disponível em: 
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governo-cria-exame-federal-para-supletivos,20020423p52683 
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da escolarização, sem levar em consideração as diferenças locais e regionais e de matriz curricular, 

contribuindo para que alunos deixem o ensino regular e optem apenas pela certificação ofertada pelo 

Encceja. Vieira (2006) tem uma visão ainda mais incisiva sobre a criação do Encceja onde revela que 

“uma análise da matriz de competência operada pelo Encceja revela que a preocupação dominante é 

atender as demandas do capital, fornecendo um novo perfil de trabalhador adequado às exigências do 

atual modo de produção” (p. 106).  

Em 2003, Luiz Inácio Lula da Silva toma posse como presidente, eleito pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT), e seu ministro da educação na época, Cristovam Buarque, suspende o Encceja, sob 

a alegação de que a certificação deve ser atribuição dos estados e municípios, portanto não faria sentido 

gastar recursos da União para a realização do Exame (Goes, 2003)34. Em 2004, surge a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad), que contou com a participação efetiva dos 

movimentos sociais em comissões e conselhos governamentais, com o objetivo principal de construir 

uma política de Estado para a EJA, a Secad não se mostra entusiasta do Encceja. Em seu relatório de 

gestão35, publicado em fevereiro de 2005, vemos uma guinada forte das políticas do MEC, protagonizada 

pela Secad, no sentido de valorização e reconhecimento da diversidade. Nesse documento os seus 

gestores destacam que  
“fazem parte do público-alvo preferencial das políticas de inclusão e diversidade os seguintes grupos sociais: jovens 

e adultos não-alfabetizados ou com baixa escolaridade, afrodescendentes e quilombolas, populações do campo, povos 

indígenas, crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, população prisional, adolescentes e 

jovens privados de liberdade e internos em instituições sócio-educativas”. 

 

O parecer número 19/2005 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação - 

CNE/CEB36, sem muitas alegações, explicita o seguinte texto favorável a realização do exame:  
“O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos é uma ótima alternativa para aqueles 

que buscam certificação relativa aos níveis de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, especialmente porque essas 

provas são construídas dentro da lógica própria da Educação de Jovens e Adultos”. 

 

 
34 Reportagem do jornal a Folha de São Paulo, 8 de setembro de 2033. MEC suspende "provão dos supletivos". Disponível 
em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0809200311.htm 
35 Relatório de Gestão da SECAD - 2004. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=18641-secadi-relatorio-gestao-mec-2004-
pdf&Itemid=3019 
 
36 Parecer emitido no dia 15 de setembro de 2005 e homologado em 05 de outubro de 2005, acessado em 30 de maio de 
2020. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb19_05.pdf 
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Em 2005 o Encceja retorna, sob a égide da Portaria nº 44, de 10 de março de 2005, do Inep, nos 

mesmos moldes de sua concepção, ou seja, como instrumento de avaliação para aferição de competências 

e habilidades de jovens e adultos e sua posterior certificação. Reynaldo Fernandes, economista de 

formação, professor da Universidade Paulista - USP, e presidente do Inep entre 2005 e 2009, em 

entrevista concedida à Ação Educativa37 em 26 de abril de 2012, falou sobre as dificuldades encontradas 

enquanto gestor na reestruturação e ampliação do Encceja em 2006, sofrendo muitas críticas dos fóruns 

EJA, de gestores e pesquisadores relacionados a essa modalidade. Para ele, o Encceja era uma proposta 

de inclusão, por isso defendia sua expansão:  
“É um sistema de certificação enorme, com grande potencial, muitas pessoas poderiam usar. (...) As provas de Estado, 

não todas, eram muito ruins. Para isso, era preciso ter uma prova boa. Fazer certificação sem a TRI38 é difícil. (...) A 

ideia era abrir, indicar a pontuação para a certificação. A maior surpresa foi a reação enorme que enfrentei para fazer 

isso. Teve dois grupos: todo um pessoal de ONGs e o pessoal que defende a escola. Diziam que eu estava tirando o 

direito das pessoas irem para a escola. Está induzindo que a pessoa não vá para a escola e vá fazer o teste. Está tirando 

o direito delas à educação. (...) O segundo grupo era o pessoal que fazia a prova nos Estados. Aí o corporativo falava 

muito, a prova tem que ser regional. A matemática do Pará tem que ser diferente da prova de São Paulo. Houve uma 

reação do próprio MEC, da Secad” (Fernandes, 2006, como citado em Catelli, Gisi & Serrão, 2013, p. 735). 

  
Gatto (2008) lembra que no dia 03 de maio de 2006, em audiência com o então ministro da 

educação, Fernando Haddad, representantes dos Fóruns Estaduais de EJA39, assinaram uma carta aberta, 

entregue ao ministro, em que manifestaram discordância em relação ao exame e onde pedem o 

cancelamento definitivo do Encceja com base nos seguintes argumentos descritos na carta40:  
“1. A EJA com a reedição em nível nacional do ENCCEJA estará recebendo do MEC/INEP tratamento 

discriminatório, incoerente com suas políticas, pois diferentemente de outras avaliações nacionais (ENAD, ENEM e 

SAEB) fará, com o Exame, a certificação.” Perguntamos: “porque para a EJA caberá um exame nacional que 

certifique seus sujeitos não-escolarizados regularmente, ou de aprendizagens descontínuas? Se o que se espera 

 
37 Fundada em 1994, a Ação Educativa é uma associação civil sem fins lucrativos que atua nos campos da educação, da 
cultura e da juventude, na perspectiva dos direitos humanos. Desenvolve pesquisa, realiza cursos e integra campanhas 
sempre no campo da educação. 
38 A teoria da resposta ao item (TRI), metodologia de avaliação usada pelo Ministério da Educação no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), não contabiliza apenas o número total de acertos no teste. De acordo com o método, o item é a unidade 
básica de análise. O desempenho em um teste pode ser explicado pela habilidade do avaliado e pelas características das 
questões (itens). Consultado em 07 de junho de 2020. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/389-ensino-
medio-2092297298/17319-teoria-de-resposta-ao-item-avalia-habilidade-e-minimiza-o-chute 
39 Os Fóruns de Educação de Jovens e Adultos reúnem representantes de instituições governamentais e não-governamentais, 
movimentos sociais, sindicatos, educadores e educandos envolvidos com a Educação de Jovens e Adultos em todos os estados 
do país. É um espaço de socialização de informações e de formação continuada visando ao fortalecimento dos profissionais 
para a luta em defesa do direito e da qualidade de atendimento na área da Educação de Jovens e Adultos.  
Disponível em: http://www.forumeja.org.br.  
40 Carta aberta do Movimento dos Fóruns de EJA do Brasil, acessada dia 29 de maio. Disponível em: 
http://www.forumeja.org.br/?q=node/733. 
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“certificar” é o conhecimento acumulado ao longo da vida, como avaliá-lo por meio de provas de conteúdos 

formais”? Haveria um exame capaz de dar conta da diversidade da cultura, dos valores e dos conhecimentos tácitos 

que portam os sujeitos da EJA? 

2. “Aceitar o exame nacional é defender mais um controle social sobre a pobreza, dentre os muitos — explícitos e 

ocultados — que se perpetram em variados campos sociais, econômicos, culturais e políticos. A reflexão que a 

questão exige não é questão de intransigência com o tema, nem de invalidação dos passos já dados, mas de coerência 

técnica, ética e política” (Paiva, 2006, p. 5). Uma questão ético-política se coloca: a quem serve o ENCCEJA? 

3. O foco do ENCCEJA nos que estão fora da escola despotencia esse espaço como espaço de experiências coletivas, 

e pode promover a migração de adolescentes de 15 a 18 anos do Ensino Regular, bem como de alunos jovens, adultos 

e idosos para os exames supletivos. Contrariamente, a EJA como um direito humano fundamental, ao ser tratada 

como modalidade da educação básica a EJA volta-se para atender a demanda social de um público historicamente 

excluído e não como correção de fluxo escolar ou aligeiramento da escolarização. 

4. O resgate do ENCCEJA “constitui equívoco político, essencialmente pelo fato de desmobilizar a lógica de 

constituição do direito à educação no interior dos sistemas públicos de ensino, e nas instituições às quais cabe o dever 

da oferta”, desobrigando assim o Estado. 

5. A insistência em resgatar o ENCCEJA é sintomática da ausência de mudanças substanciais na política voltada 

para a EJA que culmina na perspectiva tecnocrata de correção de fluxo escolar, e do quanto ainda é necessário 

avançar na prioridade dada à Educação no país. 

6. “O exame é só um instrumento, que não pode por si mesmo resolver os problemas gerados em outras instâncias 

sociais. Não pode ser justo, quando a estrutura social é injusta; não pode melhorar a qualidade da educação quando 

existe uma drástica redução de subsídio e os docentes se encontram mal pagos; não pode melhorar os processos de 

aprendizagem dos estudantes quando não se atende nem à conformação intelectual dos docentes, nem ao estudo dos 

processos de aprender de cada sujeito, nem a uma análise de suas condições materiais” (Barriga, 2001, p. 57). 

 
No ano de 2009 foi apresentada uma grande mudança para o Encceja, pois deixa de certificar para 

o Ensino Médio e passa apenas a certificar o Ensino Fundamental. O Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), também utilizado para acesso às universidades brasileiras, passou a ter a atribuição de 

certificação de conclusão do ensino médio, ficando com essa função até o ano de 2016. Catelli Jr, Gisi 

& Serrao (2013) fazem uma apreciação de dez anos de existência do exame por relação com o 

estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB):  
“depois de dez anos da criação do Encceja, sabemos, entretanto, que o exame não cumpriu sua função de construção 

de um parâmetro de qualidade para a modalidade, restringindo-se a oferecer uma oportunidade de certificação para 

aqueles que não concluíram a educação básica na chamada idade própria definida pela LDB”. (Catelli Jr, Gisi & 

Serrao, 2013, p.726). 
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As edições de 2015 e 2016 do Encceja não foram realizadas: o Brasil vivia uma das suas piores 

crises econômica e políticas41, culminando com o impedimento da Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, 

em 31 de agosto de 2016.  A então presidente do Inep, Maria Inês Fini, confirmou a Mariz 42 que a prova 

não seria aplicada em 2016 porque não havia qualquer planejamento dentro do órgão, que ela assumiu 

no fim de maio de 2016, nem recursos reservados para esse fim, evidenciando um desinteresse do órgão 

pela realização do exame, em meio a uma série de problemas que o Brasil enfrentava. Após dois anos 

fora do calendário, em 2017, o Encceja assume o atual formato e ficou assim igualado à edição de 2002; 

ou seja, permite aos aprovados em todas as áreas adquirirem a certificação para o ensino fundamental e 

ensino médio. 

 O Encceja tem quatro provas estruturadas, com 30 questões cada, e uma redação, tanto para o 

Ensino Fundamental quanto para o Ensino Médio. Além da redação, no Ensino Fundamental os cadernos 

de provas são nas áreas de ciências da natureza, história e geografia, língua portuguesa e matemática. As 

provas do Ensino Médio, para além da redação, abordam as seguintes áreas: ciências da natureza, ciências 

humanas, linguagem e matemática. 

Em 2014, certificando apenas o ensino fundamental, o Encceja teve 149.100 inscritos43. Segundo 

o Inep 44, o Encceja teve 1.573.862 inscritos, em 2017 e 1.695.607 inscritos em 2018 e 2.973.375 inscritos 

em 2019. No Ensino Médio, 578.865 fizeram as provas e 36% obtiveram a certificação completa nas 

quatro áreas de conhecimento, no ano de 2018. O número de participantes certificados é provavelmente 

superior porque o Encceja também permite a certificação do participante que obtém a declaração parcial 

de proficiência nas quatro áreas em edições distintas do Encceja, ou que já tinham a declaração por meio 

do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), responsável pela certificação até 2016. 

Uma correlação entre o número de matrículas na EJA e o número de inscritos no Encceja se torna 

mais relevante a partir de 2017, pois em anos anteriores o Enem certificava o Ensino Médio e o Encceja 

apenas o ensino fundamental, mas é possível observar uma tendência, como mostra o gráfico 2, onde em 

azul temos o número de inscritos do Encceja nos últimos três anos e em vermelho o número de matrículas 

 
41 Reportagem da revista Época de 4 de abril de 2016, intitulado: Como o Brasil entrou, sozinho, na pior crise da história. 
Visualizado em 5 de maio de 2020. Disponível em: https://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/04/como-o-brasil-entrou-
sozinho-na-pior-crise-da-historia.htm 
42 Reportagem Mariz para o Jornal O Globo em 25 de agosto de 2016. Encceja Nacional fica fora do calendário pelo 
segundo ano consecutivo. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/encceja-nacional-fica-fora-do-
calendario-pelo-segundo-ano-consecutivo-19989925 
43 Idem 36 
44 Artigo do Inep. Disponível em: http://inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/exame-para-
certificacao-de-ensino-bate-recorde-2-9-milhoes-de-inscritos/21206 
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na Eja também dos últimos três anos. O ano de 2019 deixa clara a tendência de aumento do número de 

inscritos e também a diminuição do número de matrículas na EJA de uma forma mais brusca, repentina. 

Gráfico 2 - Inscritos no Encceja e matrículas na EJA entre 2017 e 2019 

 
Fonte: Inep 

Relacionando o número de inscritos no Encceja (cf. gráfico 3), apenas com o ensino fundamental 

- afinal o exame, por quatro edições, certificou somente o ensino fundamental -, é possível também 

observar uma tendência de queda nas matrículas na EJA. Devemos ter ainda em consideração na 

interpretação, os problemas enfrentados pelo Encceja que teve como resultado a sua não realização nos 

anos de 2003, 2004, 2009, 2012, 2015 e 2016. É possível inferir também que uma parte dos inscritos no 

Encceja não possui interesse em cursar a EJA de forma regular, afinal independente do número de 

inscritos do Encceja, e de se foi realizada ou não a prova em determinado ano, houve uma queda 

continuada no número de inscritos na EJA, podendo concluir que nem todos os inscritos no Encceja 

cursam ou têm interesse em cursar a EJA, o interesse se restringe à certificação. 

O gráfico 3 nos apresenta outro dado interessante: em 2017, ano que o Encceja assumiu o atual 

formato, o número de matrículas no ensino fundamental na EJA, após onze anos consecutivos de queda, 

observou um ligeiro aumento. Essa subida do número de matrículas é potencialmente motivada por uma 

maior divulgação do Encceja que pode ter tido como reflexo um aumento também nas matrículas da EJA. 

Outro motivo para o aumento da EJA a ser analisado é o fato do Encceja e EJA serem capazes de 
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trabalharem juntos, pois o aluno pode fazer o Encceja fundamental e posteriormente se matricular na 

EJA Ensino Médio, além da possibilidade de concluir determinadas disciplinas, sem necessariamente 

concluir integralmente o curso. Tudo isso pode ter contribuído para esse aumento observado em 2017. 

Gráfico 3 - Variação anualizada de inscritos no Encceja e matrículas na Eja Ensino Fundamental 

 
Fonte: Inep  

 

Quando restringida a análise apenas aos anos em que o Encceja aconteceu nos moldes atuais (cf. 

gráfico 4), ou seja, permitindo certificação de ensino fundamental e médio, é possível observar um 

crescimento do número de inscritos e uma diminuição das matrículas na EJA. É delicada a associação 

entre o aumento da procura do Encceja e a diminuição das matrículas na EJA, pois o Encceja em seus 

anos de existência passou por vários problemas que, em alguns anos, culminou com a não realização do 

Exame, o que se pode ter refletido em uma queda de sua credibilidade. O ano de 2017 representou uma 

reoxigenação do Encceja quando a certificação para o ensino médio voltou a ser de sua responsabilidade, 

logo, analisar os dados a partir desse ano, pode possibilitar uma avaliação mais concreta sobre suas 

consequências para a Educação de Jovens e Adultos.  Em 2017 é reportado também um grande aumento 

na procura por cursos preparatórios para o Encceja45, o que a partir desse ano se torna uma tendência. De 

 
45 Reportagem do site Terra de 26 de julho de 2017, acesso em 31 de maio de 2020. Disponível em: 
https://www.terra.com.br/noticias/dino/cresce-a-procura-por-cursos-preparatorios-para-o-encceja-para-conclusao-do-ensino-
fundamental-e-medio,31b6e227c27277351a69f47a5b6d2946fyel0s6y.html 
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2017 a 2019 é mais nítida uma valorização do Encceja em detrimento das matrículas na EJA, sendo o 

ano de 2019 o mais emblemático dos três anos da “nova era” do Encceja, quando o número de inscrições 

neste período praticamente dobrou e o de matrículas na EJA observou queda. 

Gráfico 4 - Comparativo de matrículas na Eja e inscrições no Encceja (atual formato) 

 
Fonte: Inep 

 

Outro ponto que merece destaque é o estudo sobre a realidade das matrículas na EJA dentro do 

contexto da cidade estudada neste trabalho. A cidade de Planaltina, no Distrito Federal, vem sofrendo 

especialmente com a queda nas matrículas na EJA. Entre 2017 e 2019, assistiu-se a uma quebra 

progressiva do número de matrículas, como mostra o gráfico 5 e no gráfico 6 é observado que essa 

tendência é observada nas duas etapas da EJA, ensino fundamental e ensino médio. 
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Gráfico 5 - Matrículas da EJA na cidade de Planaltina - DF 

 
Fonte: GDF 

 

Gráfico 6 - Matrículas na EJA em Planaltina - DF separadas por etapas de ensino 

 
Fonte:GDF 

 

2.3- Novas diretrizes para EJA no Brasil 

Levando adiante a ideia de que as novas tecnologias estarão presentes na educação e do advento 

de uma educação cada vez mais a distância, Chaves e Filho (2016) elucidam dificuldades que irão 

aparecer com essa nova tendência: 
“o mundo contemporâneo apresenta as tecnologias como forma de facilitar a vida de todos, ou facilitar o consumo, 

‘dá a impressão de haver uma propensão em avaliar apenas os benefícios.’, esquecendo, dessa maneira, as 

dificuldades enfrentadas no uso da tecnologia. Dificuldades essas diagnosticadas durante a realização das aulas, onde 
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alguns dos estudantes, principalmente entre os adultos, têm a tecnologia como empecilho para a conclusão dos 

estudos no sistema EaD” (p. 72). 

 

A Resolução nº3 do MEC, de 21 de novembro de 2018, traz uma grande mudança para a EJA. 

Nesta está expresso que até 80% da EJA pode ser ministrada em ambiente online, abrindo margem para 

inclusão de novos cursos sem serem necessariamente presenciais. Em seu Capítulo 2 a resolução traz a 

seguinte redação, 
“§ 5º Na modalidade de educação de jovens e adultos é possível oferecer até 80% (oitenta por cento) de sua carga 

horária a distância, tanto na formação geral básica quanto nos itinerários formativos do currículo, desde que haja 

suporte tecnológico - digital ou não - e pedagógico apropriado”. 

 

A referida resolução trouxe também a possibilidade de atividades a distância para o ensino médio. 

No entanto, apresenta uma redação diferente da despendida para a EJA e um percentual menor, de 20% 

dedicada a EaD, além de apresentar um indicativo de utilização preferencial da educação a distância em 

itinerários formativos,46 
“§ 15. As atividades realizadas a distância podem contemplar até 20% (vinte por cento) da carga horária total, 

podendo incidir tanto na formação geral básica quanto, preferencialmente, nos itinerários formativos do currículo, 

desde que haja suporte tecnológico - digital ou não - e pedagógico apropriado, necessariamente com 

acompanhamento/coordenação de docente da unidade escolar onde o estudante está matriculado, podendo a critério 

dos sistemas de ensino expandir para até 30% (trinta por cento) no ensino médio noturno”.  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 já fazia menções em sua redação a 

Educação a Distância (EaD), mas existia uma carência de regulamentação desta modalidade, suprimida 

agora pela Resolução nº. 3 do MEC. Com a evidenciação dessa modalidade pode ser esperado que o 

número de matrículas na EJA presencial diminua ainda mais nos próximos anos. 

Esse promete ser um novo direcionamento do governo brasileiro e essa resolução deverá ser 

apenas o início. Vellozo, Canella, Dias e Leal (2019) destacam uma movimentação por parte do governo 

com intuito de promover a EaD, desde a publicação da resolução em novembro de 2018:  

 
46 Itinerários formativos são o conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas instituições e redes de ensino que 
possibilitam ao estudante aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudos ou para o mundo 
do trabalho, já a formação geral básica é o conjunto de competências e habilidades das áreas de conhecimento previstas na 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
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“desde então, o MEC e outros órgãos como a Secretaria de Educação a Distância, vêm promovendo diversos 

programas de incentivo ao ensino a distância, em várias áreas, fortalecendo as políticas públicas de incentivo ao 

ensino nesta modalidade” (p. 87). 

  

Na primeira versão, apresentada em março ao Conselho Nacional de Educação (CNE), 100% da 

EJA poderia ser ofertado a distância, percentual reduzido após repercussão negativa47. Integrante do 

conselho, e único voto contra – o ex-presidente do Inep Chico Soares alegou que a versão final para 

votação só foi entregue aos Conselheiros no próprio dia, impedindo uma reflexão pela maioria e o período 

da votação se deu entre o primeiro e o segundo turnos da eleição presidencial quando as atenções estavam 

completamente voltadas a questões de natureza política.  
Marioneide Kliemaschewsk, secretária estadual de Educação do Mato Grosso, em entrevista na 

revista Nova Escola48 ressalta que a EJA em EaD é uma boa possibilidade para esse público por 

proporcionar a conclusão de sua escolaridade, afinal para o estudante da modalidade que trabalha o dia 

todo, de 8 a 10 horas por dia, é difícil ter energia para frequentar a escola todos os dias.  Edneia 

Gonçalves, diretora executiva adjunta da Ação Educativa, e especialista em EJA49, sentencia que a EaD 

deve integrar possibilidades metodológicas em um contexto de acesso às novas tecnologias e que não foi 

discutido um modelo EaD nem mesmo para as demais modalidades, muito menos a EJA, e portanto, para 

a diretora da Ação Educativa, adotar o modelo EaD é “jogar para debaixo do tapete” todas as demandas 

da modalidade. 

A EaD torna a conclusão do ensino facilitada, afinal o estudante da EJA é por norma um 

trabalhador que durante o dia costuma cumprir uma carga horaria pesada, e não precisaria frequentar a 

escola. Contra essa facilidade de acesso que uma possível EJA-EaD pode oferecer, existe preocupação 

com relação a uma queda da qualidade e a possível desistência dos estudos, pois sem um contato direto 

com colegas e professores pode tornar-se mais difícil manter a ligação com a EJA por muito tempo.  

 

 
47 Reportagem da Revista Carta Capital, acessada em 12 de agosto de 2020. Disponível em: 
https://www.cartacapital.com.br/educacao/conselho-nacional-de-educacao-libera-ead-no-ensino-medio/. 
48 Entrevista concedida a Paula Peres e Flavia Goular em 12 de abril de 2019, acessada em 13 de agosto de 2020. Disponível 
em: 
https://novaescola.org.br/conteudo/16919/ead-pode-ser-uma-opcao-para-a-eja-mas-no-ensino-regular-precisamos-do-aluno-
na-sala-de-aula-diz-secretaria-do-mt. 
49Entrevista acessada em 13 de agosto de 2020, disponível em: https://educacaointegral.org.br/reportagens/especialista-
alerta-para-riscos-ead-educacao-jovens-adultos/ 
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Capítulo 3- Metodologia 
 

O presente trabalho se propõe a estudar um fenômeno educativo. Amado (2014) diz que, no 

universo das ciências da educação, os fenômenos educativos são o objeto central, seja no sentido de 

ação/intervenção ou, como na proposta deste trabalho, para explicar ou compreender os fenômenos. Por 

seu turno, os contextos sociais e culturais e os indivíduos estão no cerne dos fenômenos educativos, sendo 

neles que ocorrem ou que os protagonizam. Triviños (1987) ressalta que a interpretação do contexto 

cultural de onde advêm os fenômenos permite estabelecer discussões e questionamentos acerca da 

intencionalidade do sujeito frente a realidade, dependendo, portanto, o significado dos fenómenos do 

mundo cultural do sujeito. 

Tendo a ciência um papel de esforço racional, acompanhada de um método a ser seguido, para 

compreensão mais profunda e menos superficial e aparente da realidade, existe um compromisso da 

ciência com a realidade e o aprimoramento individual e coletivo. Nesse sentido, para Amado (2014), 

“investigar em educação e no quadro das ciências da educação implica, pois, um compromisso ético com 

a transformação e o melhoramento dos indivíduos, das instituições e da sociedade em geral” (p. 28).  

 Neste sentido, o ponto central da investigação é a compreensão das intenções e significações, a 

partir de crenças, perceções, opiniões, etc., que os indivíduos colocam em suas ações nas interações com 

os outros e no contexto em que ocorre a interação. Essa proposta, portanto, é assegurar um sentido 

racionalizado ao fenômeno descrito, é desvelar o sentido que se mostra, para chegar no que é a coisa, 

procura valorizar o ser na singularidade, com o que se repete, com que se manifesta, o que inscreve esta 

pesquisa num paradigma fenomenológico. A investigação fenomenológica não é reduzida a descrição, 

mesmo sendo essa importante (Silva, Lopes & Diniz, 2008), pois a reflexão sobre o fenômeno observado 

é fundamental.  Sokolowski (2010) cit. in Claro & Pereira (2015) sustenta que a perspetiva da 

fenomenologia entende a mente humana como algo público, a qual age e se expõe publicamente de forma 

em que ultrapassa seus limites.  

Para entender as sensações e manifestações que emergem do processo fenomenológico de 

experimentação do mundo, é preciso vivenciá-lo, investigá-lo, sendo a reflexão um resultado da perceção 

realizada do vivenciado, experimentado (Claro & Pereira, 2015), sendo, portanto, a atitude 

fenomenológica perfeitamente aplicável em pesquisas em educação. Claro e Pereira esclarecem que essa 

abordagem permite a práxis (ação – reflexão – ação) do pesquisador e uma perspectiva do processo de 

viver – perceber – refletir, permitindo uma imensidão de possibilidades junto à pesquisa em educação, 
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trazendo o entendimento sobre um novo ângulo, sendo necessário para isso conhecer o outro e, durante 

o processo, conhecer a si mesmo. 

3.1- A relevância do tema frente às mudanças na EJA 

A escolha do tema se deve ao fato do pesquisador também ser do quadro de professores da 

educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF. Assim, a definição do conteúdo 

deste trabalho está ligada às inquietações vindas de experiências em sala de aula, e fora dela, com a 

Educação de Adultos e seus professores na região administrativa de Planaltina no Distrito Federal do 

Brasil (RA VI). Por 4 anos letivos, em duas escolas diferentes, o autor deste estudo atuou como professor 

da Educação de Adultos na cidade de Planaltina, tendo, portanto, observado em loco algumas mudanças 

enfrentadas pela modalidade na RA, que resultaram principalmente na diminuição de turmas e de escolas 

que ofertam a modalidade. 

Entender os professores, os reais atores da educação de adultos, é primordial. O DF conta hoje 

com 37,5 mil professores na rede pública entre efetivos e temporários e que segundo seu plano de carreira 

podem atuar na EJA em qualquer momento do seu percurso profissional na SEEDF. Uma categoria de 

servidores desta dimensão deve ser ouvida no contexto de mudanças que a EJA vem enfrentando. Com 

efeito, os desafios enfrentados pelos professores na atividade docente na Educação de Jovens e Adultos 

são muitos e o presente trabalho propõe-se a mostrar o que professores esperam da modalidade, bem 

como explicitar anseios e desejos com relação ao futuro da EJA.  

Historicamente, a EJA foi colocada à margem da educação brasileira, ainda que nos primeiros 

anos do século XXI se constatem significativos avanços no tratamento dado a EJA no Brasil. Nos últimos 

anos, principalmente com a eleição do atual governo brasileiro, a modalidade foi trazida para um 

ambiente de incerteza, que pode culminar, talvez, com a extinção do modelo de educação de adultos que 

conhecemos atualmente. As ações e as agendas seguidas historicamente até o momento não conseguiram 

apresentar resultados definitivos com relação à diminuição das desigualdades no país. Fazer um paralelo 

entre as ações tomadas pelos governos passados e que podem ser tomadas pelo atual governo, sempre 

sob a ótica dos professores atuantes na EJA, está entre as razões sociais pelas quais a presente pesquisa 

se faz relevante. 

3.2-Instrumentos de coleta de dados 
Após a definição do objeto de pesquisa, iniciou-se o processo de delinear como seria realizada a 

recolha de dados. Nesse processo de analisar o melhor e mais adequado instrumento de recolha de dados, 
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percebeu-se que falar com uma considerável pluralidade de Professores atuantes na EJA seria o ideal, 

sendo o objeto principal desta investigação as experiências, opiniões e perceções dos professores atuantes 

na EJA nas diferentes escolas. 

Optou-se por utilizar, no primeiro momento, instrumentos qualitativos. Em particular levou-se a 

cabo uma entrevista audiogravada seguindo um guião de perguntas semiestruturado. Admitiu-se, 

portanto, ao entrevistador a possibilidade de investigar e questionar conteúdos que poderiam surgir 

durante a entrevista. Goldenberg (2011) destaca a importância da entrevista qualitativa na compreensão 

de um contexto social: “na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é com a 

representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da compreensão de um 

grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma trajetória” (p. 15).  

Concomitante à realização das entrevistas foram aplicados, nas 9 escolas participantes desse 

estudo, questionários impressos que foram respondidos pelos professores da EJA, com interesse em 

participar no presente trabalho, agregando, portanto, caráter quantitativo ao estudo em foco. O intuito da 

utilização dos dois instrumentos - entrevista e questionário - foi a de buscar um endosso entre as respostas 

apresentadas pelos professores entrevistados, na tentativa de entender se as respostas dadas nas 

entrevistas apresentam representatividade dentro do grupo de professores inquiridos com o questionário. 

Para Goldenberg (2011), em pesquisas com integração quantitativa e qualitativa, o pesquisador faz o 

cruzamento das respostas e das conclusões de modo a obter uma maior confiabilidade aos dados, sendo 

esse um importante fator para a utilização desses dois métodos de coleta de dados nesse estudo, 

representado, nomeadamente, pela conjugação da realização de entrevistas e administração de um 

questionário. Essa combinação de metodologias para um mesmo estudo é conhecida como triangulação 

metodológica, que Amado (2014) sustenta tratar-se de uma das estratégias fundamentais para a validação 

de um estudo. 

3.2.1 Entrevista 
Para a realização das entrevistas foram contactados 06 participantes entre professores e 

professoras, efetivos, com no mínimo 3 anos de magistério, o que equivale à conclusão do estágio 

probatório50 no cargo e que estivessem a ministrar aulas para turmas da EJA, além de terem interesse em 

participar da pesquisa. Utilizou-se também a conveniência, acessibilidade e disponibilidade como 

critérios. Os seis entrevistados foram selecionados do grupo, utilizando como critério principal a 

 
50 Estágio probatório: segundo a lei complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, em seu artigo 28, é o período que 
são avaliadas a aptidão, a capacidade e a eficiência do servidor para o desempenho do cargo, com a observância dos fatores: 
assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade. 



56 
 

 
 

possibilidade de manutenção de um contato por um tempo alargado, com comunicação permanente, 

durante o presente estudo e, também, deixando a possibilidade de participação em estudos subsequentes. 

Seis entrevistados é um número que possibilita bom gerenciamento do material advindo das entrevistas 

e também da comunicação com os entrevistados. Rego, Cunha & Meyer Jr.  (2018) entendem que seis 

participantes podem ser  utilizados quando têm alguma singularidade sobre um grupo muito específico e 

que poderão ser abordados repetidamente ao longo do tempo, portanto, esta recomendação vai 

perfeitamente ao encontro do perfil dos entrevistados no presente estudo; afinal são professores da EJA, 

na RA de Planaltina DF, com pelo menos 3 anos de experiência ininterrupta ou não, na modalidade e de 

fácil contato posterior  à realização da entrevista pelo autor do estudo. 

Para uma entrevista, Amado (2014) entende que devem ser selecionadas as pessoas que pela sua 

experiência de vida quotidiana possuam proximidade com o objeto a se estudar. Em se tratando de um 

grupo, é conveniente que estes sujeitos tenham algo em comum e também experiências próprias. Neste 

sentido, buscando uma diversidade de opiniões e posicionamentos foram selecionados dois professores 

de matemática/física, dois de história/geografia e 1 professora de história/geografia e 1 professora de 

Arte.  As entrevistas foram do tipo semiestruturada diagnóstica que, segundo Amado (2014), obedecem 

a uma ordem lógica de um plano prévio do essencial a se obter, ainda que na interação com o entrevistado 

seja importante proporcionar liberdade de resposta no decorrer da entrevista. O autor refere ainda sobre 

a entrevista semiestruturada que esta se constitui como “a técnica que permite um acesso aos discursos 

dos indivíduos, tal como estes se expressam, ao não-observável: opiniões, atitudes, representações, 

recordações, afetos, intenções, ideais e valores, que animam uma pessoa a comportar-se de determinado 

modo” (pp. 211-212), e que tudo isso levaria, portanto, a uma espécie de introspeção dos entrevistados. 

Amado (2014) sintetiza que o objetivo central nas entrevistas de diagnóstico é subsidiar dicas para a 

caracterização do processo em estudo. 

 As entrevistas foram realizadas presencialmente sempre em locais estabelecidos pela 

conveniência dos professores entrevistados. Dos entrevistados, quatro entrevistas foram realizadas em 

escolas de atuação dos mesmos, com prévia autorização da direção, outros dois professores optaram por 

locais aleatórios. As entrevistas foram gravadas e utilizado o guião de entrevista como apoio a anotações 

pertinentes ao estudo e transcritas, sendo posteriormente enviada a transcrição com correção ortográfica 

aos entrevistados como forma de validação desse tipo de recolha.   

Foi dada total liberdade aos entrevistados, em alguns casos, apresentando alternativas, buscando 

incentivar respostas mais alargadas, sempre com a cautela de não emitir juízos de valor referentes aos 

resultados obtidos durante a entrevista. Nas entrevistas foi possível perceber inquietações e expressões 
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dos professores/entrevistados quando perguntados acerca de temas mais sensíveis ao seu quotidiano de 

trabalho e a perspetivas com relação a EJA. Amado (2014) ressalta que a entrevista é, entre outras 

definições, “uma transação que possui inevitáveis pressupostos que devem ser reconhecidos e 

controlados a partir de um bom plano de investigação. Nestes pressupostos contam-se: emoções, 

necessidades inconscientes, influências interpessoais” (p.207). 

3.2.2.1 A estrutura do guião de entrevista  
As perguntas foram elaboradas a partir de temáticas, e divididas em tópicos, tendo a primeira 

parte do guião como objetivo obter o perfil dos professores atuantes na EJA de Planaltina [como se 

adotou uma estrutura similar para o guião de entrevista e o questionário, será melhor detalhado na secção 

“5.3.2.1 A estrutura do questionário” o que se procurou apreender nesta primeira parte]. 

O segundo tópico do guião de entrevistas visou avaliar concepções de EJA e do seu papel social, 

sendo buscado aqui perceber como os professores veem a modalidade, o seu papel social enquanto 

docentes da EJA e o que pensam sobre os alunos da modalidade. É extremamente importante 

compreender se os professores atuantes entendem ser importante a EJA para a sociedade, e se a 

modalidade exerce de fato um papel de acordo com essa importância que lhe é atribuída. Segundo Amado 

(2014) essas perguntas são do tipo “opinião/valor” e visam entender os processos cognitivos e 

interpretativos dos inquiridos. É interessante nesse tópico perceber qual o viés ideológico em que os 

entrevistados se inspiram, nomeadamente se exprimem uma visão mais mercadológica e de produção de 

capital humano, tal como sugerido pela TCH, ou uma visão de libertação e emancipação, que se diria 

mais próxima ou característica da visão de Paulo Freire acerca da EJA. 

O terceiro tópico procura a compreensão dos professores acerca do momento vivido pela EJA, 

nomeadamente como o poder público trata a modalidade ou ainda como a sociedade se relaciona com 

esta. Procuram-se aqui indicações de opiniões políticas e pedagógicas com relação a EJA. Nesse tópico, 

ainda que não seja de forma exatamente explícita, há um apelo ao sentimento, e para Amado (2014) 

estaríamos perante perguntas do tipo “sentimento”, isto é, com o objetivo de compreender as respostas 

emocionais do entrevistado face às suas experiências e pensamentos. Para um professor com experiência 

na EJA, fazer uma avaliação da modalidade, sob o prisma do observado no seu cotidiano escolar, e não 

remeter a um apelo emocional, é uma tarefa improvável de ser executada. Foi perguntado aqui o que os 

professores entendem que caracteriza melhor o atual momento da EJA.  

O quarto tópico intentou investigar as expectativas e anseios dos professores num contexto de 

mudanças da EJA. Perguntas foram construídas e relacionadas a como os professores 
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imaginavam/projetavam a modalidade nos próximos 4 anos, face a transformações esperadas para os 

próximos anos, procurando perceber, principalmente, se existia um pessimismo ou não, com relação às 

mudanças esperadas na modalidade. Foi oferecida resposta livre, em que o entrevistado poderia discorrer 

da forma que desejasse, partindo de anseios vivenciados nos vários anos de docência da EJA. 

O último tópico trouxe questões relacionadas à EJA e às novas tecnologias da informação e 

comunicação. Independente do rumo que a EJA tomar com relação a influências pedagógicas, políticas, 

sociais ou filosóficas, é esperado que novas tecnologias sejam incorporadas na modalidade, como sugere 

a própria Resolução nº. 3, de 21 de novembro de 2018 do CNE, que prevê até 80% da carga horária da 

EJA na modalidade a distância, portanto, as novas tecnologias já são uma realidade. Com a intenção de 

saber o que os professores entrevistados esperam com relação às novas tecnologias, foi-lhes perguntado:  

o quanto se sente preparado para ser professor da EJA na modalidade de Educação a Distância (EaD);  

Qual o seu interesse em atuar na EJA na modalidade de EaD; Em sua opinião, quais serão as principais 

consequências se a EJA passar a existir essencialmente na modalidade de EaD; Em sua opinião, o que 

seria importante para apoiar os docentes da EJA a atuarem na modalidade de EaD. 

A análise de conteúdo categorial se apresentou como a mais adequada para o presente trabalho, 

afinal o discurso dos professores entrevistados é base deste trabalho. Bardin (2011) apresenta a análise 

de conteúdo como:  
“um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/receção (variáveis inferidas) destas mensagens” (p.48).  

 

A mesma autora declara ainda que a análise de conteúdo tem por objetivo fazer deduções logicas 

e justificadas, referentes à origem do discurso, o emissor e seu contexto. Nessa abordagem é utilizado 

um conjunto de técnicas que levem à explicitação e sistematização do conteúdo das mensagens de forma 

quantificada ou não. A analise de conteúdo é uma importante ferramenta na área das Ciências da 

Educação nos procedimentos metodológicos de pesquisas académicas de ordem qualitativa.  

Quando falamos da análise categorial, a que especificamente foi utilizada no presente trabalho, a 

referida autora sustenta que: “funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, em 

categorias segundo reagrupamentos analógicos” (p. 201). Logo as transcrições das entrevistas foram 

organizadas em uma grelha de analise, e as respostas agrupadas em temas relevantes para o presente 

trabalho, de acordo com os objetivos propostos. 
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3.2.2 Questionário 
Gil (2002) destaca que o questionário consiste basicamente em traduzir os objetivos específicos 

da pesquisa em itens bem redigidos. O autor refere ainda que o questionário se destaca por não expor os 

pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto pessoal, como ocorre na entrevista, fato este que 

contribuiu para a escolha da realização de um questionário nesta pesquisa. O questionário foi útil para 

obter uma representação mais alargada de opiniões e posicionamentos dos professores da Secretaria de 

Estado de Educação do DF, atuantes na EJA na RA VI de Planaltina, para assim ser possível o endosso 

ou não das respostas nas entrevistas realizada a um grupo de professores. Portanto, o questionário entra 

nessa pesquisa com o objetivo de complementar as informações obtidas nas entrevistas a partir de dados 

tratados de forma quantitativa (estatística descritiva simples). Foram obtidos 86 questionários 

respondidos em um universo de 202 professores que se encaixavam nos critérios pré-estabelecidos, 

portanto, 42,57 % do total de professores participaram do estudo. Todos os questionários respondidos 

foram disponibilizados em papel na escola de atuação dos professores. O principal fator de escolha das 

escolas foi a acessibilidade: nas 9 escolas que participaram do estudo o autor possuía algum colega, que 

estabeleceu a comunicação entre o pesquisador e as respetivas direções escolares, efetuado por meio 

telefônico ou pessoalmente. Foi feita uma consulta prévia de disponibilidade das escolas para se 

constituírem em participantes da pesquisa, tendo sido autorizado o estudo em todas em que houve os 

pedidos. Para todos os respondentes dos questionários, a participação foi livre e voluntária com a 

assinatura do Termo de Consentimento e Livre Esclarecido (TCLE) impresso no questionário e assinado 

antes do início da recolha de dados. 

Gil (2002) traz orientações e cuidados na elaboração do questionário que foram adotados pelo 

pesquisador. O autor destaca que as perguntas devem ser formuladas de maneira clara, concreta e precisa, 

devendo ser preferencialmente fechadas, mas com grande número de alternativas para abrigar a ampla 

possibilidade de respostas possíveis. O questionário deve ser iniciado com as perguntas mais elementares 

e fáceis e finalizado com as mais complexas de forma a entender o nível de informação que os inquiridos 

podem ofertar. Nos cuidados a adotar o autor sugere que a pergunta não deve sugerir respostas e o número 

de perguntas deve ser limitado, para não haver um desestímulo à participação dos inquiridos, sendo 

adequado evitar perguntas que invoquem respostas defensivas, estereotipadas ou socialmente 

indesejáveis, que acabam por ocultar sua real perceção sobre o fato. 
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3.2.2.1- A estrutura do questionário 
As perguntas foram elaboradas a partir de temáticas, tendo a primeira parte do questionário como 

objetivo obter o perfil dos professores atuantes na EJA de Planaltina, designadamente obter dados acerca 

da docência e formação específica para atuação na modalidade, sempre com a intenção de saber o que 

do seu perfil influencia ou pode influenciar opiniões e posicionamentos na EJA. Procurou-se assim 

compreender o perfil de cada um dos professores da EJA atuantes em Planaltina, percebendo parâmetros 

que podem auxiliar na compreensão de questionamentos que o presente trabalho se propõe, na tentativa 

de superar problemas elencados sob a perspetiva desses professores. Amado (2014) classifica esse tipo 

de pergunta como de “experiência/comportamento” pois se relaciona com a descrição da pessoa 

participante do estudo, além de perguntas de “ambiente/demográficas” que possuem utilidade para a 

identificação dos participantes. As perguntas foram as seguintes: Há quantos anos é professor/a; Qual a 

natureza do seu vínculo profissional com o GDF; Qual o seu nível de formação académica;  Há quantos 

anos atua na EJA;  Possui formação específica para atuação na EJA: Em qual(is) segmentos51 da EJA 

atua; Qual ou quais disciplina(s) leciona; Para além da atuação na EJA, possui outra ocupação; Por 

qual/quais motivo(s) decidiu lecionar na EJA;  Se identifica com a docência na EJA;  Nos últimos 5 anos 

realizou cursos de capacitação na EAPE52. 

No segundo tópico foi seguida a mesma estrutura do guião de entrevista, bem como igual lógica 

de busca de obtenção dos dados, visando alcançar os objetivos preestabelecidos. Nessa parte tivemos 

perguntas com itens pré-estabelecidos que investigam principalmente qual o potencial viés ideológico 

dos inquiridos, dando opções de resposta, transpassadas por uma visão emancipatória e freiriana ou uma 

visão mais mercadológica, com influência da TCH, com perguntas bastante retas, dando claro indícios 

sobre o que os docentes entendem sobre o papel da EJA na sociedade e também sobre os alunos/jovens 

e adultos por ela atendidos. A este respeito foram formuladas duas perguntas: Na sua perceção de 

docente, quais as finalidades que a modalidade EJA deve focar; na sua perceção de docente, o que 

caracteriza os atuais alunos da EJA. 

O terceiro tópico, também compartilhado com o guião de entrevista, procura perceber a opinião 

dos professores acerca das circunstâncias vividas pela EJA e designadamente compreender qual o 

 
51 Segundo as Diretrizes Operacionais da EJA, a modalidade é dividida em 3 segmentos, que correspondem: 1º segmento, 
equivalente aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, dividido em quatro etapas; 2º segmento corresponde aos Anos Finais 
do Ensino Fundamental e está dividido em quatro etapas; 3º segmento corresponde ao Ensino Médio, é dividido em três 
etapas. Todas as etapas decorrem em um semestre letivo. 
52 EAPE- Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, antes Escola de Aperfeiçoamento dos 
Profissionais da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento e formação continuada, presencial e á distância, aos 
profissionais da educação da SEEDF. 
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tratamento que as autoridades, responsáveis pelas políticas públicas direcionadas à modalidade, 

despendem à EJA. Importante, também, foi procurar entender qual é o relacionamento entre sociedade e 

a modalidade, sob a ótica dos inquiridos. É procurado aqui obter indicações de opiniões políticas e 

pedagógicas com relação a EJA. Foi perguntado aqui o que os professores entendem que caracteriza 

melhor o atual momento da EJA. Entre as opções de resposta objetiva foram disponibilizadas 

possibilidades como: a ausência de material didático adequado; a queda drástica do número de 

estudantes; a tendência para adotar um modelo de EJA em Ensino a Distância (EaD); o financiamento 

insuficiente para atender o número de alunos existente; a ênfase na qualificação de mão de obra. 

Do mesmo modo que na entrevista, o quarto tópico investiga as expectativas e anseios dos 

professores num contexto de transformações da EJA. Assim, procurou-se perceber, principalmente, se 

existia um pessimismo, ou não, com relação às mudanças esperadas na modalidade e as questões foram 

relacionadas ao que os professores esperam vivenciar na modalidade nos próximos 4 anos. Alternativas 

de resposta foram oferecidas centradas quer nas condições de funcionamento da modalidade, quer nas 

condições do exercício profissional dos professores: a diminuição dos recursos financeiros para a EJA; 

a EJA e os seus profissionais vão ser mais reconhecidos a EJA será ministrada essencialmente na 

modalidade de Educação a Distância; a EJA vai adotar um modelo de escola militar; mais alunos da EJA 

vão aceder ao ensino superior; o mercado de trabalho vai reconhecer e valorizar os diplomas da EJA; a 

diminuição drástica do número de alunos a frequentar a EJA; a EJA se adequará a novas tendências e 

exigências do mercado no tocante principalmente ao uso de novas tecnologias; as pessoas que investirem 

na sua educação através da EJA terão um retorno financeiro; o aumento do investimento público na EJA; 

as práticas de ensino irão focar-se na transmissão do conteúdo curricular; o investimento na formação 

dos docentes da EJA para atuarem em EaD; o currículo da EJA vai focar-se em competências para o 

trabalho. Foi oferecida, também, a opção de resposta livre, em que o inquirido poderia colocar a opção 

que desejasse. 

O quinto e último tópico procurou obter dados sobre o papel das novas tecnologias da informação 

e comunicação no contexto da EJA. A Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018 do CNE, que prevê 

até 80% da carga horária da EJA em EaD, indica uma adoção cada vez maior de ambientes virtuais no 

ensino e também na EJA. As novas tecnologias já são, portanto, uma realidade. Intencionando buscar a 

perceção dos professores inquiridos com relação às novas tecnologias, foi lhes perguntado o nível de 

concordância relativamente a:  o quanto se sente preparado para ser professor da EJA na modalidade de 

Educação a Distância (EaD)<opções: pouco, razoavelmente, muito, totalmente>;  Qual o seu interesse 

em atuar na EJA na modalidade de EaD<opções: não tenho interesse, tenho interesse-mas preciso me 
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capacitar para isso, sou capacitado para atuar em EaD e tenho interesse, sou capacitado para atuar em 

EaD- mas não tenho interesse; Em sua opinião, quais serão as principais consequências se a EJA  passar 

a existir essencialmente na modalidade de EaD<diminuição do número de alunos e aumento das 

desistências, melhorar os processos de ensino-aprendizagem, criar barreiras ao acesso à EJA, facilitar o 

acesso à EJA a mais pessoas, diminuição dos gastos para o estado e racionalização do dinheiro público, 

prejudicar o desenvolvimento humanizado e o pensamento crítico dos alunos>; Em sua opinião, o que 

seria importante para apoiar os docentes da EJA a atuarem na modalidade de EaD<formação em novas 

tecnologias de informação e comunicação, disponibilização de materiais didáticos da EJA adequados à 

modalidade de EaD, melhora dos rendimentos dos docentes atuantes na modalidade de EaD, criar 

possibilidades de abertura as problematizações dos alunos, assegurar ferramentas que possibilitem uma 

reciprocidade de experiências entre professor e aluno>.    

Os dados obtidos foram todos coletados e relacionados em uma planilha de excel. Os dados 

receberam um tratamento estatístico simples, algumas informações foram tabuladas na forma de tabelas 

e gráficos para uma melhor interpretação dos mesmos.  

A analise estatística descritiva, sintetizou uma série de valores de mesma natureza. Uma visão 

global das informações recolhidas foi obtida de forma organizada permitindo a revelação de medidas 

descritivas. Os dados recolhidos e categorizados foram posteriormente triangulados com os dados 

recolhidos através de entrevista, após sujeitos a análise de conteúdo categorial, tal como proposta por 

Bardin (2011).  

3.3- Local da pesquisa  
A pesquisa se realizou em escolas que oferecem a modalidade presencial, na RA de Planaltina 

DF. As escolas que oferecem a EJA à noite disponibilizam o ensino regular durante o dia. No segundo 

semestre de 2018 o censo escolar53 apontou que a RA possuía 3.420 estudantes matriculados, divididos 

em 12 unidades escolares que ofertam a modalidade. Da gama de 12 escolas foram escolhidas 9 escolas, 

com base nos critérios de acessibilidade, facilidade de recolha dos dados e distância com relação ao 

centro da RA.  Para atingir esse percentual de participantes, a escolha das escolas foi fundamental. A 

primeira escola visitada é a maior de Planaltina, tanto em tamanho quanto em número de estudantes, bem 

como a maior escola do 3º. segmento da EJA, na qual foram obtidos 19 questionários respondidos. Das 

escolas participantes apenas uma escola era localizada na área rural de Planaltina, atendia o ensino 

fundamental, e houve receptividade de colegas professores bem como da direção escolar. As outras 6 

 
53 Censo Escolar 2018 da SEEDF. Disponível em: http://www.se.df.gov.br/censo-escolar-2018-2/ 
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escolas participantes se situam na parte mais periférica de Planaltina, e fizeram parte da pesquisa por 

representarem diferentes regiões e bairros da cidade, sendo que possuem em comum estudantes carentes 

e o estigma de estarem localizadas em regiões violentas e que sofrem influência de tráfico de drogas e 

gangues urbanas54, nomeadamente nos bairros Arapoangas (atende todos segmentos da EJA), Buritis III 

(atende 1º e 2º segmento), Estância (duas escolas, uma atende somente o 1º segmento e a outra o 2º e 3º 

segmento), Jardim Roriz (2º e 3º segmento), Mestre D’Armas (2º segmento) e Vale do Amanhecer (todos 

os segmentos), abarcando todos os bairros urbanos da RA, com escolas que atendem a modalidade EJA.  

As três escolas nas quais os docentes não foram inquiridos são escolas com números reduzidos de turmas 

e consequentemente com menor quantidade de professores: uma delas está localizada na área central da 

cidade, e não foi conseguido contato com a direção bem como com colegas que pudessem auxiliar no 

contato, no mais já havia uma grande representação da região central da cidade, pela maior escola da RA. 

Nas duas escolas restantes seria necessário um grande deslocamento até as unidades escolares, por tratar-

se de escolas localizadas em núcleo rural, afastadas do centro da cidade.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 Reportagem que discrimina os gangues nas cidades do DF, acesso em 29 de setembro de 2020, disponível em 
<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2018/06/24/interna_cidadesdf,690541/policia-civil-mapeia-
areas-dominadas-por-gangues-em-cinco-cidades-do-d.shtml> 
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Capítulo 4- Análise e Discussão 
 

A presente análise surge após a organização e análise dos dados recolhidos, conforme o capítulo 3 

que trata sobre as metodologias utilizadas nesta investigação. Inicialmente, a apresentação dos dados visa 

perceber os perfis mais comuns dos professores atuantes na EJA de Planaltina DF. 

A RA de Planaltina possui 202 professores atuantes na Educação de Jovens e Adultos. Desse total, 

87 professores participaram desse estudo, 86 professores foram inquiridos e solicitada a assinatura do termo 

de livre participação, seis professores aceitaram participar da entrevista, sendo que apenas um dos 

entrevistados não preencheu o questionário. A maior parte dos professores inquiridos possuem mais de 10 

anos de experiência na docência, um percentual correspondente a 65,9% dos inquiridos, do total; 10,6% têm 

entre 7 e 9 anos de experiência na docência. Percebe-se que grande parte dos inquiridos possuem 

considerável experiência na docência, havendo apenas um pequeno percentual de professores com 

experiência de 3 anos ou menos, sendo 8,2% o percentual correspondente a esses. Quando se trata 

especificamente a EJA, o percentual de professores com experiência na modalidade corresponde a 22,7% 

com mais de 10 anos de experiência de atuação na modalidade. Os gráficos 7 e 8 possibilitam uma 

comparação entre a experiência dos professores na docência na SEEDF e de uma forma geral com a 

experiência na EJA. É possível concluir que difere o tempo de magistério total, pois 64,8% dos participantes 

possuem entre 1 a 7 anos de experiência na modalidade. Com o passar dos anos os professores têm a opção 

de escolherem turmas não pertencentes a EJA, os dados sugerem que são professores com uma experiência 

maior no ensino regular que optaram em certo momento pela atuação também na EJA. 

 

Gráfico 7 - Tempo de atuação na SEEDF dos professores da EJA 
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Gráfico 8 - Experiência no magistério dos professores da EJA 

 
 

Há uma indicação no sentido de os professores da modalidade possuírem uma exaustiva carga de 

serviço: segundo obtido nos resultados, 90% dos professores da modalidade possuem outras ocupações, 

sendo que 59% do total de professores, atuam também no ensino regular e o restante dos inquiridos possuem 

outra ocupação além da docência. Arbache (2000) lembra que os professores da EJA em geral atuam em 

mais de um estabelecimento de ensino, em modalidades de ensino diferentes, entre outras situações, o que 

acaba por afetar/dificultar sua atuação na EJA. 

Nos dados recolhidos, chama atenção o facto de a maioria dos professores participantes da 

pesquisa não possuírem formação específica para atuação na EJA. Dos 87 professores inquiridos, 50 ou 

58% dos participantes da pesquisa não apresentam formação específica para atuar na modalidade, mas 

há portanto 42%, o que é igualmente significativo, que têm (ou procuraram) uma formação específica 

para atuar na modalidade, o que pode revelar um investimento na busca de conhecimento para enfrentar 

os desafios do trabalho nesta modalidade e ser naturalmente revelador que a sua formação inicial não foi 

provavelmente reconhecida como “suficiente” ou “adequada” para o trabalho nesta modalidade. Para 

Arroyo (2006), o perfil do educador de jovens e adultos e sua formação está em construção, constituindo 

a formação de professores um desafio, no sentido de “inventar” esse perfil e construir sua formação. 

Dantas (2013) sublinha complementarmente um aspeto a ser destacado: a falta de prestígio que a 

universidade atribui à educação de jovens e adultos, haja vista a escassez na oferta de cursos de 

licenciatura em EJA ou de habilitações específicas nos cursos de Pedagogia.  
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Gráfico 9 - Formação Específica para Atuação na Educação de Jovens e Adultos 

 

 

4.1- Identificação com a EJA 
 É importante lembrar das enormes dificuldades que a EJA oferece aos docentes, muitas listadas 

no presente trabalho, mas um aspeto relevante para pesquisa, e também admirável, quando perguntados 

sobre o motivo de atuação na EJA, a maioria dos inquiridos, 52%, afirmaram que gostam e se identificam 

com a modalidade, haja visto que em casos particulares, os professores, podem se encontrar sem 

condições de escolher outra modalidade para lecionar. Entre os motivos principais para definir essa 

identificação, os entrevistados pontificam os alunos, que segundo os professores são mais dedicados e 

maduros com relação aos alunos do ensino regular, mas o viés social também foi bastante citado, 

relacionado principalmente a condições de empregabilidade e idade mais avançada que pode refletir-se 

na aprendizagem:  

VM6: “Tive a oportunidade de lecionar em outros segmentos e outras modalidades, mas preferi 

continuar na EJA, pois tenho identificação com os alunos, não na questão da educação de jovens 

e adultos em si, mas na questão do ensino noturno, também estudei à noite e conheço as 

dificuldades do ensino noturno”. 

 



67 
 

 
 

CH9: “Me identifico com a EJA pois é um público mais receptivo às aulas, apesar das 

dificuldades de aprendizagem, pois são alunos trabalhadores e com a idade mais avançada o 

que dificulta o processo de ensino aprendizagem”. 

 

HH6: “Me identifiquei muito com a garra desse aluno em buscar algo melhor”. 

 

Dos inquiridos, quando perguntados acerca da sua identificação com a modalidade, um número 

bem pequeno de professores (4,6%) admitiu: não possuem identificação com a EJA. Os entrevistados 

também ressaltaram uma identificação com a modalidade e os seis declararam possuir alguma 

identificação com os alunos. Com efeito, os professores da modalidade reconhecem nos alunos um 

esforço acrescido para prosseguir processos de escolarização, reconhecimento que se produz por vezes a 

partir das suas próprias experiências pessoais. 

4.2- Principais influências dos professores da EJA 
Perceber quais as influências pedagógicas e/ou sociais e/ou econômicas que os professores 

participantes entendem que deveriam reger a EJA e suas políticas, foi o desafio da pergunta: quais as 

finalidades que a modalidade EJA deve focar? Com essa pergunta objetiva e direta se obteve respostas 

diversas, todos os professores entrevistados apresentaram um olhar humanista. Gramsci (1982) clarifica 

o termo, entendido em sentido amplo, em que a escola deveria se propor a tarefa de inserção do jovem 

na atividade social, à criação intelectual e prática e a uma certa autonomia na orientação e na iniciativa. 

Na EJA, alguns professores demonstram atribuir uma maior importância a formação integral e 

emancipatória, mas também se preocupam com o trabalho. Em um sentido contrário, um número 

considerável de professores emitiu opiniões que podem ser associadas à TCH. Sem a preocupação do 

desenvolvimento de um pensamento crítico acerca do trabalho, este é percebido aqui, antes, como fim 

do processo educacional, e que escola ganha um papel como o meio necessário a mudança de nível social, 

sendo assim, instrumentalizada em favor de um desenvolvimento económico pessoal. Esta tendência não 

pode ser separada da influência que as próprias orientações da política educativa promovem. Com efeito, 

Rigo (2011) afirma que a educação de jovens e adultos no Brasil, sofreu profundas influências da Teoria 

do Capital Humano, definindo essa atuação da seguinte forma: 
 “Acontece na medida em que a educação destinada a EJA é tratada como forma de qualificar os jovens e adultos 

para o mercado de trabalho, inferindo nas estratégias didádico-pedagógicas e nas políticas educacionais quanto à 

metodologia, planejamento e intervenção” (p. 60). 
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Romanzini (2007)55 complementa que o discurso de quanto mais elevado o nível educacional, 

melhor a situação de vida profissional, é imperativo e instituído oficialmente pelo Estado em campanhas 

pela educação pública. No capítulo 1 demonstrou-se que a TCH está presente nos discursos das 

organizações internacionais como OCDE e Unesco. Diante desse cenário, desvincular influências da 

THC no mundo globalizado e capitalista não se demonstra uma tarefa fácil. Em grande parte, os 

entrevistados conjugam as influências, perpassando pela TCH em vários momentos das entrevistas, ainda 

que o discurso envolva uma educação Emancipatória: 

CH9: “A preparação principal é para a vida. O aluno deve ter autonomia, muitos alunos na EJA 

querem ter o certificado de conclusão do ensino médio, talvez até por uma questão profissional 

para que possa ascender profissionalmente por exigência do mercado de trabalho, e para um 

percentual baixo de alunos é para focar no vestibular”. 

 

MH4: “Em primeiro lugar deve vir a emancipação, a formação do cidadão consciente de seu 

papel social. É importante haver uma mescla entre uma educação preocupada com formação 

integral, emancipatória do aluno, principalmente para o aluno com uma idade mais avançada e 

uma preocupação em direcionar em uma educação multidisciplinar com o mercado de trabalho 

e emprego, pois essas pessoas ou estão tentando conseguir um emprego de dia e estudar à noite 

ou já trabalham e querem subir na carreira dentro da empresa que já trabalham”. 

  

 Sem deixar de lado a questão social, dois dos entrevistados demonstraram uma preocupação 

maior com a questão do emprego. Estes ressaltaram que os alunos da EJA são, por essência, trabalhadores  

DH10: “Focar o mercado profissional, acredito na questão de sociabilização”. 
 
HH6: “Muitas vezes os alunos vêm direto do trabalho, então acredito que tenha que ter um foco 
profissionalizante de fornecer uma base de um conteúdo para que o aluno possa buscar um outro 
curso técnico”.  

 

Nos questionários, 75% dos inquiridos entendem que a EJA deve focar em contribuir para 

inserção do indivíduo na sociedade, reconhecendo, talvez, que os alunos da EJA estão marginalizados 

socialmente. Existe aqui, eventualmente, entendimentos distintos do que esse percentual pode 

representar: alguns entendem-na essencialmente como acesso ao mercado de trabalho e a uma ênfase 

 
55 Artigo de Beatriz Romanzini publicado no sítio eletrónico da Universidade Estado de Londrina (2010). EJA–Ensino de 
Jovens e Adultos e o mercado de trabalho. Qual ensino? Qual trabalho? Disponível em: 
http://www.uel.br/projetos/lenpes/pages/arquivos/aBeatriz%20Artigo.pdf 
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numa formação profissional, 35% do percentual mencionado. A outra faixa de inquiridos, enfatizaram 

antes a importância para essa integração de uma formação integral e do desenvolvimento de uma 

consciência política. Houve ainda uma referência de marginalização dos estudantes entre os 

entrevistados: 

HH6: “O interesse é que o aluno aprenda português e matemática e tá bom.  Não quer que o 

aluno trabalhe e discuta um texto de filosofia e sociologia ou entenda um pouco de geografia e 

história para ser crítico do que está acontecendo na sua realidade. Esse aluno será mais 

marginalizado ainda no futuro”. 

 

O Currículo em Movimento da SEEDF56 colabora com este argumento, no entendimento dos 

alunos da EJA como marginalizados, pois, logo no início do documento, apresenta o seguinte texto sobre 

os sujeitos da EJA: “encontram-se à margem do acesso aos bens culturais, sociais, econômicos e de 

direitos” (p.9). De igual modo, Cavalli, Medeiros, Cruz & Bossle (2019) definem os sujeitos 

marginalizados da EJA como alijados de direitos fundamentais, sendo em muitos casos privados de saúde 

e segurança, para além da própria educação. Freire [2013] faz uma associação entre essa marginalização 

da educação dos estudantes e uma concepção de educação bancária, chamando-a de uma ação social de 

“caráter paternalista”, colocando também, portanto, os estudantes na qualidade de oprimidos.  

No nosso estudo, pouco mais da metade dos inquiridos, 52%, entendem que o foco da EJA deve 

ser em uma formação integral do aluno e 54% entendem que os alunos da EJA devem ser politicamente 

conscientes com a ajuda do sistema de ensino da EJA.  

Uma interpretação com um viés mais liberal da educação foi apresentada por 14% dos inquiridos 

ao afirmarem que a EJA deve focar-se em fazer com que os alunos entendam que são os responsáveis 

pelo seu sucesso escolar e profissional. Entre os inquiridos que apresentaram uma visão mais 

individualista da educação, 33% entendem que o aluno precisa ser autónomo, por fim 25% entendem que 

a EJA deve focar na formação profissional voltada ao mercado de trabalho. Dentro da uma lógica da 

TCH, o individuo é o responsável pelo seu sucesso escolar e profissional e deve estar focado em aumentar 

a sua produtividade sempre que possível. Schultz (1973) já ressaltava que utilizar o tempo de lazer para 

 
56 O currículo, em conceito histórico, expressa ideias como conjunto de disciplinas/matérias, relação de atividades a serem 
desenvolvidas pela escola, resultados pretendidos de aprendizagem, relação de conteúdos claramente delimitados e separados 
entre si, com períodos de tempo rigidamente fixados e conteúdos selecionados para satisfazer alguns critérios avaliativos já a 
SEDF propõe o currículo como um instrumento aberto em que os conhecimentos dialogam entre si, estimulando a pesquisa, 
a inovação e a utilização de recursos e práticas pedagógicas mais criativas, flexíveis e humanizadas. O Currículo em 
Movimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Disponível em: 
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/curric_mov/7_educacao_de_jovens_e_adultos.pdf 
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melhorar a capacidade técnica e de conhecimentos é uma maneira de aumentar a produtividade, outras 

formas de individualizar a educação já foram citadas por Waltenberg (2006) no capítulo 1. É manifesto 

na TCH o esforço em designar aos trabalhadores e estudantes a responsabilidade por sua educação e 

capacidade técnica de trabalho, sempre com viés de produtividade e crescimento individual e 

nacionalmente relevante do ponto de vista do crescimento econômico do país.  

Uma grande preocupação com as notas e consequente “sucesso” escolar pode ganhar eco também 

na TCH, pois 12% dos inquiridos entendem que a EJA deve focar em levar os alunos a obter bons 

resultados escolares, destes, 27% entendem que EJA deve focar-se em fazer com que os alunos entendam 

que são os responsáveis pelo seu sucesso escolar e profissional. Brian Keeley57 lembra que pais do mundo 

todo importunam seus filhos para obter boas notas na expectativa de, no futuro, obterem frutos disso e 

que esse tipo de capital humano tem potencial em longo prazo de possibilitar retorno a esses estudantes 

como uma porção de terra ou dinheiro na conta bancária. Dois entrevistados demonstraram uma clara 

preocupação da EJA em demonstrar um foco no mercado de trabalho, associando estudos na EJA a um 

possível sucesso financeiro: 

DH10: “Focar o mercado profissional, acredito na questão de sociabilização, reintegrar pessoas 

é fundamental na EJA, trabalhar a autoestima também, os principais para mim são esses”. 

 

HH6: “Nesse momento da EJA ocorre um resgate do aluno que possivelmente já tem emprego, 

já está no mercado de trabalho. Muitas vezes os alunos vêm direto do trabalho, então acredito 

que tenha que ter um foco profissionalizante de fornecer uma base de um conteúdo para que o 

aluno possa buscar um outro curso técnico. Conhecimento para que possa prosperar no seu 

trabalho, ganhar uma nova função, ou mesmo melhorar a renda”. 

 

Para compreender como os inquiridos veem a modalidade, foi lhes perguntado como 

caracterizam os alunos da EJA. Há ainda também o reconhecimento de que a EJA para além da sua 

dimensão de conhecimento é também um espaço e tempo de socialização: 

VM6: “Alunos trabalhadores, temos também muitas alunas donas de casa que também 

abandonaram os estudos muito cedo pela questão dos cuidados com a família e hoje, por uma 

questão até mesmo de bem-estar, procuram voltar para ter o conhecimento e uma socialização, 

 
57 Idem 27 
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um ambiente social. Já criaram os filhos e já estão grandes, entendem na EJA um momento de 

dedicação a elas mesmas”. 

 

 É unânime entre os entrevistados a visão do aluno como trabalhador, empregado ou não, em 

busca de uma melhora nas condições sociais, destacando-se também o facto de se reconhecer que são 

pessoas que não tiveram em devido tempo, por razões diversas (questões económicas, atribuição de 

papéis sociais incompatíveis com a frequência de processos escolares), possibilidades de prosseguir 

percursos de escolarização convencional.  Ventura 58 ressalta que a EJA abarca atividades voltadas para 

a profissionalização, destacando a origem e a trajetória destinada aos subalternizados da sociedade. 

Portanto, é legitimo que os entrevistados vejam os estudantes da EJA como trabalhadores que buscam 

na EJA uma progressão no trabalho, e de certa forma, ainda segundo o ponto de vista dos entrevistados, 

os estudantes operacionalizam essa característica de futura melhora e capacitação profissional devido a 

da modalidade: 

DH10: “É bem misturado, bem diverso tem de tudo um pouco. Mais jovens adultos que pararam 

há muito tempo, pessoas com necessidade de conquistar uma vaga de emprego e terminar logo”. 
 

MH4: “Apesar das tentativas governamentais de acabar com a EJA, ainda possui muitos alunos 

esforçados tentando progredir na vida”. 
 

HH6: “Está mudando com o passar do tempo, nós tínhamos mais alunos com idade mais 

avançada que pararam de estudar há muitos anos, com dificuldade financeira e que tinham que 

trabalhar, ou seja, haviam abandonado os estudos e voltavam a estudar depois de 5, 10 ou 15 

anos, esse era o público alvo”.  

 

Entre os inquiridos, 88% reconhecem nos estudantes da EJA pessoas que não tiveram 

oportunidades de frequentar a escola no tempo “correto”. Pequenas variações desta expressão são 

facilmente encontradas também em documentos orientadores e enquadradores da modalidade, como no 

Currículo em Movimento da EJA e também na LDB59. Nesta encontra-se expressamente a seguinte 

redação no artigo 37: “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso 

 
58 Artigo de Jaqueline Ventura Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores no Brasil: revendo alguns marcos históricos. 
EJA trabalhadores. Disponível em: http://spa.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/296/2017/12/educacao-jovens-adultos-
trabalhadores-revendo-marcos.pdf 
 
59 Lei Nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 
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ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento 

para a educação e a aprendizagem ao longo da vida”.  

Com até 3 opções de resposta nessa pergunta, foi constatado que apenas 16% do total de 

inquiridos marcaram todas as opções que são facilmente relacionadas a uma educação emancipatória, 

nomeadamente “estudantes com muito conhecimento adquirido pela experiência”; “pessoas que não 

tiveram oportunidade de frequentar a escola no tempo correto”; cidadãos com que o Estado Brasileiro 

está em dívida”. Arroyo (2006) sustenta que é grave ver os estudantes da EJA apenas como escolares, 

desfasados em idade-série e ignorar sua condição de trabalhador. Vemos no autor um esforço em 

minimizar a questão escolar e o consequente esforço em enaltecer o carater de sujeito social dos 

estudantes na modalidade. Esse pensamento pode dizer-se ser compartilhado por 16% do total de 

inquiridos, que tendo marcado a opção que diz que os alunos da EJA são trabalhadores em busca de uma 

progressão financeira, assinalaram juntamente as outras duas opções com referências a educação 

emancipatória, citados no parágrafo anterior e também, demonstraram uma maior aproximação a uma 

educação Emancipatória. 

Foi observado novamente uma ambivalência nas respostas dos inquiridos, pois ainda que as 

mesmas demonstrem uma maior inclinação a uma Educação Emancipatória, não deixam de apontar 

simultaneamente para uma forte influência da TCH. Com efeito, na questão de como os professores 

caraterizam os seus estudantes da EJA, obtivemos outras respostas que podem indicar uma convergência 

com esta: 28% dos inquiridos entendem que os estudantes da EJA são pessoas que escolheram abandonar 

o ensino regular, 30% destes, também entendem a EJA como o meio dos estudantes conseguir uma 

progressão financeira, esse número pode representar, professores que possuem uma visão 

instrumentalizada da modalidade (ou que atribuem aos alunos apenas essa visão instrumental enquanto 

motivo para frequentar a EJA), se aproximando portanto da visão da TCH quanto aos motivos da 

importância da educação. 

4.3- Condição social e econômica da EJA 
 Após buscar a compreensão de como os professores da EJA a entendem, foi preciso procurar 

perceber o que os inquiridos e entrevistados pensam da modalidade atualmente, em termos políticos, 

sociais e pedagógicos. A pergunta foi: o que carateriza melhor a situação atual da EJA? 

O ponto mais levantado pelos entrevistados foi a questão da falta de material didático específico 

para EJA, que ocasiona a necessidade de adaptação do material didático do ensino regular.  A recorrência 

dessa resposta pode ter sua explicação na rotina dos professores, afinal material didático é de utilização 
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diária.  Essa regularidade pode ser associada, também, a uma perceção de abandono que a modalidade 

vem sofrendo nos últimos anos, uma expressão da indiferença das políticas publicas com a EJA, lembrada 

neste trabalho como o descaso do governo federal com a modalidade (que será discutido no próximo 

parágrafo). Nos inquéritos, também é notável a insatisfação dos professores com a falta de material 

didático, sendo referido por 67% dos inquiridos. Almeida, Costa & Barbosa (2016) lembram igualmente 

que a falta de um material didático próprio para a modalidade está entre os principais desafios para EJA, 

dificultando a garantia de um processo de ensino-aprendizagem significativo para os educandos. 

VM6: “A EJA não está boa, está abandonada em vários sentidos. Uma questão que é bem gritante 

é a questão do material didático, pois não existe um padrão para EJA, não há livros didáticos 

para eles, temos que elaborar materiais, como textos e apostilas, mas sentimos muita falta dessa 

questão do suporte à modalidade” 

 

HH6: “A EJA é excluída de muitas políticas públicas, uma que podemos citar é do livro didático”. 

 

CH9: “Na EJA não temos nem material didático apropriado, temos que elaborar apostila ou 

fazer uma adaptação do livro do regular”. 

 

 As questões de políticas públicas e o tratamento governamental foi lembrado por todos os 

entrevistados. Nos últimos governos foi observada uma queda progressiva no orçamento público60 

destinado à modalidade. É observável uma marginalização da modalidade, sobretudo, nos recursos 

financeiros que lhe são destinados. Paiva, Machado e Ireland (2007) ressaltam que essa posição em que 

a modalidade se encontra é decorrente de políticas do âmbito federal, que se refletem nas demais esferas 

do governo, resultando na redução do valor da EJA percebido pela sociedade, e que nos últimos anos é 

mais percetível ainda. Os professores observam essa realidade cada vez mais pungente, como estão 

alertando nas entrevistas. Os testemunhos põem em destaque que as opções que se estão a fazer têm 

essencialmente uma racionalidade economicista subjacente e que perpetuam situações de injustiça e 

desigualdade no que respeita o acesso à educação como resultado de uma fragilidade das políticas 

públicas. Furtado (2008)61 lembra que a indefinição de responsabilidades quanto à realização da EJA 

 
60 Reportagem do jornal O Globo de 29 de Dezembro de 2019.  Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao-de-jovens-adultos-tem-em-2019-menor-investimento-da-decada-24162835> 
61 Furtado, E. D. (2008). Políticas públicas de EJA no campo: do direito na forma da lei à realização precária e 
descontinuidade. Anais do XIV Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino. 
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responde pela descontinuidade das ações e pela baixa qualidade do serviço oferecido, tal como pode ser 

constatado em relatos e pesquisas e foi no presente trabalho detalhado na contextualização histórica da 

modalidade. 

MH6: “Em termos governamentais observo que estão querendo acabar com a EJA e isso é muito 

triste, tem pessoas que não têm condições de estudar de dia, precisam trabalhar ou já atingiram 

a idade ou não têm mais condições de estudar de dia, ou precisam melhorar o emprego e EJA 

está aí para ofertar esse tipo de ensino para esse tipo específico de público”. 

 

HH6: “O que eu vejo é um abandono, as políticas públicas são mais voltadas a fazer uma prova 

para o aluno terminar ao invés de proporcionar uma aula para aprender um conteúdo necessário 

ao desenvolvimento de maneiras didáticas que possibilite sua sociabilização”. 

 

FM7: “É a prima pobre da educação, então em alguns governos, em geral de esquerda, tentaram 

construir e melhorar os índices, por exemplo o DF ser considerado um território livre do 

analfabetismo, foi um grande passo enquanto Estado, mas a EJA enquanto modalidade precisa 

ser vista com outros olhos,  necessita de investimento, pois não é somente a característica do 

aluno que é de trabalhador, o professor que está em sala de aula da EJA também é trabalhador, 

inclusive com empregos durante o dia, sendo essa a realidade da grande maioria da escola”. 

 

Para 50% dos inquiridos, a desvalorização da EJA pelo governo federal caracteriza bem o 

momento vivido pela modalidade e uma das formas como esta desvalorização é sentida é na diminuição 

da verba orçamentaria dedicada a modalidade que foi lembrada por 5% dos inquiridos. A maior queda 

no orçamento foi observada para o ano de 2020, a pesquisa se realizou em 2019, logo a falta de verba 

deverá ser sentida nos próximos anos. No DF, por possuir capital federal, é até esperado que não se sinta 

tanto a falta de verba para a modalidade pois o governo local possui um grande orçamento, com condições 

de amortecer a escassez de verba transferida pelos últimos governos federais. A título exemplificativo, 

para o ano 2021 a previsão do orçamento para educação, contando todas as modalidades, é de R$ 9,93 

bilhões62. Neste tópico teve destaque, também, a indicação pelos inquiridos de uma tendência da EJA 

adotar um modelo a distância, lembrado por 24% dos inquiridos. Na altura da recolha de dados já existia 

 
62 Repostagem do jornal Metropolis. Disponível em: https://www.metropoles.com/distrito-federal/ploa-saude-educacao-e-
seguranca-do-df-contarao-com-r-268-bi-em-
2021#:~:text=Segundo%20a%20Proposta%20de%20Lei,R%24%208%2C64%20bilh%C3%B5es. 
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uma indicação do governo federal em adotar um modelo misto, com até 80% da modalidade sendo 

ofertada a distância, pois em novembro de 2018 houve a oficialização dessa tendência com a Resolução 

nº 3 do CNE. 

O Encceja se mostrou uma preocupação recorrente entre os entrevistados, demonstrando temerem 

o papel que o exame vem tendo nos últimos anos, bem como a importância despendida à modalidade 

pelo governo brasileiro.  

DH10: “O momento é preocupante porque cada ano tem diminuído bastante o número de alunos, 

é percebido que a publicidade governamental dada à EJA não é mais a mesma e cada vez é maior 

o foco no Encceja”. 

 

MH6: “O Encceja veio para facilitar a vida do aluno, mas em alguns casos o efeito é inverso. O 

aluno faz a prova do fundamental e chega no ensino médio totalmente despreparado, acredito 

que essa política poderia ser revista”. 

 

HH6: “É um desafio muito grande e automaticamente desmotiva esse aluno a ir para a EJA, pois 

é melhor esperar a prova do Encceja para o ensino médio”. 

 
O questionamento que é realizado pelos professores entrevistados prende-se com o facto de o 

Encceja poder não só afastar alunos da EJA – por considerarem o Encceja uma via mais simples para a 

sua credenciação escolar – como também com o reconhecimento de que uma eventual 

complementaridade/continuidade entre Encceja para o Fundamental e a frequência do Ensino Médio na 

modalidade da EJA não é evidente e acaba por ser sentida como trazendo problemas ao nível da 

“preparação” dos alunos para serem bem sucedidos no Ensino Médio. Ou seja, estes testemunhos dão 

força à crítica que movimentos sociais e fóruns EJA realizaram quanto aos efeitos do Encceja, referidos 

anteriormente. A preocupação com o Encceja é compartilhada com 31% dos inquiridos que afirmaram 

que a baixa procura observada na EJA é o resultado da popularização observada no Encceja durante os 

últimos anos. 

4.4- Indefinições com relação ao futuro da EJA 

 Após uma avaliação dos entrevistados com relação ao momento vivido pela EJA, se faz 

necessário descobrir o que os inquiridos esperam para a modalidade, seus anseios com relação a 
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mudanças esperadas para os próximos anos. Houve unanimidade em acreditar que haverá um avanço da 

educação a distância na modalidade: 

CH9: “Há uma tendência em continuar com a gestão compartilhada militarizada e a EJA se 

tornar EaD”. 

 

DH9: “Acredito que o governo estará sobre uma ótica de contenção de gastos e dentro desse 

propósito o mais provável seja a educação a distância, talvez semipresencial e talvez ensino 

técnico, mas acho difícil pois a contenção de gastos falará mais alto”. 

 

FM7: “Vai receber menos investimento do que tem recebido, haverá um avanço com relação a 

educação a distância com números significativos, mas não será totalmente por que existe um 

grupo organizado que não vai deixar. Não me parece que há interesse do governo da escola 

militarizada para EJA”. 

 

Com opção de marcação de até 3 itens, dos inquiridos, 55% apontaram a EaD como o futuro da 

modalidade, opinião compartilhada com todos os entrevistados. Ainda nos inquiridos, 58% apontaram: 

haverá uma queda drástica nas matrículas de alunos na EJA. Em relação à aptidão para o trabalho, 27% 

assinalaram a opção que marca uma tendência de o currículo da EJA contemplar a formação profissional, 

destes, 21% apontaram também uma adoção do modelo EaD como futuro da modalidade. Em uma 

conjuntura política, social e económica que favorece modelos a distância, afinal temos um presidente 

que se pronuncia favorável a esse modelo, temos a Resolução No. 3 de 21 de Novembro de 2018, que já 

torna real essa preferência, alem do crescimento da EJA EaD no Distrito Federal, se faz necessário uma 

discussão maior do tema. 

4.5 - A Educação a Distância no Distrito Federal 
Em 2005, o Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul - CESAS passou a também a 

oferecer a EJA a distância, como projeto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - 

SEEDF, sendo a primeira instituição pública do Brasil a ofertar Educação de Jovens e Adultos na 

modalidade de EaD. A nível nacional, a regulamentação decorre da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

- LDB de 1996, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece, em seu artigo 80, a possibilidade 

de uso orgânico da modalidade de educação a distância em todos os níveis e modalidades de ensino.  
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Esse artigo foi regulamentado posteriormente pelos decretos presidenciais nº 2.494 e nº 2.561, de 

1998, mas ambos revogados pelo decreto presidencial nº5.62263, em vigência desde sua publicação em 

20 de dezembro de 2005, que tratava especificamente da regulamentação da educação a distância. Este 

último foi revogado pelo decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, onde se estabelecem as diretrizes e 

bases da educação nacional, se trata da oferta da educação a distância na educação básica e se atribui às 

autoridades dos sistemas de ensino estaduais, municipais e distrital, competências para autorizar os 

cursos e o funcionamento de instituições de educação na modalidade a distância.    

A regulamentação distrital, segundo Mendes, Lino, Rehem e Araújo (2014), consiste em:  

● Portaria nº 142/SEDF, de 18 de maio de 2005, expedida com base no Parecer nº 74/2005- 

Conselho de de Educação do Distrito Federal-CEDF – credenciou, por cinco anos, o CESAS para 

oferecer a EJA do 3º segmento (Ensino Médio) na modalidade EaD; aprovou o Projeto 

Pedagógico, Proposta Pedagógica e a matriz curricular da EaD desse segmento.   

● Portaria nº 294/SEDF, de 11 de setembro de 2006, expedida com base no Parecer nº 142/2006-

CEDF – autorizou o funcionamento 2º segmento da EJA (ensino fundamental, 5ª a 8 séries) via 

EaD; aprovou a Proposta Pedagógica, o Projeto Pedagógico para a EaD, incluindo as matrizes 

curriculares da EJA – 2º e 3º segmentos.  

● Portaria nº 156/SEDF, de 30 de abril de 2009 – determinou a continuidade da oferta da EJA na 

modalidade de EaD, que os professores em regência de classe nessa modalidade fossem lotados 

no CESAS e revogou a Portaria nº 44/2008-SEDF. 

 

Em 2018, nas mesmas dependências físicas do CESAS, é criado o Centro de Educação de Jovens 

e Adultos e Educação Profissional a Distância de Brasília - CEJAEP EaD de Brasília, que é uma Unidade 

Educacional vinculada à Secretaria de Educação do Distrito Federal, sendo a única escola pública e 

gratuita que oferta, exclusivamente, a Educação de Jovens e Adultos na modalidade a distância para o 

Ensino Fundamental e Ensino Médio64. Em 2018, a unidade de ensino CEJAEP EaD possuía 2168 

estudantes matriculados, e em 2019 é verificado o recorde de matrículas na instituição com 2320 

matrículas, um aumento de pouco mais de 7% no número de matrículas com relação a 2018. A EJA EaD 

vem a cada ano se firmando como uma alternativa consistente à EJA presencial. Em entrevista à Agência 

 
63 Regulamentação acessada em documento do Ministério da Educação - MEC sob o título Referenciais De Qualidade Para 
Educação Superior a Distância, no dia 24 de maio de 2019. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf 
64 Apresentação disponível no website da instituição sob assinatura da direção, visualizado em 20 de janeiro de 2020. 
Disponível em: http://cejaep.se.df.gov.br/ead/mod/page/view.php?id=13928. 
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Brasília, a diretora da instituição, Indira Rehem, destaca a importância e a versatilidade que a instituição 

proporciona à educação do DF:  
“A EJA EaD proporciona flexibilidade ao estudante, fazendo com que ele possa estudar de onde estiver. Além disso 

é uma modalidade de ensino que contribui para a democratização da aprendizagem. A prova disso é que atendemos 

não só estudantes de Brasília, mas também do entorno e até de outros estados”.65  

A valorização que a Educação a Distância tem conhecido no DF é bem exemplificada pelo grande 

aumento de matrículas que a CEJAEP apresenta desde 2015, tendo estas no ano de 2019 mais que 

dobrado o seu número em relação ao ano 2015, como mostra o gráfico 4. 

Gráfico 10 – Matrículas anualizada em EJA EaD para o Distrito Federal 

 

Fonte: GDF 

O Currículo em Movimento da Secretaria de Estado em Educação do Distrito Federal é o 

responsável pelo direcionamento de conteúdo de toda a rede pública do DF. No referido documento há 

apenas duas menções a EJA-EaD, sendo apenas uma delas relevante, na qual se trata de forma superficial 

 
65 Trecho retirado da reportagem da agência pública do governo do Distrito Federal, visualizado no dia 22 de maio de 2019. 
Disponível em: https://agenciabrasilia.df.gov.br/2019/11/04/quer-estudar-a-distancia-eja-ead-abre-inscricoes-nesta-terca-
feira-5/. 
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e genérica a modalidade, sem ir a fundo no assunto, destacando apenas os meios a serem mobilizados 

nas aulas em EaD,  

“Educação a Distância - A EJA ofertada a distância - EJA/EaD poderá ser destinada para o Segundo e Terceiro 

Segmentos. Será organizada considerando que a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorre por meio da utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC), com estudantes e 

professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos; em ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA), mídia e ou materiais didáticos impressos” (p.13).66 

 

A título de comparação, quando se trata da educação profissional o número sobe para dezassete 

menções. É possível dizer que nos documentos oficiais do DF a referência à dimensão profissionalizante 

da EJA ainda é bastante mais expressiva do que a referência à EaD. 

4.5.1- Expectativas sobre a EJA – EaD: o olhar de professores de Planaltina 
Em uma perspetiva da EJA-EaD é importante entender como os professores estão lidando com 

essa possibilidade, como se veem perante essa nova perspetiva de realidade, procurando perceber se se 

sentem preparados para essa nova possibilidade. Importa entender ainda as consequências que pode 

acarretar, nomeadamente a perceção que estes professores têm sobre as dificuldades que a EJA-EaD trará 

para os estudantes, do ponto de vista das condições para serem bem-sucedidos. O enfrentamento de algo 

novo com que esses estudantes se depararam na EaD é acompanhado da necessidade em adquirir novas 

habilidades e competências para se enquadrarem na modalidade. Reis e Lopes (2019) publicaram um 

estudo sobre os jovens egressos da EJA EaD no Distrito Federal onde enumeram algumas novas 

capacidades que os ex-alunos geraram durante a experiência na modalidade: 
“Os entrevistados, ao optarem pela EJA/EaD, precisaram buscar novas competências, tiveram que aprender 

informática, que desenvolver habilidades indispensáveis ao aluno da EaD: disciplina, autodidatismo, gestão do tempo 

e métodos de estudo” (p. 175). 

 

 Entre os inquiridos, 29% se declararam preparados para uma atuação em uma EJA EaD. A 

metade dos entrevistados também se sentem preparados para EJA EaD, designadamente, estes 

professores alegam já possuir alguma experiência com as novas tecnologias: 

CH9: “Eu já tive a oportunidade de fazer um curso EaD pela UnB e achei bem interessante a 

questão de participação em fóruns e tarefas, é claro que depende do modelo que for 

formulado”. 

 
66 Idem 56 
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DH10: “De certa forma sim. Tenho experiência com plataformas digitais, participei de alguns 

cursos oferecidos pela própria secretaria de educação e também já fui tutor online, logo possuo 

certa familiaridade. Além disso, na própria Universidade que me graduei tive contato com a 

plataforma moodle. Entretanto não acredito que o corpo docente de uma forma geral esteja 

preparado, pelo contrário, acredito que isso seria um grande empecilho”. 

 

MH4: “Sempre trabalhei com tecnologia, antes de ser professor eu trabalhei na caixa econômica 

federal como analista de treinamento, dando treinamento e fazendo processo seletivo sempre 

aliado a tecnologias, fazia muitas conferências a distância com pessoas de São Paulo ou Rio., 

talvez pudesse ser bem atendido por uma EJA-EaD, mas a grande maioria não será atendida”. 

 

Há uma notável discrepância entre posicionamento dos entrevistados e posicionamento dos 

inquiridos. Entre os inquiridos, 70% não se sentem preparados para a EJA-EaD. Com essa imagem mais 

abrangente dos profissionais da EJA naquele contexto seria talvez de equacionar para esses outros 

professores oportunidades de formação nesse domínio. Historicamente, a modalidade sofre com a falta 

de prestígio e uma consequente carência de formação, como já citado por Dantas (2013), e será um 

desafio formar os professores, caso um modelo EJA EaD alargado seja adotado. Entre os entrevistados 

que não se sentem preparados em atuar nessa potencial modalidade, as principais alegações centram-se 

nas consequências sobre o processo educacional (entre alunos e com os professores) e o facto de se poder 

constituir em obstáculo de acesso à educação para alguns alunos: 

FM7: “Não me sinto preparada para ser professora na EAD, pois sou humanista que valoriza as 

relações afetivas na aprendizagem. Até pela questão da formação do cidadão, me faz não 

acreditar no EaD, pois não tem o contato dos estudantes como no presencial, ouvindo os seus 

pares, um auxiliando o outro. Apesar de haver muitos fóruns na EaD, não é mesma coisa, pois a 

convivência é diferente”. 

 

HH6: “Não me sinto preparado. Já fui monitor de EaD em curso de administração na UnB, eu 

pegava algumas matérias para ser monitor, os alunos tinham apostila online, tinham um fórum 

onde discutiam e debatiam sobre esse conteúdo, levantando questões e dúvidas e como monitor 

ia orientando ali. [...] O aluno que quer algo, que se dispõe a fazer a disciplina, precisa ter 

computador, internet, tem que dedicar um tempo, naturalmente ficou desmotivado”. 
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Dois entrevistados, ainda que demonstrassem um certo interesse em atuar na modalidade, 

declararam que não optariam para EaD em detrimento a EJA presencial: 
DH10: “Sendo uma opção, escolheria a EJA presencial. Penso a EAD como uma fonte 

secundária, uma complementação de estudos aos alunos com dificuldades, agora como 

uma fonte primária não daria certo”. 

 

MH4: “Se tiver opção entre presencial e EaD, ficaria com a primeira, mas não teria problema 

em pegar turmas em EaD também não”. 
 

Com relação ao interesse dos inquiridos em atuarem no modelo EJA-EaD, 26% declararam que 

não tinham interesse em atuar na modalidade, entre os entrevistados, dois foram taxativos: 

VM6: “No momento eu não tenho interesse”. 
 

FM7: “Se EaD chegar aqui na EJA, na cidade em moro e trabalho eu ficarei dando aula nos 
20% presenciais”. 

 

Para os inquiridos, 53% demonstraram interesse em atuar na modalidade desde que antes tivessem 

uma capacitação, 17% declararam ser capacitados para atuar na modalidade. Esse resultado indica que 

em uma eventual adoção do modelo EaD, este deverá ser acompanhado de massivo investimento em 

formação dos professores da EJA. Um dos entrevistados lembrou da importância da formação para 

atuação em um modelo EaD, inclusive condicionando sua adesão a uma formação prévia: 

CH9: “tenho um bom conhecimento de novas tecnologias e teria interesse em atuar, talvez como 

tutor. Claro que uma formação deve ser disponibilizada pela EAPE”. 

 

Se considerarmos a EJA de forma isolada, já existe uma carência de investimentos em formação, 

como demonstrado no perfil dos participantes da pesquisa, onde 58% destes não possuem nenhuma 

formação específica para atuarem na modalidade, podendo esta tendência sugerir que talvez não venha a 

ser diferente em uma possível adoção de modelo EaD. Soares (2016) ressalta que a necessidade de haver 

uma formação para educadores para EJA somente ganhou ênfase nas últimas décadas, logo, uma 

formação massiva ainda mais específica em contexto EJA EaD se torna incerto. Nesse sentido, a 

formação dos educadores tem se inserido na problemática mais ampla da instituição da EJA como um 

campo pedagógico específico que, desse modo, requer a profissionalização de seus agentes. 
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Com relação às consequências práticas de uma EJA voltada ao modelo EaD, os entrevistados 

citaram: alta desistência, mão de obra barata, ferimento da questão da socialização. Estas questões 

levantadas pelos entrevistados podem levar a uma maior desigualdade; afinal formaria estudantes aptos 

a trabalharem em empregos com menor remuneração, e ainda ocorreria a exclusão de estudantes que não 

se adaptam ou possuem condições de acesso a um potencial modelo EaD.: 

DH10: “Sem uma troca é difícil, muito complicado, em muitos casos o aluno se motiva em ter 

um colega ajudando-o e outro se motiva por estar ajudando o colega. A EaD não permite isso, 

nesse contexto é exigido um alto grau de independência do aluno e essa talvez seja uma das 

maiores dificuldades em se implementar a EJA-EaD: muitos se sentem excluídos do processo e 

precisam de uma reintegração, o que a EaD talvez não permita”. 

 

VM6: “Feriria a questão do envolvimento social, a socialização que para muitos alunos da EJA 

é extremamente importante”. 

 

FM7: “No fim acredito que o resultado de uma EJA em EaD é um monte de alunos formados 

como analfabetos funcionais”. 

 

HH6: “A EJA veio para incluir e dessa forma favorece a exclusão”. 

 

MH4: “Acredito que os maiores problemas de uma EJA-EaD serão com os alunos e alunas que 

não estão preparadas para esse tipo de ferramenta. Entendo que um pequeno público de jovens, 

principalmente que atingiram o limite da idade no regular e se encontram na EJA”. 

 

Um dos entrevistados levantou um ponto interessante a propósito dos efeitos que EaD pode ter 

na modalidade, salientando o potencial para um aumento na evasão escolar: 

HH6:” O que percebia é que em uma turma de 80 alunos observava 10 ou 20 participando e no 

final mais de 50% dos alunos não concluiu esse curso a distância. O aluno que quer algo, que se 

dispõe a fazer a disciplina, precisa ter computador, internet, tem que dedicar um tempo, 

naturalmente ficou desmotivado”. 

 



83 
 

 
 

A EJA já sofre com um grande número de alunos que evadem, e a adoção de um modelo EaD de 

forma mais generalizada no país poderá acentuar a evasão, ocasionando perdas como cita Bitterncourt & 

Mercado (2014), quando falam de cursos em EaD de forma geral:  

 “A evasão nos cursos de EaD tem causado perdas que vão desde a ociosidade de recursos pessoais e materiais das 

instituições até o fechamento de cursos com muitos alunos evadidos. O problema é agravado devido aos poucos 

trabalhos de combate à evasão de alunos em cursos desta modalidade de ensino” (p. 465).  
 

Entre os inquiridos, houve também uma indicação que esse era o maior receio entre todos: 55% 

acreditam que a EJA a distância é a tendência para modalidade e 58% preveem uma diminuição drástica 

no número de alunos que frequentarão a EJA nos próximos anos. Considerando que os entrevistados se 

mostraram preocupados com essa viragem da EJA para a modalidade de EaD, foi perguntado o que 

esperar da modalidade, caso haja a adoção do modelo proposto pelo governo: 20% presencial e 80% 

EaD: 

MH4: “Provavelmente EaD, vai ser muito difícil para o público que a EJA quer atingir ter 

resultado com EJA-EaD. Será muito difícil para os alunos se adaptarem a esse tipo de ensino”. 

 

CH9: “Nós não podemos ignorar a importância da tecnologia, mas com certeza uma diminuição 

de aulas presenciais para 20% vai prejudicar sim o aluno com relação ao conteúdo, irá dificultar 

o aluno entrar em uma universidade, fazer um curso superior”. 

 

VM9: “Não acho possível o mesmo aproveitamento, os meus alunos não têm condições para 

isso. É uma realidade para qual eles deveriam antes serem preparados”. 

 

Como grande parte dos entrevistados e inquiridos revelaram a EJA EaD se mostra como a 

principal possibilidade para modalidade, ainda que também tenha sido citado a possibilidade de uma 

EJA mais voltada a capacitação ao mercado de trabalho. Essas duas principais tendências diretivas 

apresentadas pelos participantes da pesquisa, não se apresentam como antagônicas, sendo possível uma 

convergência entre as duas, e uma consequente instrumentalização da modalidade para um mercado 

autodeclarado com escassez de mão de obra qualificada. 
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Considerações finais 
 
 

Este trabalho intenta trazer discussões à luz das mudanças, anseios e perspetivas acerca da EJA, 

principalmente, nos últimos anos. Os professores estão na linha de frente da modalidade, as mudanças 

sofridas são sentidas de forma direta por esses profissionais, dar vazão às opiniões desses profissionais é 

primordial.  

O objetivo principal deste trabalho foi a análise das perceções, expectativas e anseios de 

educadores de jovens e adultos diante das transformações e tendências experimentada pela EJA. Esse 

objetivo foi, se não plenamente realizado, exaustivamente buscado durante todo o trabalho. Entretanto, 

é importantíssimo para o presente trabalho ouvir os professores atuantes na EJA de Planaltina DF, sendo 

feito isso com sucesso; afinal esse trabalho atingiu 87 professores de um total de 202, um percentual de 

43% dos professores atuante na modalidade na cidade referida. A caracterização do perfil dos 

participantes deste estudo esteve presente neste trabalho, uma vez que é necessário saber quem estamos 

ouvindo, quem está participando dessa pesquisa. Foi necessário fazer uma contextualização histórica da 

modalidade, para uma posterior compreensão de tendências políticas, sociais e pedagógicas que 

influenciam a EJA ao longo da sua existência. Sabendo o que influenciou no passado e na atualidade, 

facilita uma compreensão do que esperar da modalidade para os próximos anos. 

Os objetivos específicos foram todos cumpridos, ainda que com algumas limitações que serão 

discutidas mais adiante. O primeiro objetivo específico foi “Caracterizar os educadores que atuam na 

EJA da RA de Planaltina”, com um total de 87 participantes da pesquisa, um número bem expressivo, 

houve uma certa facilidade desse objetivo ser alcançado, apenas a categorização demandou tempo. Dados 

interessantes observados no perfil dos professores prendem-se com a conclusão de que a maioria dos 

professores da EJA em Planaltina possuem um segundo emprego e que poucos professores possuem 

formação específica para modalidade. Ocorreram respostas massivas com relação ao perfil, 87 

professores de um universo de 202, ainda que não tenha sido possível fazer uma caracterização mais 

especifica com relação aos empregos que os professores possuem para além da EJA, por exemplo.  Em 

seguida o objetivo foi “Compreender o posicionamento dos educadores face ao que a EJA é, e pode ser 

em termos “políticos, sociais e pedagógicos”,  duas vertentes de pensamento para educação foram 

colocadas em perspetiva, uma voltada ao pensamento de Paulo Freire, educação emancipatória, 

libertadora, que apresentou-se em grande parte na pesquisa, tanto na entrevista, quanto nas respostas dos 

questionários; a segunda vertente é a TCH, que se percebeu menos presente que a anterior, também em 

menor latência, tornando, em alguns momentos, sua presença difícil de ser percebida nos discursos e 
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respostas dos participantes da pesquisa, sendo melhor observado uma convergência entre essas duas 

teorias, de forma que as duas estejam presentes em graus diferentes. Talvez esse tenha sido o maior 

desafiador dos objetivos específicos, afinal lidámos com um número grande de participantes e categorizar 

e analisar o posicionamento desses professores é trabalho árduo. Desafiante também foi “discutir os 

fatores que estão colaborando com as mudanças observadas pelos professores”, afinal estamos em um 

momento de transformações pungentes no país, de todo modo, ainda que dentro do possível, a resposta 

mais recorrente por parte dos participantes da pesquisa, tem relação com uma priorização do Encceja 

pelos últimos governos. Por fim, procurámos “recolher e analisar dados que contribuam para o 

entendimento dos posicionamentos dos educadores face às mudanças recentes da modalidade e suas 

consequências”, esse objetivo específico sintetizou todos os outros, e se mostrou o mais laborioso de 

todos, e também se deu por completo. 

A investigação ouviu as experiências, perceções e vivencias dos entrevistados, as entrevistas 

foram feitas de forma a que os inquiridos respondessem de maneira aberta e em muitos casos de forma 

espontânea, fato este que fez com que o referencial teórico tenha ganhado destaque, pois as respostas 

obtidas endossaram de maneira robusta o referencial teórico apresentado. Esse endosso foi observado 

após uma categorização, que buscou compreender se a visão disponibilizada pelos professores possuía 

respaldo ou não no referencial teórico pesquisado, Gil (2002) reforça a necessidade do referencial teórico 

e lembra que é importante ler e reler o material obtido para assim contrastá-lo com referencial teórico.    

A análise de dados possibilitou a execução do principal objetivo do presente trabalho. A análise 

das entrevistas, bem como, a compilação dos dados retirados dos inquéritos respondidos pelos 

professores, possibilitou um alargamento da perceção a respeito da EJA. É de se destacar nas 

considerações finais a dedicação, profissionalismo e respeito que os professores participantes desse 

estudo demonstraram pelos alunos e pela EJA em sua totalidade. 

  

Limitações do estudo 

 

Das limitações encontradas na realização deste trabalho, a mais notória está relacionada com as 

mudanças constantes que a modalidade vem sofrendo. Essa dinâmica de alterações de rumos que a EJA 

encara pode ser exemplificada com as trocas do ministro da educação no período do presente trabalho. 

Esse estudo se empenhou em desenhar o momento político mais atual possível, no entanto, houve duas 

trocas de ministro da educação, para exemplificar. Esse fator também limitou o objetivo específico de 
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“discutir os fatores que estão colaborando com as mudanças observadas pelos professores”, afinal esses 

fatores continuam sendo produzidos e presenciados todos os dias pelos participantes desta pesquisa. 

A presente investigação sofreu vários percalços, decorrentes, principalmente, da pandemia da 

Covid 19, ocasionando principalmente atrasos diante de prazos pré acordados. Se for considerado a 

pandemia da Covid 19, os prazos disponibilizados para essa pesquisa foram espremidos, dificultando por 

exemplo a disponibilização de um leque maior de entrevistados, aumentando, talvez, a classe de 

entrevistados, com a inclusão de coordenadores e diretores da modalidade. Entrevistas com esses 

profissionais poderiam trazer novas perspetivas para a discussão das mudanças sofridas pela EJA, 

desprendendo assim, uma confrontação entre as opiniões desses diferentes profissionais da EJA, 

refletindo-se possivelmente em alteração dos resultados obtidos. 

Mais um fator deixado para estudos futuros foi a discussão a respeito da juvenilização da EJA. 

Sendo citada de forma espontânea por alguns entrevistados, optou-se por não fazer essa discussão, pois 

havia a necessidade de um referencial teórico mais completo, sendo suprimido esta possibilidade pela 

questão do tempo necessário. De forma parecida, a militarização da educação também foi citada de forma 

voluntária pelos entrevistados, decidiu-se pela não discussão por não ser vislumbrado, até mesmo pelos 

professores participantes, como futuro para EJA, apenas para o ensino regular. 

  

Recomendação 

 

 O presente trabalho tem sua importância residente no potencial de ser atual, ao ouvir os 

professores que são os primeiros a sentir mudanças na modalidade. Está aberta a discussão acerca do 

tema, com a possibilidade de os professores atuarem também para mudanças na modalidade. Como forma 

de continuação desse estudo pode ser colocada a possibilidade de ter a visão de professores de outras 

cidades de Brasília ou outros estados e regiões do Brasil. É possível também um estudo com outros 

profissionais da EJA, como coordenadores, supervisores e diretores atuantes na modalidade, servindo a 

presente pesquisa como um ponto de partida para estudos futuros. 

O trabalho se mostra relevante diante das mudanças que a EJA vem sofrendo, principalmente se 

nos referirmos aos últimos anos. Oportunizar discussões a respeito do papel dos professores diante do 

cenário presenciado pela EJA pode se mostrar como a principal contribuição deste trabalho. 
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