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RESUMO 

 

 
O presente trabalho objetivou investigar como vem sendo discutido o fracasso 
escolar na atualidade no que concerne à Educação de Jovens e Adultos. O interesse 

pelo estudo advém da constatação de que  essas duas temáticas se entrelaçam em 
uma problemática pertinente e de discussões frequentes no contexto educacional. 

Essa pesquisa é de natureza qualitativa na modalidade de revisão bibliográfica. 
Buscamos para compor o referencial teórico, autores que se destacam na 
investigação dessas duas temáticas. Foi realizado um levantamento bibliográfico na 

base de dados do Scientific Eletronic Library online (Scielo), abrangendo o período 
de 2009 a 2013. Como descritores foram utilizadas as palavras fracasso escolar, 

Educação de Jovens e Adultos ou EJA. Com a busca foram encontrados 8 estudos 
pelo descritor Fracasso Escolar e 17 estudos para o descritor Educação de Jovens e 
Adultos ou  EJA. As discussões mais frequentes nos estudos indicaram a tentativa 

de explicar/entender o fracasso escolar, a ênfase na necessidade de compreensão 
da modalidade EJA e de seu reconhecimento enquanto direito constitucional e o 

destaque para a instituição de políticas públicas que venham garantir efetivamente a 
educação neste segmento e a objetivação das condições para sua realização. 
 
Palavras-chave: Fracasso escolar. Educação de jovens e adultos. Aprendizagem. 

Educação. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Entender a educação e sua função de preparar o cidadão para atuar 

criticamente na sociedade, em que pese lutar pelos seus direitos, sem negar 

concomitantemente seus deveres, é acreditar na educação como via de acesso para 

o desenvolvimento pessoal, como explicita Bernard Charlot. 

 
A educação é o movimento pelo qual a criança se hominiza, se 
socializa, entra em uma cultura; e se singulariza, tornando-se sujeito. 
Isso tem muitas consequências. A educação não é um bem público, 
a educação é um direito antropológico, - mais importante ainda que 
um bem público (CHARLOT, 2011, p.17,18). 
 

Deste modo, nos é delegado prever uma boa educação desde a sua primeira 

etapa, buscando meios para que essa se realize impreterivelmente em nossas 

escolas, o que implica pensar nos múltiplos fatores que incorporam uma educação 

de qualidade, tais como a formação inicial e continuada, currículo, a organicidade da 

escola, entre tantos outros elementos. 

Os problemas recorrentes no meio educacional são incansavelmente 

denunciados há décadas, sejam em pesquisas, debates, índices, estatísticas e 

outros mais. Políticas públicas, ações em prol da superação desses velhos e  

reincidentes problemas estão sendo executadas, no entanto, não têm sido 

suficientes, indicando o quanto ainda há para fazer.  

O fracasso escolar, seja nos anos iniciais, como em todo o trajeto até o 

ensino médio nos faz pensar em uma aprendizagem que apresenta falhas, que ao 

estar fragmentada, aparece sem sentido na vida do aluno, cujos sentidos produzidos 

não correspondem ao esperado pela escola. Mas qual seria, então, uma educação 

capaz de abarcar todos os aspectos necessários para formar um indivíduo crítico e 

autônomo, em pensamento e atitude e que mais se aproxime do sinônimo de 

educação de qualidade?  

Charlot (2011, p.27) levanta essa questão: os pais esperam uma educação de 

qualidade para seus filhos. A problemática aqui apontada é o que definir por 

qualidade. Há critérios divergentes, às vezes, como o de enfatizar que o aluno passe 

no vestibular, na lógica das avaliações vigentes no campo educacional, em 

detrimento de uma aprendizagem efetiva. O mesmo autor alerta, ainda, que ao 

atender a um critério, deixa-se de atender ao outro.  
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A própria sociedade capitalista desenha o protótipo de indivíduo de que 

necessita: produtores/consumidores, reflexivos, providos de criatividade e 

autonomia, aliciados a atuarem em uma sociedade desenhada nos moldes da 

concorrência capitalista. Por outro lado, o grupo desprestigiado que precisa 

empenhar força em serviços braçais ou menos reconhecidos pela sociedade e que, 

na condição de protagonistas, também atuam para que tudo permaneça como está, 

ou seja, de modo a garantir a minoria na detenção do poder (CHARLOT,2011). 

Fica bastante claro que a igualdade de oportunidades que supostamente 

perpassa o chão da escola, de fato acaba por favorecer a reprodução e legitimidade 

das desigualdades sociais. A questão econômica e social presente nos contextos 

menos favorecidos deve ser reconhecida como uma das barreiras que atrasam a 

democratização do avanço intelectual que gostaríamos que houvesse na educação, 

no entanto, não podem ser entendidos enquanto fator determinante da não 

aprendizagem.  

Prevalece a crença, por uma considerável parcela de profissionais da 

educação, que os sujeitos advindos desses contextos já chegam à escola com um 

enumerado de déficits e seus desdobramentos nos âmbitos cultural, afetivo, entre 

outros. O que, de antemão, seriam empecilhos para um bom desempenho escolar, 

como também o motivo pelo qual não aprendem, não acompanham, ou seja, 

fracassam. 

É neste contexto de análise que este estudo se propõe investigar e refletir 

como a escola, enquanto instituição responsável pelo processo de humanização do 

homem vem se posicionando diante deste fenômeno nomeado e reconhecido como 

“fracasso escolar”, motivado, pois, pela questão do resgate emancipatório, resgate 

da autoestima, pela própria promoção de civilidade que a modalidade Educação de 

Jovens e Adultos acarreta. 

A questão do analfabetismo incomoda, pois, saber ler e escrever é uma 

condição básica para a sobrevivência em sociedade. Enfim, este trabalho oportuniza 

um conhecimento mais amplo acerca da Educação de Jovens e Adultos e sua 

grande importância para a nossa sociedade.  

As indagações iniciais foram: Como se constituiu a problemática “fracasso 

escolar” ao longo dos tempos? O que a torna recorrente? Quem fracassa? Fracasso 

escolar e EJA, falamos dos mesmos sujeitos? 
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Para a realização deste estudo, elegemos a pesquisa bibliográfica como 

metodologia de investigação, com o objetivo de compreender como vem sendo 

discutida a problemática “fracasso escolar” e a constituição da modalidade EJA, 

buscando identificar avanços, permanências ou mesmo retrocessos . Procuramos, 

também, lançar um olhar cuidadoso ao sujeito dessas duas temáticas que, na 

maioria das vezes, trata-se da mesma pessoa. Quanto ao caráter bibliográfico, 

Severino (2007, p.122) destaca que, 

 
A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 
disponível, decorrente de pesquisas anteriores em documentos 
impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de 
categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e 
devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a 
serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das 
contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos 
textos.  
 

Deste modo, o intuito foi buscar referencial teórico em autores que se 

destacam em seus estudos. Ressaltamos que este trabalho contou, também, com o 

suporte teórico de acervos acadêmicos disponíveis na internet, especificamente, no 

portal Scielo Brasil1. Como descritores foram utilizadas as palavras: fracasso 

escolar; EJA; ano de publicação (2009-2013).  

O presente trabalho está organizado em três capítulos. No primeiro trouxemos 

um resgate histórico sobre o fracasso escolar, como este vem sendo discutido, 

concomitantemente discorremos sobre quem são os sujeitos que “fracassam”. No 

segundo capítulo, nos ocupamos em apresentar um levantamento histórico sobre a 

Educação de Jovens e adultos, buscando identificar o perfil do aluno desta 

modalidade de ensino. O terceiro capítulo compreende um levantamento de 

pesquisas referentes tanto ao fracasso escolar como a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), analisando as produções dessas duas temáticas nos últimos cinco 

anos (2009 - 2013). Ficam também registradas neste último capítulo, reflexões 

decorrentes deste estudo, a contribuição teórica para minha formação enquanto 

profissional da educação, entendida aqui como base para minha práxis pedagógica. 

 

 

 

                                                 
1
 Scientific Eletronic Library Online (Livraria Eletrônica Científica Online – tradução nossa) 
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2 O FRACASSO ESCOLAR 

 

Ao propormos um estudo sobre a temática fracasso escolar, não podemos 

fazê-lo sem desenhar um percurso direcionador. Sendo assim, acreditamos que 

eleger como premissa a reconstrução do cenário mundial econômico, social e 

cultural é primeiro passo para tentarmos entender a gênese do que, em tempos 

anteriores e ainda hoje, denominamos fracasso escolar.  

Vários pesquisadores discutem tal assunto, como (PATTO, 1996; MARCKESI; 

GIL; COLS, 2004; AQUINO; COLS, 1997; LUGLI; GUALTIERI, 2012, entre outros) e 

inserem em seus trabalhos essa descrição que se faz necessária também para 

demonstrar, de antemão, nosso entendimento sobre essa problemática do meio 

educacional que perpassa por fenômenos sociais diversos e influenciadores do 

desenvolvimento humano. 

Não raro encontramos pesquisas diversas que discutem o fracasso escolar, 

apontando como elemento central para tal fenômeno, o aluno, seja pela não 

proximidade das exigências mínimas eleitas como necessárias nas práticas 

escolares, ou ainda enquanto sujeito do erro, como denuncia Carvalho: 

 
Há erros de diferentes tipos, que podem nos sugerir diferentes 
interpretações possíveis. Por outro lado, para que haja aprendizagem 
concorre uma enorme variedade de fatores. Alguns desses fatores 
são nossos velhos conhecidos, mas há outros cuja complexidade mal 
vislumbramos. Mas ainda assim, ignoramos os múltiplos fatores que 
intervêm na aprendizagem, temos feito diagnósticos pretensamente 
precisos e taxativos que invariavelmente ligam a existência do erro 
ao fracasso do aluno, como se este fosse um caminho simples, 
invariável e de mão única – o que seguramente não é o caso. 
(CARVALHO, 1997, p.12) 

 

Como a análise desse fenômeno sempre coloca o pesquisador na contramão 

do reducionismo e dos diagnósticos arranjados, nesse estudo queremos esclarecer 

que estaremos sempre nos referindo ao fracasso escolar como decorrente de um 

complexo sistema que produz, mantém e faz perpetuar esse fenômeno que rotula 

indivíduos, fragilizando sua autoestima. Entender e buscar possíveis caminhos para 

superar tal fragilidade é atender ao chamado que se faz urgente para muito além 

dos muros escolares, uma vez reconhecido o fracasso escolar como disparador de 

vidas roubadas, dignidade esquecida e cidadania abortada. 
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Buscando as raízes históricas das concepções sobre fracasso escolar, 

reavivamos a visão de mundo e concomitantemente a natureza das ideias, 

instituídas no leste europeu e América do Norte durante o século XIX, que triunfaram 

em tal tempo e espaço,  

 
Partindo do modo materialista histórico de pensar esta relação é que 
afirmamos a necessidade de conhecer, pelo menos em seus 
aspectos fundamentais, a realidade social na qual se engendrou uma 
determinada versão sobre as diferenças de rendimento escolar 
existentes entre crianças de diferentes origens sociais (PATTO,1996 
p.9). 
 

Desde já, esclarecemos que não há a intenção de nossa parte de fazermos 

uma descrição detalhada da história do século XIX, no qual predominou o modo 

capitalista de produção. Antes, apresentar em síntese um levantamento que permita 

uma aproximação sobre a gênese das concepções sedimentadas a respeito do 

fracasso escolar considerando a constituição de uma sociedade de classes. A 

finalidade deste apontamento é remeter à história da produção deste fenômeno para 

permitir a identificação destas concepções de diferenças de classes na 

compreensão do fracasso escolar ainda hoje. 

O estudo sobre o século XIX permite revisitar um tempo marcado e lembrado 

pelas revoluções que na Europa aconteceram no final do século XVIII - as 

revoluções francesas e inglesas. Nascia, assim, a história das indústrias têxteis e 

dessas decorreram novos modos de organização da vida social. Segundo 

Hobsbawn (1982) o triunfo da indústria capitalista fortaleceu a classe média e a 

economia de parte da Europa e América do Norte. Para um melhor entendimento 

nos reportamos a PATTO (1996): 

 
A passagem do modo de produção feudal para o modo de produção 
capitalista não se fez sem grandes convulsões sociais, que 
culminaram no período 1789-1848; em termos sociais e políticos, o 
advento do capitalismo mudou gradual mas inexoravelmente a face 
do mundo: até o final do século XIX praticamente varreu da face da 
Terra a monarquia como regime político dominante, destituiu a 
nobreza e o clero do poder econômico e político dominante, 
inviabilizou a relação servo-senhor feudal enquanto relação de 
produção dominante, empurrou grande contingentes das populações 
rurais para os centros industriais, gerou os grandes centros urbanos 
com seus contrastes, veio coroar o processo de constituição dos 
estados nacionais modernos e engendrou uma nova classe 
dominante – a burguesia – e uma nova classe dominada – o 
proletariado – explorada economicamente segundo as regras do jogo 
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vigente no novo modo de produção que se instala e triunfa no 
decorrer desse século (PATTO, 1996, p.11). 

 

Conforme anuncia a autora, gradativamente a ordem feudal perdeu forças, 

fazendo com que esse modo de produção ficasse cada vez mais obsoleto e 

improdutivo em termos econômicos, fato que não ocorria no novo modelo de 

comercialização que estava a se instalar. 

 
O oposto ocorria simultaneamente no mundo comercial e industrial 
manufatureiro; seu desenvolvimento, proporcionado pela rede cada 
vez mais complexa das relações comerciais tecida pela ampliação da 
exploração colonial e pelo crescimento em volume e capacidade do 
sistema de vias comerciais marítimas, foi acompanhado por intensa 
atividade intelectual e tecnológica. Neste contexto foi-se 
consolidando uma categoria ativa e determinada que se beneficiou, 
mais do que os demais setores da burguesia emergente, das novas 
oportunidades de enriquecimento: o mercador, precursor do 
capitalista industrial. (PATTO, 1996 p.11) 
 

Essa nova figura, o mercador, comprava os produtos dos artesãos e vendia 

num mercado e o artesão, nessa relação, era o trabalhador pago pelo que produzia. 

Aos poucos foram sendo criadas subcategorias de trabalhadores semiqualificados, 

que, até então, se ocupavam do trabalho no campo.  

Foi nesse período que a aristocracia, embora estivesse perdendo força com a 

caída da produção agrária, procurava deter cada vez mais os altos cargos 

governamentais, resguardada pelos privilégios hereditários de prestígio e posição 

social. Figuravam, entre esses, uma grande parcela da população, os ditos “mal 

nascidos” que já compunham a máquina estatal.  

A nobreza se punha disposta a expulsar os altos funcionários plebeus do 

aparelho estatal, assim como demonstravam profunda rejeição àqueles que 

adquiriam títulos de nobreza não pelas vias do nascimento. Todo esse movimento 

pode ser reconhecido como precursor da revolução francesa. Nessa luta contra os 

comerciantes e industriais, a nobreza objetivava reaver o controle político e 

econômico, então abalados. 

 Foi nesse cenário de acentuada disputa de poderes que o movimento 

revolucionário francês tomou corpo e nele, os burgueses “tornaram-se porta-vozes 

dos interesses dos trabalhadores pobres da cidade e de um campesinato insatisfeito 

e revolucionário” (PATTO, 1996, p.13). 
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O período de transição do modo de produção feudal para o capitalista acabou 

por atingir os artesãos e camponeses que perderam suas condições de produtores 

independentes e agricultores, passando a enfrentar uma intensa crise. Quanto à sua 

subsistência, na cidade encontravam-se, aos milhares, passando então a 

desenvolver uma ainda não vista atividade, a de trabalhador assalariado, sendo 

esse o caminho único para sua sobrevivência. Arquitetou-se grosso modo, a 

estruturação econômica, cultural, histórica da então denominada sociedade 

capitalista. 

Essa grande massa, a classe trabalhadora, encontrava-se subdivida em 

categorias, o que refletia diferenças salariais, estabilidade no emprego, havendo, 

portanto, segundo Patto (1996, p.19) uma distinção entre o “trabalhador respeitável” 

e o “pobre sem respeito”. Ideia essa atrelada às concepções de habilidade inata e 

mérito pessoal. Tais concepções reportam, ainda hoje, a algumas semelhanças nas 

explicações que buscam justificar o fracasso escolar. Considerando o avanço de 

dois séculos, é perceptível a sedimentação dessas concepções que justificaram a 

manutenção de uma visão fragmentada do fenômeno. 

Há diversos caminhos que levam a busca pelo entendimento sobre o fracasso 

escolar, enquanto fenômeno presente na história educacional mundial, problemática 

difícil de ser equacionada, uma vez que é decorrente de uma macro estrutura, em 

suma, de complexa (des)organização da sociedade.  

Em variadas épocas, foram arquitetadas diferentes concepções de homem, 

de mundo. Deste modo, o olhar, o entendimento sobre um fenômeno adquire formas 

nem sempre congruentes à complexidade do problema. No entanto, há uma 

concordância genérica quanto ao público a vivenciar tal problemática, os indivíduos 

que pertenciam às classes sociais econômica e socialmente desprestigiadas.  

Por volta de 1930, houve uma acentuada disseminação dos conhecimentos 

advindos da área de Psicologia. Concomitantemente, acontecia o movimento 

escolanovista. Considerava-se, nesse momento, a influência da genialidade 

hereditária, como sendo o disparador dos bons resultados escolares que tinham 

como aporte teórico os estudos de Darwin.  

 
Nos anos de 1930, momento da organização do sistema educacional 
brasileiro, as barreiras eram justificadas por referenciais liberais 
como respaldo de conhecimentos científicos da época, 
particularmente, da área médica, da biologia e da psicologia. Em 
outras palavras, o rigoroso processo seletivo no interior da 
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organização escolar era admitido como natural porque havia a 
convicção de que o sucesso ou insucesso dependia da capacidade 
do sujeito. Ao Estado, competia oferecer igualdade de oportunidades, 
proporcionando educação pública para todos, mas na medida da 
capacidade revelada de cada um. (GUALTIERI, LUGLI, 2012, p.17)  

 
Nesse viés, a educação desvinculava-se do caráter de privilégio determinado 

pela condição socioeconômica, passando a assumir um “caráter biológico”. Havia a 

pretensão de se estabelecer uma pirâmide educacional similar à pirâmide social, 

realidade na sociedade capitalista, conforme afirmam Gualtieri e Lugli (2012). Em 

consonância com esse ideário, consolidou-se a escola seletiva, adepta dos testes 

psicológicos e pedagógicos, necessários para classificar e organizar os alunos de 

acordo com suas capacidades. Em suma, houve mudança na compreensão das 

causas do fracasso escolar, entretanto, a visão a respeito do mesmo continuou 

fragmentadora. 

O diagnóstico decorrente de tais testes trazia em seu cerne a intenção de 

estabelecer classes homogêneas. Sendo assim, o trabalho do educador não seria 

afetado com as intempéries de uma classe mesclada por “diferentes níveis de 

inteligência”. Nesse mesmo momento, dentro do ideário liberal, era proeminente a 

questão do esforço pessoal, reconhecido como elemento constituinte do sucesso ou 

fracasso na vida pessoal e escolar. Esses dois apontamentos acima citados 

engendravam a meritocracia, isentando o sistema e a escola pelos resultados 

desiguais. 

Outra questão importante reforçadora da ideia do mérito se deu por meio do 

processo de psicologização das dificuldades de aprendizagem amplamente presente 

nos anos quarenta, em vários países nos quais houve a instalação de “verdadeiras 

fábricas de rótulos”, como salienta Patto (1996, p.45). 

 
E os mais prováveis destinatários destes diagnósticos serão, mais 
uma vez, as crianças provenientes de segmentos das classes 
trabalhadoras dos grandes centros urbanos, que tradicionalmente 
integram em maior número o contingente de fracassados na escola.  

 

Nesse período, os avanços nos estudos referentes a essas diferenças de 

aprendizagem diluíram gradativamente o peso atribuído à hereditariedade e a 

explicação, desvinculou-se da questão racial e passou a enveredar para a questão 

cultural. O foco deixou de ser a inferioridade racial e sim o atraso cultural de 

determinados grupos, propagando a ideia de que o meio cultural do qual advêm as 
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crianças pobres é faltoso de vetores que comprometam sua aprendizagem, como 

valores, hábitos, estímulos, entre outros.  

Corporificou-se, então, nos anos setenta, esse movimento que deu origem a 

reconhecida teoria da carência cultural. Gualtieri e Lugli (2012, p.29), explicitam que  

 
Nessa abordagem, predominava a perspectiva da carência, ou seja, 
as crianças eram diagnosticadas como “carentes”, em função de 
serem provenientes de ambientes - família e comunidade – 
considerados culturalmente pobres, com poucos estímulos 
sensoriais, motores, linguísticos, que pudessem favorecer seu 
desenvolvimento psicológico, sal “prontidão” para a entrada no 
mundo escolar. Essa deficiência, provocada pela “privação cultural”, 
pela não transmissão de padrões culturais adequados à realização 
dos fazeres escolares, era apontada como a principal causa do 
fracasso. 

 

Embora estejamos discutindo ideias aparentemente restritas a um momento 

histórico já superado, no século anterior, por volta de 1970, não podemos deixar de 

reconhecer considerável similaridade com o que ainda hoje se apresenta no discurso 

de muitos profissionais da educação, quando descrevem o diagnóstico sobre a baixa 

rentabilidade do aluno.  

Como estratégia de enfrentamento a esses déficits culturais, constituíram-se 

programas de educação compensatória que tinham como objetivo tornar pronto o 

aluno para a aprendizagem escolar, fornecendo elementos que não encontravam no 

ambiente pobre de estímulos dos quais eram originários. 

Por volta de 1970 e 1980, no Brasil, o enfrentamento do fracasso escolar, 

estava compilado em programas voltados para a saúde do aluno, Gualtieri e Lugli 

(2012 p.35), ressaltam que 

 
Associada às carências ambientais, a má condição da saúde do 
escolar vigorava entre as justificativas para as dificuldades de 
aprendizagem da criança pobre, particularmente, a desnutrição e os 
distúrbios neurológicos, uma atualização nas perspectivas de 
medicalização que já haviam sustentado as explicações para o 
fracasso nas primeiras décadas do século XX. Assim, na época das 
carências, entre as interpretações do fracasso figuravam justificativas 
que situavam as causas do insucesso da criança em alguma 
alteração biológica que, eventualmente, ou, pretensamente, 
apresentava e, nessa condição, a instituição e o sistema escolar 
estavam fora dessa explicação. 

 

Nesse cenário, comumente o baixo rendimento escolar das crianças , era 

apontado como sendo decorrente ou da hiperatividade ou ainda de desnutrição. Tais 
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fatores figuravam como impeditivos para um bom desempenho do aluno. No entanto, 

esse conceito não tinha aceitação unânime entre os estudiosos, como salientam 

Gualtieri e Lugli (2012, p.38) 

 
A crítica feita, na época, incidia, sobretudo, na aceitação de um 
diagnóstico, difícil de ser estabelecido, para explicar uma condição 
geralmente identificada no ambiente escolar a partir de julgamentos 
realizados por pessoas do convívio da criança, que tinham por 
referenciais normas e regras escolares, interpretadas pelos críticos 
como propícias a exacerbar comportamentos – de desatenção ou 
hiperativos – que não constituíam uma doença.  

 

As pesquisadoras Collares e Moysés (1985) alertavam que os dados 

disponíveis na época acerca da saúde populacional indicavam desnutrição grave, no 

caso das crianças pré-escolares, que sequer chegavam às escolas. No caso das 

crianças em idade escolar, predominava desnutrição leve, o que não justificava 

como causa única, o baixo rendimento escolar. Contudo, o que deveria ser 

reconhecido é que a fome diária acabava interferindo na aprendizagem da criança. 

Essa problemática que deveria ser amenizada com a ingestão de alimentos por meio 

da merenda escolar. Nesse viés, as mesmas autoras, teciam críticas à 

medicalização do fracasso escolar e indicavam que esse fenômeno deveria ser 

tratado a partir da reestruturação do sistema escolar, na sua totalidade. 

Paralelamente a essas críticas, outras eram tecidas, em mesmo período, 

sendo essas teorizadas na linha crítico-reprodutivista, com destaque Pierre Bourdie  

e Jean Claude Passeron. Os autores citados percebiam a escola enquanto uma 

instituição social que exercia a função de manter a dominação cultural, como indicou 

Patto (1996, p.114) que “faria do sistema de ensino instrumento a serviço da 

manutenção dos privilégios educacionais e profissionais dos que detêm o poder 

econômico e o capital cultural”.  

Esta forma de compreender acabava por caracterizar dois pólos, ou seja, o 

abismo cultural existente entre eles. Assim, a escola cuidaria para manter e 

disseminar a cultura dominante. A esses pensadores, foram tecidas inúmeras 

críticas, bem como o título de ‘reprodutivistas’ por não irem além das denúncias de 

que a escola agia em benefício da dominação social, sem indicação de propostas 

visando a superação do problema. Percebemos, no entanto, a importante 

contribuição desses estudos, na forma de pensar as problemáticas educacionais 

persistentes em nosso país. 
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 Sendo assim, identificamos que até por volta de 1980, explicar o fracasso 

escolar sugeria sempre apontar o aluno como produtor de seu próprio baixo 

desempenho, como também estender à família, sua parcela de culpa. Embora o 

movimento escolanovista tenha, anteriormente, indicado a necessidade de 

mudanças nos processos metodológicos, contrapondo-se ao método tradicional de 

ensino-aprendizagem, o que sugeria a existência de problemas intraescolares, as 

propostas metodológicas eram reconhecidas desvinculadas da realidade social. 

Nos anos subsequentes, embora as pesquisas buscassem novos tons para o 

entendimento sobre a questão do fracasso escolar, elas, em sua grande maioria, 

continuavam a cercear a criança na sua origem econômica, mantendo a explicação 

de seu insucesso atrelada à pobreza. Outros apontamentos como a escola sendo 

organizada somente para receber os filhos da classe média e não os filhos da 

pobreza, como se isso fosse escolha pessoal, ou ainda “divina”, e a falta de tato do 

professor com esse público, que trazia características muitas vezes tão peculiares, e 

não menos ricas de sabedoria.  

O alerta da autora é acerca do desconhecimento referente a essas crianças, 

inclusive presente nas produções do conhecimento científico. Em síntese, Patto 

(1996 p.123) salienta que “(...) mudam as palavras, permanece uma explicação: as 

crianças pobres não conseguem aprender na escola, por conta de suas deficiências, 

sejam elas de natureza biológica, psíquica ou cultural”. 

Continuar apontando a pobreza da criança como determinante  de seu baixo 

desempenho na escola, é permitir que ela continue sendo marginalizada em um 

espaço sem que se sinta pertencente a ele. Na verdade, a criança ocupa um “não-

lugar”, no qual a todo momento, são feitas referências que restringem o 

pertencimento àquele espaço. Não há então como se adequar em um ambiente que 

se faz propositalmente tão impessoal. Essa reflexão é pertinente a muitos embates 

políticos-ideológicos que põem em xeque, inclusive, nossa responsabilidade 

humano-social, por meio do ato educativo. 

Essas intercorrências na aprendizagem denominada fracasso escolar 

permanecem ainda hoje latentes nas escolas. Por conseguinte , pesquisas sobre o 

tema continuam a ser produzidas pelos estudiosos visando refletir sobre o processo 

de produção do fracasso escolar e oferecer possíveis alternativas. Muitos 

questionamentos levantados tempos antes continuam sem respostas, uma vez que 
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os números que denunciam esse fenômeno indicam uma não solução para tal 

problemática. 

Percebe-se que as possíveis causas da não aprendizagem do aluno 

encontram-se, ainda, centradas nele mesmo, sua condição econômica precária, os 

desdobramentos advindos, a falta de apoio familiar, a desmotivação desse aluno e 

tantos outros fatores referentes ao contexto mais próximo. Soma-se a isso, a 

complexa estruturação da escola, dependente do poder público que por meio de 

políticas educacionais, pouco atende às necessidades da comunidade escolar, 

traduzida na “inoperância desse sistema” (GUALTIERI, LUGLI, 2012 p.45). 

Concomitantemente com esses apontamentos, outros como a organização da 

escola, aspectos como seriação, currículo, avaliação são tidos, também, como 

implicativos. Falta, contudo, um olhar mais cuidadoso referente aos diferentes ritmos 

de aprendizagem da criança. Anseia-se por uma “uniformidade ilusória” do aprender, 

que não acontece. A prática diária do professor incita reflexão, responsabilidade e 

tem como máxima o respeito com o outro, os muitos outros de cada encontro com o 

conhecimento.  

Conforme as teorias que fundamentam o trabalho do profissional, aliada às 

concepções de mundo, de homem, os objetivos e encaminhamentos são 

desencadeados no ato educativo. Tais aspectos decorrem diretamente de sua 

formação inicial e continuada, do acesso ao desenvolvimento de pesquisas e, por 

conseguinte, da relação que esse docente estabelece com a realidade vivida e na 

qual deve intervir. 

Comumente nos trabalhos de pesquisa, segue-se uma discussão que revela 

um percurso da legislação, apresentação conceitual, e, posteriormente, a 

historicização do tema em questão. Decidir pelo caminho inverso foi opção adotada 

por acreditar que a história traduz de forma mais consistente o conceito de forma 

contextualizada.  

Deste modo, extrai-se que esse fenômeno dito fracasso escolar abarca um 

grande número de problemas ocorridos durante a aprendizagem que concorrem 

para a sua não efetivação, tais como a reprovação, a evasão ou mesmo o baixo 

índice de aprendizagem dos alunos, o desempenho acadêmico insuficiente. No 

entanto, autores como Marchesi e Pérez (2004, p.17), fazem um alerta quanto ao 

uso da terminologia fracasso escolar. 
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O termo “fracasso escolar” já é inicialmente discutível. Em primeiro 
lugar, porque transmite a ideia de que o aluno “fracassado “não 
progrediu praticamente nada durante seus anos escolares, nem no 
âmbito de seus conhecimentos nem no seu desenvolvimento pessoal 
e social, o que não corresponde em absoluto à realidade.  Em 
segundo, porque oferece uma imagem negativa do aluno, o que afeta 
sua autoestima e sua confiança para melhorar o futuro. 

 
 

Nesse sentido, existe uma facilidade considerável em apontar as dificuldades 

dos alunos na aprendizagem, assim como generalizá-la. Alguns aspectos, 

entretanto, são descuidados dos profissionais da educação, tais como: visão de que 

o insucesso do aluno é revelador de um processo que resultou mal, a autoestima do 

aluno, as relações sociais e culturais sobre as quais o fracasso escolar atua, entre 

outros. 

Para enfatizar o conflito presente nas concepções que conceituam o 

fenômeno, compartilhamos a ideia de Rovira (2004, p. 82). 

 
O conceito de “fracasso escolar” é demasiado concludente, não 
deixa espaço para nuances. Fala-se de fracasso escolar de uma 
maneira global: o aluno fracassado o é em sua totalidade. Em troca, 
sabe-se que nem todos os fracassados são iguais que ninguém 
fracassa de todo e em tudo, que às vezes o fracasso esconde 
esforços muito valiosos, ou que um fracasso pode ser apenas um 
mal menor, tanto no plano pessoal como no social.  

 
Sendo assim, é preciso fazer valer esse pensamento no contexto geral da 

escola, numa visão sistêmica acerca dos processos de aprendizagem nela 

desenvolvidos. Aos profissionais, para fugirem dos enganos na detecção dos 

possíveis candidatos ao fracasso, à família para impedir a rotulação do seu filho, ao 

próprio aluno para que se perceba sujeito em processo de constituição, à sociedade 

no intuito de que tenha voz e força na luta por uma educação integradora. 

Deste modo, percebendo o processo de aprendizagem como resultante de 

uma teia que entrelaça vários fios, tanto o sucesso quanto o possível fracasso deixa 

de se localizar no aluno e passa a integrar sistemicamente o processo de 

escolarização. Mantendo essa visão em foco, analisamos uma modalidade de 

ensino que tem, recorrentemente, enfrentado as questões aqui tratadas, relativas ao 

fracasso escolar. 
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3 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA 

 

Iniciamos as discussões com um breve resgate histórico da Educação de 

Jovens e Adultos em nosso país. Sua composição é advinda de uma necessidade 

social, decorrente das próprias transformações que ocorreram a partir da década de 

1930. A crescente industrialização, como também a maior concentração de pessoas 

nos centros urbanos davam sinais de que a partir de então seria primordial pensar 

na educação desses indivíduos, visando à estruturação de uma nova nação. Deste 

modo, percebemos que a Educação de Jovens e Adultos, sua organização estrutural 

e execução, sempre estiveram respondendo às transformações sociais, econômicas 

e políticas que constituíram as variantes históricas em nosso país e na Educação, 

em especial. 

A educação pensada para atender a um público predominantemente advindo 

de uma trajetória de pouco sucesso escolar ou de quase nenhuma vitória, sofreu 

com a falta de políticas públicas específicas que viessem fortalecer as bases desse 

sistema de ensino, encarada como algo menor, para pessoas menores. Ao longo de 

algumas décadas, percebeu-se uma descontinuidade nas ações que buscavam 

direcionar/solucionar o problema do analfabetismo no Brasil (VIEIRA, 2004). 

Entendemos que a educação de jovens e adultos germinou ainda nos tempos 

coloniais, em nosso país, com a chegada dos jesuítas e suas intenções de 

catequizar o povo que aqui habitava. Para que os colonizadores fossem capazes de 

cumprir as tarefas demandadas pela corte era, pois, necessário ensinar a leitura e a 

escrita (CUNHA, 1999). No entanto, partiremos um pouco mais adiante na história, 

considerando que, efetivamente, a Educação de Jovens e Adultos entendida pelo 

Estado como modalidade específica, aconteceu a partir de 1940. As iniciativas 

anteriores ocorridas não foram significativas e, portanto, não foram destacadas na 

agenda da política nacional (BEISIEGEL, 2001). 

O problema do analfabetismo evidenciou-se grave em um cenário no qual a 

redemocratização do país passava a dar espaço e voz para lutas populares, com o 

fim da ditadura no período Vargas (1937-1945). Foi preciso levantar recursos para 

tornar realidade essa necessidade educacional, o que foi feito pela captação de 25% 

dos recursos do Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP), designado ao ensino 

da parcela adulta analfabeta.  
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A criação do FNEP, idealizada no ano de 1942 e materializada em 1946, teve 

reconhecida sua importância enquanto política pública para a instrução básica 

popular (PAIVA, 1987; BEISEGEL, 1992). Ainda no ano de 1942, efetivou-se a 

criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) que se propunha a 

atender os interesses da sociedade capitalista, como também o domínio dos grupos 

econômicos. Sem essa atenção à educação profissional, haveria comprometimento 

no êxito do desenvolvimento industrial do país (GADOTTI; ROMÃO, 2006). 

A ideia sustentada era a de que a apática situação econômica de então seria 

decorrente da falta de instrução popular, fato que vinha sendo anunciado pelo alto 

índice de analfabetismo. Deste modo, a educação passou a ser entendida enquanto 

fator de segurança nacional, na tentativa de reverter essa problemática.  

Ressaltamos que a própria educação elementar de então, sua insuficiente 

implantação, relacionadas à falta de escolas, disponibilidade de vagas, ou, ainda 

considerando a questão da qualidade do ensino, acabava por desencadear o 

aumento das taxas de analfabetismo. Essa problemática deixou sequelas em nossa 

sociedade e ainda hoje pode ser percebida, tanto pelo número de adultos que 

continuam analfabetos, quanto pelas dificuldades reais de pessoas que continuam 

não tendo acesso à escola, seja por não conseguirem vencer as distâncias 

geográficas e/ou econômicas, como também por terem que trabalhar desde a 

infância para o sustento de suas famílias.  

Não podemos negar que houve progressos, seja em forma de lei, programas 

educacionais além de outras medidas para a universalização da educação em nosso 

país. A Constituição de 1934 instituiu a educação primária obrigatória e gratui ta. No 

entanto, ela ainda trazia o ranço, os traços da seletividade, discriminação e 

exclusão, após o findar de oito décadas deste processo. O interesse em alfabetizar a 

grande massa, era movido por diversas intencionalidades, como a organização da 

sociedade nos aspectos econômicos, preparando melhor o trabalhador; ou nos 

aspectos políticos, tendo em vista a impossibilidade de o sujeito analfabeto votar 

(CUNHA, 1999). 

Após o término da Segunda Guerra Mundial, aconteceram intensas 

campanhas nacionais para a alfabetização em massa que objetivavam atender, 

sobretudo, o povo residente na zona rural. A redemocratização do país também 

impulsionou um olhar específico sobre a educação dos adultos, explicitando o 

interesse eleitoral. As tentativas de organizar esse ensino partiram, então, do 
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pressuposto de que por meio da educação, os problemas da sociedade estariam 

mais próximos de soluções.  

O Serviço de Educação de Adultos (SEA) , em 1947, organizou a “Campanha 

de Educação de Adolescentes e Adultos” (CEAA). Dessa Campanha decorreu um 

conjunto de publicações, nas quais estavam presentes concepções sobre o tema 

(HADDAD e DI PIERRO, 2000, p. 111). Funcionavam como “diretrizes” a Estados e 

municípios em relação à educação de jovens e adultos. Sobre essa Campanha 

PAIVA (1987) salienta que: 

 
A CEAA nasceu da regulamentação do FNEP e seu lançamento se 
fez em meio ao desejo de atender aos apelos da UNESCO em favor 
da educação popular. No plano interno, ela acenava com a 
possibilidade de preparar mão de obra alfabetizada nas cidades, de 
penetrar no campo e de integrar os imigrantes e seus descendentes 
nos Estados do Sul, além de constituir num instrumento para 
melhorar a situação do Brasil nas estatísticas mundiais de 
analfabetismo (p. 178). 
 

Essa Campanha foi lançada em um período em que no país havia um 

percentual de mais da metade da população maior de 15 anos analfabeta, 

problemática que precisava ser enfrentada. Houve, no mesmo período, a Campanha 

Nacional de Educação Rural, em 1952 e a Campanha Nacional de Erradicação do 

Analfabetismo, em 1958.  

Segundo PAIVA (1987), ao findar dos anos 1950, inúmeras críticas foram 

declaradas às Campanhas, tais como inadequações na organização dessa 

modalidade de educação, o método de alfabetização adotado para a população 

adulta, bem como as condições precárias de funcionamento das aulas, a frequência 

baixa e o comprometido aproveitamento dos alunos. Somam-se a esses indicativos, 

a desqualificação dos professores, a não adequação dos programas como também 

dos materiais às especificidades dos adultos e à diversidade regional. 

Em contraponto, embora houvesse o indicativo de que ajustes precisavam 

ocorrer na educação dos jovens e adultos, é possível concluir que as ações 

executadas entre os anos 1940 e 1950 vieram, ainda que emergencialmente, 

contribuir com a redução do analfabetismo neste período. Como desdobramento 

maior de todo o movimento em favor da educação de jovens e adultos, essa 

modalidade de ensino passava a ser entendida como instrumento de luta contra a 

opressão das classes menos favorecidas (BRANDÃO, 1986). 
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O período que compreende o final da década de 1950 e início da década de 

60 foi marcado por uma considerável mobilização por parte da sociedade civil, no 

que se refere às reformas de base, contribuindo positivamente para que as 

iniciativas públicas para a educação de jovens e adultos passassem por mudanças.  

A partir de então foi arquitetada uma nova visão sobre a problemática do 

analfabetismo. Buscou-se entender, sob outros aspectos, a relação entre o problema 

educacional e os problemas sociais de então. O analfabetismo, antes revelado como 

causador tanto da pobreza como da marginalização, passou a ser compreendido 

como produto da pobreza instalada em uma estrutura social não igualitária 

(SOARES, 1996). 

Com base nas ideias de Paulo Freire, fortaleceu-se uma nova pedagogia para 

a educação de jovens e adultos. Se antes era dado a esses atores um tratamento 

muito próximo ao que era dado às crianças, no que se refere à aprendizagem, a 

partir de então, as especificidades desse público passaram a ser consideradas. 

Freire afirmava a importância de ser efetivada uma educação dialógica, 

considerando a realidade do aluno, nos aspectos social e cultural, revelando a 

necessidade dessa educação ser revertida na formação da consciência do cidadão. 

Nesse entendimento, Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001) enfatizam que:  

 
O paradigma pedagógico que então se gestava preconizava com 
centralidade o diálogo como princípio educativo e a assunção por 
parte dos educandos adultos, de seu papel de sujeitos da 
aprendizagem, de produção de cultura e de transformação do mundo 
(p.60) 
 

Dessa forma, ressaltamos a importância das ideias de Paulo Freire para a 

educação de jovens e adultos em nosso país. Foi um dos educadores que mais se 

debruçou sobre essa causa, defendendo a educação de uma parcela da população 

que até então não tinha as suas especificidades consideradas no processo de 

aprendizagem, os indivíduos que não tiveram a oportunidade de serem alfabetizados 

no tempo dito “esperado/certo”. Para Freire, a alfabetização do adulto, ultrapassa o 

objetivo de inseri-lo no mundo letrado, proporciona numa esfera macro, o próprio 

resgate da sua autoestima, contribuindo, assim, para o propósito maior do ensino-

aprendizagem que é o processo de humanização. 

Na visão freiriana, os educandos necessitavam ser reconhecidos enquanto 

sujeitos do conhecimento, partícipes no trabalho do alfabetizador. Para tanto, Freire, 
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opunha-se à educação “bancária”, defendendo a efetivação do fazer docente na 

dialética educador-educando:  

 
(...) a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato 
de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir 
“conhecimentos” e valores aos educandos, meros pacientes, à 
maneira da educação “bancária”, mas um ato cognoscente. Como 
situação cognosciológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de 
ser o término do ato cognoscente, educador, de um lado, educando, 
de outro, a educação problematizadora, coloca, desde logo, a 
exigência da superação da condição educador-educando. Sem ela, 
não é possível a relação dialógica, indispensável a cognoscibilidade 
dos sujeitos cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognoscível. 
(FREIRE, 1983, p. 78) 

 

Embora tenha havido reconhecimento e aceitação nacional quanto ao 

“Método Paulo Freire”, em 1964, com a mudança no Governo decorrente do Golpe 

Militar, aconteceu a cessão desses trabalhos de alfabetização pelas próprias ideias 

de conscientização cidadã propostas por Freire que foram entendidas como 

subversivas à ordem recém-instalada. 

Nesse conturbado período, aconteceu o exílio de Paulo Freire e os programas 

de alfabetização de jovens e adultos assumiu caráter assistencialista e conservador. 

Nesse contexto, em 1967, foi criado pelo Governo o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL), com o princípio de atender à população acima de 15 anos, 

cuja proposta era a alfabetização funcional, a aquisição de técnicas elementares de 

leitura, escrita e cálculo. Para tanto, as orientações metodológicas e os materiais 

didáticos não apresentavam o compromisso de atingir o senso crítico, preconizado 

antes por Freire (CUNHA, 1999). 

No tempo em que esteve em vigor, o MOBRAL, objetivou alfabetizar de 

maneira bastante aligeirada um grande número de pessoas vistas como mão de 

obra. Assim, o ensino proposto não deveria ser o bastante para despertar a 

consciência crítica do indivíduo, considerando o próprio contexto de repressão 

política vigente à época. 

No ano de 1971, foi implantado pelo governo militar e firmado pela Lei nº 

5.692/71 o Ensino Supletivo, um importante marco para a educação de jovens e 

adultos, pelo teor legal, como ressalta VIEIRA (2004). 

 
Durante o período militar, a educação de adultos adquiriu pela 
primeira vez na sua história um estatuto legal, sendo organizada em 
capítulo exclusivo da Lei nº 5.692/71, intitulado ensino supletivo. O 
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artigo 24 desta legislação estabelecia como função do supletivo 
suprir a escolarização regular para adolescentes e adultos que não a 
tenham conseguido ou concluído na idade própria (p.40).  

 
Por meio dessa modalidade de ensino, foi selado o compromisso de certificar 

a escolaridade de uma considerável parcela da população, trabalhadores que 

necessitavam atender as exigências do mercado de trabalho impulsionado pelo 

movimento de intenso desenvolvimento do país. 

Nas palavras de Haddad e Di Pierro (2000, p.117), “portanto, o Ensino 

Supletivo se propunha a recuperar o atraso, reciclar o presente, formando uma mão 

de obra que contribuísse no esforço para o desenvolvimento nacional, através de um 

novo modelo de escola”.  

 Objetivava-se por meio desse ensino, já dito em relação ao MOBRAL, a 

função de escolarizar um grande número de pessoas, mantendo um reduzido custo 

operacional. No ano de 1974, o MEC efetivou a implantação dos Centros de Estudos 

Supletivos (CES), estruturados a partir do trinômio: tempo, custo e efetividade. 

(SOARES, 1996). 

Confirmando essa ideia, Correia (2008, p. 142) informa que 

 
Os processos de aligeiramento, complementaridade de estudos, e 
certificação com rapidez, que passaram a ser exigidos dessa 
modalidade, acabaram por acentuar o caráter compensatório, de 
suplência e, muitas vezes, reforçou visões preconceituosas de 
desvalorização dos processos pedagógicos da educação de jovens e 
adultos, como sendo destinada aos trabalhadores sem tempo de ir à 
escola ou aqueles com problemas disciplinares ou de aprendizagem, 
como uma educação de segunda categoria.  
 

Essa ideia, que ainda hoje permanece subentendida na visão de muitos que 

concebem a educação de jovens e adultos como caridade do Estado, promove 

atendimento prestado na esfera da solidariedade e não enquanto direito dos que em 

outros tempos não tiveram oportunidade de chegar à escola, ou ainda, de nela 

permanecer. Atribuem-lhes uma culpa que não é deles, e sim de todo um sistema 

econômico, político e social mal estruturado, segregador e pouco justo. 

No que se refere aos anos de 1980, podemos salientar que a 

redemocratização do país, trouxe mudanças contextuais. Sendo assim, no ano de 

1985, o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), foi finalizado. Foram 

então iniciados os trabalhos da Fundação Educar, que permaneceu em vigor no 



 28 

período de 1985 a 1990, porém havia um déficit quanto ao suporte financeiro, 

comprometendo a manutenção desta fundação. 

No ano Internacional da Alfabetização (1990), houve uma grande 

movimentação em torno dessa temática, foram realizados debates, congressos, 

encontros, seminários, organizados por entidades governamentais e não 

governamentais, com o objetivo de propor discussões por meio das quais fosse 

possível organizar propostas para a superação do analfabetismo em nosso País. 

            No entanto, a década de 1990 foi marcada também pela descentralização da 

União em relação aos assuntos da educação de jovens e adultos. O objetivo era 

transferir a responsabilidade pública aos municípios (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 

121). Esses mesmo autores salientam que este fato, 

 
Representa um marco no processo de descentralização da 
escolarização básica de jovens e adultos, que representou a 
transferência direta de responsabilidade pública dos programas de 
alfabetização e pós-alfabetização de jovens e adultos da União para 
os municípios.  
 

No ano de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

9394/96), reafirmou a institucionalização da modalidade. Houve a substituição da 

denominação Supletivo pela terminologia EJA. Ficou estabelecido o direito dos 

jovens e adultos trabalhadores à Educação Básica, sendo dever do poder público 

oferecer os cursos e exames supletivos, gratuitamente.  

O analfabetismo entre jovens e adultos, preocupação mundial, 

reconhecidamente atrelado ao comprometimento do desenvolvimento dos países, foi 

tema de discussão na V Conferência Internacional para a Educação de Adultos 

(CONFITEA) no ano de 1997, na qual foi firmado entre os 170 países participantes, 

o compromisso com a educação como direito de todos (DI PIERRO, 2005). 

No percurso da história percebemos que a cada governo, novas propostas, 

novos projetos são apresentados, contudo as rupturas que acabam ocorrendo nas 

trocas de governo fragilizam o processo de combate ao ana lfabetismo, já há 

bastante tempo em andamento em nosso país.  

No ano de 2003, a alfabetização de jovens e adultos, mais uma vez, foi 

identificada enquanto prioridade na vigência do novo governo federal. O MEC 

efetivou a criação da Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo, 

cuja meta era solucionar o problema do analfabetismo durante os quatro anos do 



 29 

governo Lula. O Programa Brasil Alfabetizado, lançado no mesmo ano, significava a 

vinculação do MEC aos órgãos públicos nos níveis estaduais e municipais, 

instituições de ensino superior, bem como também junto às organizações sem fins 

lucrativos que estivessem engajadas em ações de alfabetização.  

O Programa Brasil Alfabetizado, ainda em atividade, tem por objetivo viabilizar 

condições de superação do analfabetismo, atendendo a um público com idade de 15 

anos ou mais. Este Programa foi idealizado na concepção que reconhece a 

educação enquanto direito humano e vem sendo desenvolvido no âmbito nacional, 

anunciando atendimento prioritário na região Nordeste, por essa apresentar uma 

grande concentração de municípios com altos índices de analfabetismo, segundo 

informação retirada do site do MEC. 

Deste modo, percebemos que a EJA em sua construção histórica, apresenta 

momentos de avanço como também de retrocessos, o que indica a necessidade 

constante de estudos sobre essa temática. Afinar as propostas, os objetivos reais 

dessa educação, é, antes de tudo, significá-la e prevê-la como caminho à 

emancipação humana para o exercício da cidadania e, consequentemente, da 

transformação social que se faz tão urgente em nosso país. 

 

3.1 Sujeitos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 

No exercício da profissão docente, em todos os níveis, é preciso (re)conhecer 

o aluno enquanto sujeito, o que pensa, de onde vem, seus anseios, seus sonhos, 

também seus medos, ou seja, os aspectos intrínsecos à aprendizagem. 

Nesse sentido, a modalidade EJA envolve sujeitos que necessitam ter suas 

peculiaridades reconhecidas/compreendidas. Os alunos da EJA são, em sua 

maioria, portadores de uma história de vida marcada pelos percalços da trajetória, 

geralmente de dificuldades que os constituem. Experiências vivenciadas 

cotidianamente, conflitos que emergem da desigualdade social, disparidades da má 

distribuição de renda que incidem no modo de vida dos sujeitos. Oliveira (1999), em 

um trabalho apresentado na XXII Reunião Anual da ANPED, traçou o perfil do aluno 

EJA da seguinte maneira: 

 
Ele é geralmente o migrante que chega às grandes metrópoles 
provenientes de áreas rurais empobrecidas, filho de trabalhadores 
rurais não qualificados e com baixo nível de instrução escolar (muito 
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frequentemente analfabetos), ele próprio com uma passagem curta e 
não sistemática pela escola e trabalhando em ocupações urbanas 
não qualificadas, após experiência no trabalho rural na infância e na 
adolescência, que busca a escola tardiamente para alfabetizar-se ou 
cursar algumas séries do ensino supletivo (p.59). 

 

Ultrapassada mais de uma década, o perfil do aluno EJA mantém 

proximidade considerável com o que descreveu a autora supracitada há 15 anos. O 

sujeito da EJA ainda é representante de uma parcela da população castigada pela 

pobreza e por mais uma centena de infortúnios provenientes de uma estrutura 

socioeconômica desequilibrada. 

É preciso acolher esses sujeitos e suas histórias de vida, na organização 

metodológica da aula, na seleção de conteúdos, em todas as atividades 

desenvolvidas na prática pedagógica, como afirma Soares (2005) 

 

As discussões sobre a Educação de Jovens e Adultos têm priorizado 
as seguintes temáticas: a necessidade de se estabelecer um perfil 
mais aprofundado do aluno; a tomada da realidade em que está 
inserido como ponto de partida das ações pedagógicas; o repensar 
dos currículos, com metodologias, materiais didáticos adequados às 
suas necessidades; e, finalmente, a formação de professores 
condizente com a sua especificidade. (p.127) 

 

Tais discussões indicam um movimento que busca superar as fragilidades 

que a EJA arrasta consigo há bastante tempo, a própria imagem que essa 

modalidade de ensino representa para muitos é a de educação compensatória, da 

qual o resultado esperado comumente se traduz em um pedaço de papel - o 

certificado de conclusão do curso sem que uma aprendizagem significativamente 

satisfatória e que engendre condições de continuidade, sejam priorizadas neste 

espaço. 

 

De um modo geral, os sujeitos da EJA são tratados como uma 
massa de alunos, sem identidade, qualificados sob diferentes nomes, 
relacionados diretamente ao chamado “ fracasso escolar “. Arroyo 
(2001) ainda chama a atenção para o discurso escolar que os trata, a 
priori, como os repetentes, evadidos, defasados, aceleráveis, 
deixando de fora dimensões da condição humana desses sujeitos, 
básicas para o processo educacional. Ou seja, concepções e 
propostas de EJA comprometidas com a formação humana passam, 
necessariamente, por entender quem são esses sujeitos e que 
processos pedagógicos deverão ser desenvolvidos para dar conta de 
suas necessidades e desejos. (ANDRADE, 2004, p.1)  
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 Igualmente prioritário, é conhecer a intencionalidade desse aluno EJA em 

relação ao saber. De pronto o aluno demonstra a necessidade de aprender mais, 

consciente de que enquanto ser social ele deve cumprir uma série de protocolos que 

permitirão condições de viver em sociedade. O que, para Charlot (2000) significa, 

 

(...) ver-se submetido à obrigação de aprender. Aprender para 
construir-se, em um triplo processo de "hominização", de 
singularização, de socialização. Aprender para viver com outros 
homens com quem o mundo é partilhado. Aprender para apropriar-se 
do mundo, de uma parte desse mundo, e para participar da 
construção de um mundo pré-existente. Aprender em uma história 
que é, ao mesmo tempo, profundamente minha, no que tem de 
única, mas que me escapa por toda a parte. Nascer, aprender, é 
entrar em um conjunto de relações de processos que constituem um 
sistema de sentido, onde se diz quem eu sou, que é o mundo, quem 
são os outros (CHARLOT, 2000, p.53). 
 

No entanto, há que se prevenir para que a proposta da EJA não seja 

percebida pelo viés uti litarista, ou ainda imediatista, e sim reconhecida por ser lugar 

de apreensão de conhecimentos sistematizados e socialmente valorizados, o que 

para Paulo Freire significa oportunizar ao sujeito uma leitura mais ampliada de 

mundo. 

Isto implica reconhecer que é preciso transcender o domínio da leitura e 

escrita de códigos e afinar a capacidade de refletir sobre, tornar mais crítico o 

sujeito, tirando-o da condição de mero expectador da vida. Andrade (2004) destaca 

que: 

 

Nessa perspectiva, uma questão importante, para a EJA, é pensar os 
seus sujeitos além da condição escolar. O trabalho, por exemplo, tem 
papel fundante na vida dessas pessoas, particularmente por sua 
condição social, e, muitas vezes, é só por meio dele que eles 
poderão retornar à escola ou nela permanecer, como também 
valorizar as questões culturais, que podem ser potencializadas na 
abertura de espaços de diálogo, troca, aproximação, resultando 
interessantes aproximações entre jovens e adultos. (ANDRADE, 
2004, p.3) 

 

Deste modo, é possível compreender que, sendo jovem, adulto ou idoso, esse 

sujeito, que não teve a oportunidade de concluir seus estudos no tempo dito 

esperado, considerando a correlação idade/série, retorna à escola objetivando 

aprimorar seus conhecimentos. A escola, para eles, pode representar ampliação nas 

condições objetivas de vida, tais como oportunidade de trabalho, melhor 
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remuneração, mas também e principalmente, pode representar melhorias na 

constituição de sua subjetividade, um espaço de subjetivação enquanto sujeito, 

cidadão, ou seja, um sujeito do conhecimento. 

É preciso privilegiar a relação dialógica com o saber e que permeia a relação 

com o outro e consigo mesmo. Nesse sentido Charlot (2000), considera que: 

 

Toda relação consigo é também relação com o outro, e toda relação 
com o outro é relação consigo próprio. Há aí um princípio essencial 
para a construção de uma sociologia do sujeito: é porque cada um 
leva em si o fantasma do outro e porque, inversamente as relações 
sociais geram efeitos sobre os sujeitos que é possível uma sociologia 
do sujeito.Aí também, um princípio fundamental para compreender-
se a experiência escolar e para analisar-se a relação com o saber: a 
relação escolar é, indissociavelmente, relação consigo, relação com 
os outros (professores e colegas), relação com o saber (CHARLOT, 
2000, p.47). 

 

Sendo assim, fica claro que as muitas histórias já vividas pelos sujeitos da 

EJA, ao se imbricarem com o conhecimento sistematizado, ora apresentando pontos 

convergentes, ora pontos divergentes, dão consistência e significações ao 

conhecimento que aos poucos vai construindo e transformando a realidade do aluno 

EJA. 
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4 APRESENTAÇÃO DAS PESQUISAS 

 

Apresentaremos, a seguir, um levantamento de pesquisas encontradas na 

base de dados Scientific Eletronic Library Online (Portal Scielo Brasil), partindo dos 

descritores Fracasso Escolar e EJA, distintamente, no período que abarca os últimos 

cinco anos, 2009 a 2013, dispostos separadamente seguindo a ordem Fracasso 

Escolar e EJA, respectivamente.  

Encontramos oito estudos sobre Fracasso Escolar e dezessete estudos sobre 

EJA. Com o intuito de observarmos como esses estudos vêm analisando e tratando 

essas duas temáticas do campo educacional na atualidade, organizamos uma 

apresentação dos dados mais relevantes de cada estudo encontrado e a seguir 

apresentamos um quadro que sintetiza os resultados reunidos na fonte pesquisada. 

 

4.1 Pesquisas sobre o Fracasso Escolar 

 

A primeira pesquisa que trazemos é a de Bahia (2009), intitulada “Formação 

de professores em serviço: fragilidades e descompassos no enfrentamento do 

fracasso escolar”, este trabalho foi elaborado a partir da tese de doutorado da 

referida autora. Trata-se de um estudo de caso em uma escola pública da rede 

estadual de São Paulo, na cidade de Diadema. Compreenderam observações em 

salas de aula e entrevistas com alunos, professores e coordenação. Durante três 

anos, o pesquisador acompanhou a trajetória de 52 alunos, incluídos no Projeto 

Classes de Aceleração, no ano de 1999, bem como o retorno destes para o ensino 

regular, nos anos de 2000 e 2001, dentro da proposta de Progressão Continuada.  

Neste trabalho, foi priorizado refletir a respeito do desempenho dos alunos 

incluídos na classe de aceleração, que posteriormente seguiam seus estudos nas 

séries finais do ensino fundamental (5ª a 8ª séries), como também a capacitação dos 

professores para atuarem na implantação dessas ações.  

Como resultados, houve a compreensão de que existiam alguns 

descompassos quanto ao entendimento dos objetivos e pressupostos do projeto 

classes de aceleração; envolvimento diferenciado dos professores em relação aos 

problemas ou dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos; a 

proposição de programas de capacitação e/ou orientações de preparo dos 
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professores para a implantação dos dois projetos que ocorre apenas para os 

professores das Classes de Aceleração e não para os demais.  

Sendo assim concluiu-se que da forma como vinham sendo desenvolvidas 

essas ações, a inclusão dos excluídos na escola, dentro desse projeto Classes de 

Aceleração, não estava contribuindo para um melhor desempenho dos alunos. 

O estudo de Paiva e Prette (2009) com título de “Crenças docentes e 

implicações para o processo de ensino-aprendizagem”  teve como objetivo identificar 

as crenças educacionais de professores do ensino fundamental, considerando seu 

padrão facilitador e dificultador da aprendizagem dos alunos. A coleta de dados foi 

feita por meio de questionários e analisados quantitativa e qualitativamente. Os 

resultados indicaram que os professores facilitadores diferenciaram-se dos 

dificultadores fundamentalmente em: maior compreensão de que as relações 

interpessoais e o desenvolvimento socioemocional e intelectual dos alunos estão 

intrinsecamente associados; maior valorização das habilidades sociais como 

componente do desenvolvimento socioemocional e da aprendizagem acadêmica dos 

alunos; maior quantidade e diversidade de explicações, analisadas em termos de 

imputações de causalidade para o sucesso e fracasso escolar dos alunos.  

Carvalho (2011), em seu estudo titulado “A produção do fracasso escolar: a 

trajetória de um clássico”, buscou explicar a longevidade e fecundidade da obra A 

Produção do Fracasso Escolar, de Maria Helena Souza Patto, publicada pela 

primeira vez há mais de vinte anos. Apresentou neste artigo duas hipóteses 

complementares para a sólida trajetória desta obra. A primeira delas faz referência 

ao potencial elucidativo de seu estudo que, ao recusar o jargão e os procedimentos 

cientificistas que encobrem a concretude do real, favorecendo uma linguagem 

matematizada e padronizadora, apresenta um significativo e complexo quadro do 

cotidiano da instituição escolar e dos agentes que nela se encontram.  

Em suas análises surge a singularidade desses sujeitos, por tantas vezes 

encoberta por rótulos e fórmulas abstratas. A obra revela, ainda, que as 

particularidades do cotidiano de uma instituição escolar estão intimamente 

entrelaçadas aos condicionantes históricos de natureza política e social que incidem 

nas concepções e práticas educativas em nossa sociedade. 

Bassani e Pinel (2011), em “Notas sobre a contribuição da obra de Maria 

Helena Souza Patto em um programa de pós-graduação em educação”, apresentam 

a trajetória de elaboração e implantação de uma disciplina oferecida, pelo Programa 
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de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES), a partir do ano de 2009, intitulada A Produção do Fracasso Escolar na Obra 

de Maria Helena Souza Patto. Relatando as contribuições dessa disciplina como 

também da obra, na formação de professores e pesquisadores, cujo objetivo 

centrou-se no estudo do fracasso escolar em escolas públicas capixabas brasileiras.  

Obtiveram como resultados a compreensão de que essa disciplina incitou nos 

alunos, refletir comprometidamente sobre o que vem acontecendo de grave nas 

escolas públicas brasileiras, denunciando a desumanização explícita. Revelou 

também que quanto mais se busca compreender a subjetividade do contexto escolar 

mais acontece a aproximação com questões sociais e políticas. 

O estudo de Piotto e Alves (2011), “Estudantes das camadas populares no 

ensino superior público: qual a contribuição da escola?”, discute o fracasso escolar 

partindo de uma concepção crítica da relação que se estabelece entre escola e 

sociedade, bem como a participação da escola em sua produção. Foram analisados 

aspectos de entrevistas realizadas com duas estudantes de Pedagogia de uma 

universidade pública provenientes das camadas populares. Utilizaram como base as 

contribuições de estudos sobre o tema, como também conceitos da teoria histórico-

cultural, discutindo como a escola esteve presente na construção das trajetórias 

analisadas. Como resultado, constatou-se que a escola contribuiu de maneira 

bastante positiva nas histórias das entrevistadas. Somado a este fato, as mesmas 

relataram o apreço pela leitura, o que consideram relevante para o sucesso escolar 

de ambas. 

Além disso, perceberam o autodidatismo das duas entrevistadas, forma 

autônoma de se responsabilizar pela própria formação e pelo enfrentamento das 

dificuldades do mundo acadêmico. O entendimento dos sujeitos naquele estudo é de 

que o conhecimento é um bem cultural valioso e com valor intrínseco esteve 

presente em toda a trajetória social e escolar dessas estudantes. 

Mattos (2012), em “Inclusão/exclusão escolar e afetividade: repensando o 

fracasso escolar das crianças de classes populares”, discutiu a questão da 

inclusão/exclusão escolar pelo viés da afetividade. Considerando como antinomia 

exclusão/inclusão o direito à satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, 

a eliminação das barreiras à aprendizagem e a participação de todos no sistema 

educativo. Este fato só se tornará possível quando possibilitar o desenvolvimento de 

culturas para a construção de políticas e para a orquestração de práticas inclusivas. 
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Esse trabalho teve por objetivo mostrar a necessidade de discutir acerca da relação 

exclusão/inclusão, das diferenças vistas como a especificidade do ser humano e da 

afetividade, aspecto indispensável para a aprendizagem.  

  O estudo considera três dimensões necessárias ao (des)envolvimento 

inclusivo dentro de qualquer escola que anuncia-se inclusiva,  o direcionamento do 

pensamento para o desenvolvimento de culturas, para a construção de políticas e 

para a orquestração de práticas inclusivas. Constatou-se que a gestão da 

afetividade positiva predispõe o aluno a viver e sentir a aprendizagem, despertando 

o interesse em aprender. Esse trabalho foi realizado em 2009, decorrente de 

estudos realizados no grupo Laboratório de Pesquisa, Estudos e Apoio à 

Participação e à Diversidade em Educação – LaPEADE/UFRJ, tendo relação com o 

período das obras teóricas consultadas e o tema desenvolvido. Deste modo, 

compreendeu-se que a tríade afetividade - aprendizagem - inclusão é imprescindível 

ao processo educativo.  

Cardelli e Elliot (2012), em “Avaliação por diferentes olhares: fatores que 

explicam o sucesso de escola carioca em área de risco”, apresentam um estudo 

avaliativo das relações estabelecidas entre alunos, gestores, comunidade do 

entorno, familiares, professores e técnicos pedagógicos de uma escola pública da 

região metropolitana do Rio de Janeiro. A escola situa -se em uma área de risco e 

vem apresentando, ao longo dos anos, resultados positivos em suas avaliações, 

contrapondo alguns paradigmas de fracasso escolar.  

Foram entrevistados alunos, gestores, professores, especialistas pedagógicos 

da escola, permitindo a coleta de informações necessárias à avaliação do contexto 

escolar em todas as suas dimensões para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas de sucesso. Os resultados da avaliação refletiram que o bom 

desempenho apresentado por essa unidade escolar está associado a fatores que 

incluem: participação da família e da comunidade na vida escolar, alta expectativa 

do professor com relação à aprendizagem dos alunos, participação ativa da equipe 

gestora, atenção dada às atividades realizadas no espaço escolar; realização de 

trabalho de casa pelos alunos; rede física conservada e acolhedora; proposta 

pedagógica definida com práticas contextualizadas e significativas, utilização de 

material de apoio pedagógico adequado. 

O estudo de Asbahr e Nascimento (2013) titulado de “Criança não é manga, 

não amadurece: conceito de maturação na teoria histórico-cultural” apresenta a ideia 
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da maturação do desenvolvimento do aluno, o que permeia de modo recorrente as 

explicações sobre o fracasso escolar, na forma do discurso: o aluno não aprende 

porque é imaturo, e resta à escola esperar que ele amadureça. As autoras ressaltam 

que quando se diz que uma criança não está madura, estabelecendo uma 

comparação ao desenvolvimento já obtido por um adulto, considera-se apenas as 

diferenças quantitativas entre eles, esquecendo-se que essas novas qualidades do 

adulto não apareceram nele pela maturação, mas sim, pelo processo de apropriação 

da cultura humana. Sendo assim, a ideia de maturação do desenvolvimento 

expressa uma profunda biologização do ser humano, reduzindo aos aspectos 

biológicos do sujeito a explicação de problemas sociais e educacionais.  

O objetivo deste estudo foi analisar as relações entre a maturação e o 

desenvolvimento, apontando os limites das explicações biologicistas dos 

acontecimentos humanos e as possibilidades da explicação elaborada pela teoria 

histórico-cultural para a organização do trabalho pedagógico. Constatou-se que essa 

concepção reconfigura o papel da maturação no processo de aprendizagem e 

estabelece à educação escolar um lugar central no desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores. Deste modo, a escola não deve esperar que a criança 

amadureça, ao compreender como seu dever criar condições para que a maturação 

se efetive. 

 

Tabela 1 -  Estudos sobre o fracasso escolar  

AUTORES ANO  ESTUDOS  DISCUSSÕES REFERÊNCIAS 

BAHIA, N. P. 2009 Desempenho dos 

alunos de classes 
de aceleração 
que, 

posteriormente, 
seguiram estudos 
nas séries finais  

do ensino 
fundamental (5ª a 
8ª séries).  

Trajetória de 52 

alunos que 
participaram do 
projeto classes de 

aceleração, em 
1999, e o retorno 
destes para o 

ensino regular,  
em 2000 e 2001,  
na proposta 

progressão 
continuada 

BAHIA, Norinês Panicacci. 

Formação de professores em 
serviço: fragilidades e 
descompassos no enfrentamento 

do fracasso escolar. Educ. 
pesqui. [online]. 2009, vol.35, n.2,  
pp. 317-329. issn 1517-9702.  

PAIVA, 
M.L.M.F; 

DEL PRETTE, 
Z.A.P. 
 

2009 Crenças 
educacionais de 

professores do 
ensino 
fundamental,  seu 

padrão facilitador 
ou dificultador da 
aprendizagem 

dos alunos. 

Implicações 
dessas crenças 

sobre as ações 
docentes e sobre 
o 

desenvolvimento 
e a aprendizagem 
dos alunos. 

 

PAIVA, Mirella Lopez Martini 
Fernandes;  DEL PRETTE, Zilda 

Aparecida Pereira. Crenças 
docentes e implicações para o 
processo de ensino-

aprendizagem. Psicol. esc. educ. 
[online]. 2009, vol.13, n.1, pp. 75-85.  
issn 1413-8557.  
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BASSANI, E; 
PINEL, H. 

 

2011 Estudo sobre a 
disciplina 

oferecida pelo 
programa de pós-
graduação em 

educação da 
universidade 
federal do 

espírito santo,  
intitulada “a 
produção do 

fracasso escolar 
na obra de maria 
helena souza 

patto. 

Contribuições 
dessa disciplina e 

da obra de Patto 
na formação de 
professores e 

pesquisadores 
que discutem o 
fracasso escolar” 

em escolas 
públicas 
capixabas e 

brasileiras. 

BASSANI, Elizabete; PINEL, 
Hiran. Notas sobre a contribuição 

da obra de Maria Helena Souza 
Patto em um programa de pós-
graduação em 

educação . Psicologia usp [online].  
2011, vol.22, n. 3, issn 0103-6564.  

CARVALHO, 
J.S.F. 
 

2011 Sobre a obra a 
produção do 
fracasso escolar,  

de Maria Helena 
Souza Patto 

Discute sobre a 
longevidade e 
fecundidade, por 

mais de duas 
décadas, da obra,  
sendo ainda 

utilizada como 
referência nos 
estudos sobre 

fracasso escolar.  

CARVALHO, José Sérgio F. de. A 
produção do fracasso escolar: a 
trajetória de um clássico. Psicol. 

usp [online]. 2011, vol.22, n.3, pp.  
569-578.  epub sep 2011. issn 0103-
6564. 

PIOTTO, D.C;  
ALVES, R.O.  
 

2011 Estudos sobre o 
fracasso escolar 
partindo de uma 

concepção crítica 
da relação entre 
escola e 

sociedade.  

Sobre a trajetória 
de estudantes da 
camada popular 

no ensino 
superior, como a 
escola esteve 

presente na 
construção das 
trajetórias 

analisadas, com 
base em alguns 
conceitos da 

teoria histórico-
cultural.  

PIOTTO, Débora Cristina; ALVES, 
Renata Oliveira. Estudantes das 
camadas populares no ensino 

superior público: qual a 
contribuição da escola? Psicologia 
escolar e educacional [online]. 2011,  

vol.15, n. 1, issn 1413-8557.  

CARDELLI, 
D.T;  

ELLIOT, L.G 

2012 Estudo avaliativo 
das relações 

constituídas entre 
alunos, gestores, 
comunidade do 

entorno, 
familiares, 
professores e 

técnicos 
pedagógicos, de 
uma escola 

pública da região 
metropolitana do 
rio de janeiro.  

Discutem sobre 
os resultados 

positivos em suas  
avaliações, 
refletindo que o 

bom desempenho 
dessa unidade 
escolar decorrem 

do compromisso 
estabelecido entre 
família e escola,  

da organização 
física e estrutural 
da unidade 

escolar, como 
também a 
existência de uma 

proposta 
pedagógica 
definida com 

práticas 

CARDELLI, Douglas 
Teixeira; ELLIOT, Ligia 

Gomes. Avaliação por diferentes 
olhares: fatores que explicam o 
sucesso de escola carioca em 

área de risco. Ensaio: avaliação e 
políticas públicas em educação 
[online]. 2012, vol.20, n. 77, issn 

0104-4036.  
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contextualizadas 
e significativas. 

MATTOS, S, 

M, N 

2012 Inclusão/exclusão 

escolar e 
afetividade 

Acerca da relação 

exclusão/inclusão, 
das 
especificidades 

do ser humano e 
da afetividade 
enquanto aspecto 

imprescindível 
para a 
aprendizagem. 

MATTOS, Sandra Maria Nascimento.  

Inclusão/exclusão escolar e 
afetividade: repensando o 
fracasso escolar das crianças de  

classes populares. Educar em 
revista [online].  2012, vol, n.. 44,  
issn 0104-4060.  

ASBAHR,
 
F. S.  

F; 
NASCIMENTO, 
C. P. 

2013 Maturação e  

desenvolvimento 
apontam os 
limites das 

explicações 
biologicistas dos 
acontecimentos 

humanos e as 
possibilidades da 
explicação 

elaborada pela 
teoria histórico-
cultural para a 

organização do 
trabalho 
pedagógico.  

Ideia da 

maturação do 
desenvolvimento 
do aluno, o que 

permeia de modo 
recorrente as 
explicações sobre 

o fracasso 
escolar.  

ASBAHR, Flávia da Silva Ferreira;  

NASCIMENTO, Carolina 
Picchetti. Criança não é manga, 
não amadurece: conceito de 

maturação na teoria histórico-
cultural. Psicologia: ciência e 
profissão [online].  2013,  vol.33, n. 2,  

issn 1414-9893.  

Fonte: a autora 

 

As oito pesquisas acima descritas, sobre o fracasso escolar, nos remetem de 

maneira geral à obra de Patto (1999), que em seu trabalho descreveu, há mais de 

vinte anos, dados análogos aos encontrados nessas recentes pesquisas. A autora 

buscou compreender a origem e as possíveis causas do fracasso escolar, 

imbricando-os aos mecanismos sociais de seleção, hierarquização e exclusão.  

Sendo assim, o fracasso escolar continua sendo explicado ora pelo viés 

biologicista, ora pelos aspectos econômicos e culturais, como também pelo 

psicologismo, implicando ainda um direcionamento à figura do aluno. Percebem-se, 

desta maneira, as permanências nas tentativas de explicar essa problemática no 

campo educacional. Ainda no que se refere à obra de Patto (1999), duas das oito 

pesquisas encontradas ressaltaram a importância e a contribuição dos estudos desta 

autora no campo de investigação do fracasso escolar. 

Outro ponto que nos incita reflexão diz respeito à aplicação das políticas 

públicas que vem sendo (mal) desenvolvidas. Por vezes, programas educacionais 

das políticas públicas trazem à tona fragilidades, tanto na implantação quanto na 
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execução tentativas de superação do fracasso escolar, uma vez que se mantém a 

não efetivação da aprendizagem dos alunos envolvidos.  

Os estudos aqui apresentados chamam a atenção para a realização de um 

trabalho diferenciado que envolva toda a equipe pedagógica das unidades escolares 

e estabelece compromisso coletivo de fazer dar certo aquilo que poderia dar errado. 

Em consonância a essa ideia, citamos o trabalho de Marchesi e Pérez (2004) que 

comentam   

 
[...] é preciso que os alunos com maior risco de fracasso escolar 
tenham “experiência de êxito escolar” [...] a história escolar dos 
alunos que não terminam a educação obrigatória ou a abandonam 
prematuramente está cheia de experiências frustrantes, de falta de 
confiança, de experiências negativas, de baixa autoestima, de 
sensação de impossibilidade, de antecipação do próprio fracasso. É 
preciso romper essa dinâmica e propiciar que o aluno tenha 
experiências positivas que melhorem sua autoestima e que o 
revigorem para manter o esforço em tarefas posteriores. Para isso, é 
necessário que o professor ajuste a tarefa às possibilidades de cada 
um e mantenha expectativas positivas para a aprendizagem de todos 
os seus alunos (2004, p. 32).  
 

Nessa reflexão, destacamos a importância de um espaço para compreender 

as especificidades do seu alunado, seu tempo de aprender, seu interesse por 

determinado assunto, entre tantos outros aspectos que influenciam a aprendizagem. 

Estar preparado para trabalhar com essa diversidade de sujeitos ainda é um dos 

maiores desafios a ser enfrentado pelo docente. 

A reunião desses estudos permitiu perceber como vem sendo discutido o 

fracasso escolar. Embora existam as permanências quanto às explicações, 

acreditamos que esteja ocorrendo um movimento positivo na tentativa de buscar 

possibilidades para o enfrentamento dessa problemática. Os estudos 

recorrentemente alertam para a necessidade de compreensão do “fracasso escolar”, 

enquanto um conjunto de problemas socioeconômicos que ganham corpo e nome 

na escola, passo fundamental para que, a partir de então, possamos refletir sobre 

como vem sendo estruturada e executada, dentro da lei, a educação em nosso país. 

Arroyo (2000) ressalta que, 

 
O fracasso escolar é uma expressão do fracasso social, dos 
complexos processos de reprodução da lógica e da política de 
exclusão que perpassa todas as instituições sociais e políticas, o 
Estado, os clubes, os hospitais, as fábricas, as igrejas, as escolas... 
Política de exclusão que não é exclusiva dos longos momentos 
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autoritários, mas está incrustada nas instituições, inclusive naquelas 
que trazem em seu sentido e função a democratização de direitos 
como a saúde, a educação. (p.34) 
 

Compreendemos, deste modo, que a escola na verdade acaba assumindo, 

sozinha, uma responsabilidade que não é só sua, mas é sua também, uma vez que 

reforça e materializa uma lógica de seletividade, decorrente da maneira como se 

encontra estruturada.  

É preciso que permitamos a reeducação do nosso olhar no combate aos 

problemas instalados na escola, como salienta Arroyo (2000, p.34) “o processo mais 

eficaz para reeducar nossos olhares é situar o foco da intervenção na estrutura do  

sistema escolar, na lógica que o inspira”, o que significa avançar para além das 

tentativas pontuais. Sendo assim, é necessário que se estabeleça um compromisso 

social para que ocorra um movimento de transformação escolar na esfera estrutural, 

acarretando, de imediato, um posicionamento quanto aos objetivos da escola, visão 

de homem que se quer formar e para qual sociedade.  

Apresentamos a seguir as pesquisas encontradas na busca realizada cuja 

especificidade recaiu sobre a Educação de Jovens e Adultos. Do mesmo modo, 

como procedemos no que concerne aos estudos acerca do fracasso escolar, 

tratamos inicialmente dos aspectos mais relevantes dos estudos para em seguida 

demonstrá-los por meio de um quadro síntese. 

 

4.2 Pesquisas sobre a EJA 

 

Di Pierro e Andrade (2009), em “Escolarização em assentamentos no estado 

de São Paulo: uma análise da Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

2004”, objetivaram investigar sobre a escolarização nos assentamentos rurais 

paulistas, por meio da análise de dados da Pesquisa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária 2004.  Verificou-se que o direito à educação só estava assegurado 

às crianças das séries iniciais do ensino fundamental; sendo que nos demais níveis 

e modalidades, inclusive a educação de jovens e adultos, a ofe rta escolar não era 

suficiente. Verificou-se ainda que o analfabetismo absoluto alcançava 12% da 

população jovem e adulta, atentando ao fato de que 40% dela têm, no máximo, 

quatro anos de estudos.  
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Os centros educativos concentram-se em apenas 30% dos assentamentos, 

indicativo de que as políticas públicas privilegiam antes o transporte escolar para os 

centros urbanos. As condições materiais de estudo eram razoáveis, contudo, as 

escolas contavam com poucos meios para enriquecer o currículo e as práticas 

pedagógicas. Os movimentos sociais contestam essa política, reivi ndicam a 

construção de escolas do campo no qual venham desenvolver uma proposta 

educacional que seja capaz de integrar o universo cultural do homem do campo.  

Fischer (2009), em seu estudo “Educação não-escolar de adultos e educação 

ambiental: um balanço da produção de conhecimentos”, teve como objetivo analisar 

a produção de conhecimento existente na relação entre os campos da educação de 

adultos e educação ambiental, focalizando projetos e práticas não-escolares, 

explicitada em 39 dissertações e teses produzidas em universidades brasileiras 

entre 1988 e 2006. Decorreu de tal análise a afirmação da necessária escuta dos 

sinais da natureza que ecoa da voz das pessoas das classes populares 

considerando suas interações em diferentes práticas sociais, bem como uma nova 

postura diante dos desafios postos pelo desdobramento das "intervenções" do 

homem no equilíbrio das relações homem-natureza.  

Nesta produção ficou evidenciada, predominantemente, a intencionalidade 

dos pesquisadores em oferecer propostas de ação, seja na proposição de novas 

políticas públicas, ou ainda em mudanças a serem aplicadas nas diversas 

comunidades e movimentos sociais. Constatou-se também a título de resultado que 

as ferramentas teóricas e metodológicas utilizadas nas pesquisas quase sempre não 

percebem a relação entre os saberes acadêmicos e os saberes das populações 

estudadas. 

Rummert e Alves (2010), no trabalho “Jovens e adultos trabalhadores pouco 

escolarizados no Brasil e em Portugal: alvos da mesma lógica de conformidade”, 

analisam medidas referentes às políticas educacionais dirigidas a jovens e adultos 

com pouca escolarização, no Brasil e em Portugal, que, embora tenham 

reconhecidas suas diferenças, apresentam similaridades devidas a sua posição no 

cenário internacional, como também comungam das mesmas determinações 

emanadas por organizações supranacionais. Essas organizações defendem uma 

concepção instrumental de educação para a empregabilidade, produtividade, 

competitividade e coesão social.  
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Os governos tanto do Brasil como de Portugal, aderiram às teses de que sua 

posição na divisão internacional do trabalho decorre do baixo nível de qualificação 

da classe trabalhadora. A análise compreende os Programas Novas Oportunidades, 

em Portugal, e PROJOVEM, no Brasil, destacando que ambos favorecem o aumento 

da subordinação funcional das políticas educacionais aos interesses econômicos, 

reforçando a conformidade ideológica da classe trabalhadora nos dois países.  

No trabalho “O "Programa Alfabetização Solidária: terceirização no contexto 

da reforma do Estado”, Barreyro (2010) analisa o Programa Alfabetização Solidária 

considerando o modelo de Estado proposto pelo governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso (1997-2002). É notório que a proposta de Reforma do Estado 

então desenvolvida parte do conceito de publicização, derivada da área social-

assistencial do governo na Comunidade Solidária, um ensaio de terceirização na 

área das políticas sociais. O Programa Alfabetização Solidária, subprograma deste, 

foi a versão para a área de educação. Verificou-se que algumas dessas 

características desse Programa específico deveriam ser discutidas e analisadas 

considerando os conceitos como terceirização, filantropia, empregabilidade 

temporária, participação social e direito à educação. 

Di Pierro (2010), em “A educação de jovens e adultos no Plano Nacional de 

Educação: avaliação, desafios e perspectivas”, contextualiza e avalia os resultados 

do Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2010, constatando que as metas para a 

educação de jovens e adultos (EJA) não eram possíveis de serem alcançadas. 

Trabalhou também com a análise da abordagem conferida à EJA nos documentos 

preparatório e final da Conferência Nacional de Educação (CONAE) e indicando 

desafios prioritários desse campo educacional a serem enfrentados pelo novo PNE 

2011-2020 nas esferas das concepções político-pedagógicas, do financiamento, da 

formação e profissionalização dos educadores como também do regime de 

colaboração entre as esferas de governo. 

Em “A política de integração curricular no âmbito do PROEJA: entre 

discursos, sujeitos e práticas”, Silva (2011) teve como objetivo analisar a política 

curricular que busca a integração entre educação profissional e educação geral. Tem 

como referência o Programa de Integração da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), em 

implantação no estado do Paraná. Analisou o movimento de construção das 

propostas curriculares partindo de dois eixos investigativos: as interpretações feitas 
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pelos sujeitos-autores das propostas acerca do currículo integrado, como as 

interpretações desses mesmos sujeitos a respeito da proposição do trabalho como 

princípio educativo, situados nos documentos normativos do Programa. Notou-se, 

por meio das observações e relatos de campo que, dentre outros aspectos, existem 

limitações nesse processo decorrentes de interpretações divergentes do que seja 

integração curricular e da multiplicidade de significados conferidos à ideia de 

trabalho como princípio educativo. 

Silva, Costa e Rosa (2011), em “A educação de jovens e adultos em áreas de 

reforma agrária:desafios da formação de educadores do campo”,  apresentam 

análises e reflexões levantadas com base nos resultados do Programa de Estudos 

Educação de Jovens e Adultos em Áreas de Reforma Agrária em Minas Gerais: os 

processos educativos gestados no Projeto "Educação, Campo e Consciência 

Cidadã”. Objetivou-se identificar conquistas, demandas e desafios enfrentados pelos 

sujeitos da EJA durante os processos formativos vivenciados. A metodologia 

utilizada foi a pesquisa qualitativa, sendo que para a coleta de dados, conjugaram a 

aplicação de questionários e a realização de entrevistas semiestruturadas. As 

análises revelam ainda diversas contradições que marcam os processos formativos 

dos educadores de jovens e adultos ocorrentes na interface da Educação do 

Campo.  

Destacam-se os vários desafios por eles enfrentados na conjuntura social e 

política de suas vidas e que, essas tensões e fronteiras da educação formal com a 

educação não formal, sinalizam demandas para os processos formativos da EJA em 

áreas de Reforma Agrária. 

Neste artigo de nome “Abordagem temática e contextos de vida em uma 

prática educativa em ciências e biologia na EJA”, Moreira e Ferreira (2011), 

analisaram depoimentos de educandos sobre suas vivências e em referência a uma 

prática educativa no ensino de Ciências e Biologia na Educação de Jovens e 

Adultos, Seminários Interativos. O objetivo desse estudo foi o de entender como 

esses alunos concebem e valorizam o ensino dessas disciplinas na EJA. Os dados 

foram obtidos por meio de filmagens em vídeo, categorizados, confrontando os 

elementos significativos dos depoimentos com os objetivos da prática em questão, 

como também as observações do educador no seu processo de interação com os 

educandos, sendo o mesmo, quem coordenou o desenvolvimento dos seminários. 

Os depoimentos representaram diferentes visões e orientaram a realização de um 
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grupo focal com o objetivo de detalhar e confirmar a representatividade das 

categorias construídas. Os depoimentos confirmaram a aproximação entre 

conhecimento científico e realidade por parte dos educandos. Contudo, outras 

contribuições foram identificadas, possibilitando o desenvolvimento de habi lidades 

de comunicação e interpretação e atitudes relativas à negociação e convivência 

coletiva. 

O estudo de Silva, Bonamino e Ribeiro (2012) intitulado de “Escolas eficazes 

na educação de jovens e adultos:estudo de casos na rede municipal do Rio de 

Janeiro”  refere-se a uma pesquisa que procurou identificar características de 

escolas que se destacam na capacidade de incidir de maneira positiva no processo 

de alfabetização e na redução dos índices de evasão dos alunos da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Três escolas da rede municipal do Rio de Janeiro foram 

analisadas, essas integram o Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) e 

apresentam indicadores de aprendizagem, permanência e aprovação, à luz da 

literatura sobre a pesquisa em eficácia escolar.  

Os resultados demonstram que as escolas na modalidade EJA tomam 

atitudes explícitas para promover a assiduidade dos alunos, contribuindo para que 

os trabalhos sejam efetivados. Estas instituições apresentam organização quanto à 

disciplina e orientação curricular, contam com equipes pedagógicas (diretores, 

coordenadores, orientadores e professores) integradas e focadas no ensino e na 

aprendizagem, ou seja, compartilham do mesmo objetivo, que é a aprendizagem 

significativa do educando. 

Em “O Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Projovem: uma análise 

entre a proposta oficial e a experiência vivida em Goiânia”, Friedrich, Benite e Benite 

(2012) discutem sobre a escolarização brasileira considerando sua estruturação 

histórica, dentro de uma sociedade pautada em modelos econômicos, políticos e 

sociais determinados por relações de poder. Por meio de pesquisa participante, 

foram distribuídos 59 questionários, dos quais retornaram 45. A coleta de dados foi 

organizada visando à coleta de informações sobre o “vivido”, ou seja, buscou-se 

conhecer a realidade do grupo social pesquisado.  

O objetivo deste estudo foi o de conhecer esses sujeitos por meio de seu 

discurso, como também, tecer reflexões sobre a EJA, voltando o debate às questões 

relacionadas a políticas públicas, especificamente, ao Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação Profissional e Ação Comunitária 
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(Projovem), em Goiânia. Conclui-se que neste contexto, a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) permanece à margem, sendo necessário delinear estratégias para que 

possam ser superadas as necessidades do grupo, ou seja, buscar aproximação real 

entre a proposta oficial e a experiência vivida. 

Pedralli e Cerutti (2013), em “Evasão escolar na educação de jovens e 

adultos: problematizando o fenômeno com enfoque na cultura escrita”, apresentam, 

neste artigo, um estudo de caso de tipo etnográfico tendo como tema a evasão no 

universo escolar da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em relação à cultura 

escrita. O estudo objetiva: (1) discutir o problema da evasão em espaços de EJA; (2) 

compreender em que medida a constituição identitária pode implicar no movimento 

de permanência/evasão no/do espaço escolar; (3) estabelecer relações possíveis 

entre as práticas de letramento e esse movimento; e (4) refletir sobre a aproximação 

da condição de insider ou de outsider por parte dos estudantes no espaço escolar e 

as implicações para a evasão. Compreende-se o fenômeno da evasão como um 

complexo construto social, indicando ainda desdobramentos expressivos no que diz 

respeito às questões identitárias e à construção/ressignificação das práticas de 

letramento dos alunos. 

O estudo “Práticas de numeramento e relações de gênero: tensões e 

desigualdades nas atividades laborais de alunas e alunos da EJA” de Souza e 

Fonseca (2013) teve como objetivo discutir a respeito das tensões de gênero reais 

nas práticas de numeramento (análogo ao letramento) presentes nas atividades 

laborais de alunas e alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As autoras 

salientam que o material empírico mobilizado foi produzido no acompanhamento de 

atividades laborais e escolares em uma associação de catadoras e catadores de 

materiais recicláveis, decorrentes de oficinas pedagógicas, observação de aulas, 

entrevistas e registros de episódios.  

Buscaram um referencial teórico que dialogasse com os estudos de gênero, 

sustentados pelas contribuições de Michel Foucault relativas ao discurso. Foram 

observados na análise os jogos de poder definidos pelas relações de gênero que 

impregnam atividades laborais, um alerta contra uma naturalização das 

desigualdades de gênero. Buscou-se nesse estudo apontar que as diferenças de 

gênero produzem desigualdades e violência contra as mulheres presentes nas salas 

de aula e a importância de se trabalhar a superação dessa problemática social.  
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Vargas e Gomes (2013), em “Aprendizagem e desenvolvimento de jovens e 

adultos: novas práticas sociais, novos sentidos”, abordam a influência do processo 

de escolarização no desenvolvimento mental e cultural de estudantes da educação 

de jovens e adultos (EJA) partindo de questões construídas no decorrer da pesquisa 

de mestrado intitulada Educação de jovens e adultos: novas práticas de leituras 

construindo novas identidades. O trabalho foi desenvolvido tendo por base relatos 

das histórias de vida e práticas de leitura dos estudantes de uma turma inicial de 

alfabetização de jovens e adultos da rede pública municipal de Belo Horizonte.  

Esses relatos contribuíram para o entendimento dos discursos sobre suas 

formas de ser e estar no mundo e sobre suas práticas sociais, enquanto sujeitos 

inseridos no universo da língua escrita. Dessa investigação surgiram algumas 

questões: Quais são os sentidos que jovens e adultos pouco ou não escolarizados 

constroem ao se inserirem no processo de alfabetização na escola? O ensino de 

conceitos científicos e escolares desencadeia processos de desenvolvimento mental 

e cultural nos jovens e adultos analfabetos? Na tentativa de responder a tais 

perguntas, buscou-se um diálogo entre as contribuições da psicologia histórico-

cultural de Lev S. Vygotsky, do processo de alfabetização e de conscientização de 

Paulo Freire e da etnografia interacional. O resultado da análise revelou que a 

aprendizagem de conhecimentos científicos e escolares permite exercer novas 

práticas sociais nos diferentes contextos: trabalho, igreja e família, ressignificando 

sua condição de ser e estar no mundo. 

Dando sequência, Moraes (2013), em “Educação de jovens e adultos 

trabalhadores de qualidade: regime de colaboração e Sistema Nacional de 

Educação”, ocupa-se em analisar, dentro de uma perspectiva histórica, as políticas 

públicas de educação que vêm sendo destinadas a jovens e adultos trabalhadores, a 

partir dos primeiros governos republicanos até a atualidade, considerando as 

relações entre mudança social e mudanças educacionais, discutindo a presença ou 

ausência dos trabalhadores nesse processo, como também as concepções de 

trabalho e de educação, e a relação entre os mesmos. Compreendeu-se a 

necessidade da valorização conjunta entre os níveis e as modalidades educacionais, 

a partir da realização de políticas públicas universalizantes, para que desta forma 

aconteça a completa integração do Proeja ao Sistema Nacional de Educação.  

Em “O trabalho de professores/as em um Espaço de privação de liberdade”, 

Laffin e Nakayama (2013) apresentam neste artigo uma pesquisa que teve como 
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objetivo apontar as necessidades de formação continuada dos docentes que atuam 

na Escola Supletiva da Penitenciária, situada no Complexo Penitenciário do 

município de Florianópolis. Os dados foram coletados a partir de uma pesquisa 

qualitativa de caráter exploratório mediante análise documental de textos legais e 

orientação, estudos bibliográficos e entrevistas semiestruturadas com os docentes 

que atuam nessa escola.  

Constataram urgências que implicam na atuação dos/as docentes 

investigados, sendo que essas não estão restritas às questões relacionadas 

diretamente ao próprio modo de funcionamento dos espaços de privação de 

liberdade, como também às questões que compreendem as particularidades do 

trabalho docente nesses espaços, às metodologias, modo de compreender os 

estudantes, a relação entre os profissionais do complexo penitenciário e os 

fundamentos da Educação de Jovens e Adultos. 

O estudo “Contribuições da teoria sócio-histórica para a pesquisa sobre a 

escolarização de jovens e adultos” de Costa e Echeverria (2013) aponta a 

contribuição da teoria sócio-histórica na análise dos processos de ensino-

aprendizagem com o público de jovens e adultos. Atentam para a formação de 

conceitos e a importância da palavra nesse processo educativo. Este trabalho foi 

desenvolvido em um curso técnico integrado ao Ensino Médio na modalidade de 

Jovens e Adultos na disciplina de Química. Uma proposta didática diferenciada e 

estruturada no tema vivencial A Química dos Alimentos foi elaborada e 

implementada, sendo possível estabelecer um diálogo entre os conteúdos 

abordados e a vivência dos alunos. Como principal referencial, foi utilizada a teoria 

sócio-histórica de Vygotsky e a análise de discurso proposta por Bakhtin. A análise 

das interações discursivas apontaram as dificuldades desses sujeitos em organizar o 

pensamento abstrato, o que indica a necessidade de uma profunda reflexão teórica 

acerca das propostas didáticas e curriculares para a Educação de Jovens e Adultos. 

No último estudo levantado, “Jovens e adultos construindo e interpretando 

gráficos”, Lima e Selva (2013) tiveram como objetivo investigar o desempenho de 30 

estudantes da EJA, em diferentes níveis de escolarização, ocupados em resolver 

atividades de construção e interpretação de gráficos. Como base teórica, foram 

analisados documentos de referência legal que norteiam o currículo da EJA e 

pesquisas desenvolvidas acerca do conhecimento matemático relacionadas ao eixo 

Tratamento da Informação.  
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Desta pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, participaram 30 

estudantes matriculados na EJA, em escolas públicas do Recife, de diferentes níveis 

de escolarização, sendo três grupos compostos por dez estudantes: o G1 foi 

formado por estudantes do último ano da primeira etapa do Ensino Fundamental, o 

G2 por estudantes do último ano da segunda etapa do Ensino Fundamental e o G3 

por estudantes do Ensino Médio. Para a coleta de dados houve a aplicação de um 

teste, envolvendo cinco atividades: três de interpretação (Gráfico Calorias, Gráfico 

Medalhas e Gráfico Cinema) e duas de construção (C-1 e C-2). As questões de 

interpretação compreenderam duas atividades com gráficos de barras e uma com 

gráfico de linhas. As atividades com gráficos de barras consistiram em uma atividade 

de barras com categorias (Gráfico Calorias) e uma de barras contendo série de 

tempo (Gráfico Medalhas).  

Em cada gráfico os estudantes responderam a seis questões, sendo uma de 

análise geral do gráfico, uma de leitura pontual, duas de comparação (variação 

acréscimo e decréscimo), uma de combinação e uma de igualização. As atividades 

de construção consistiram na solicitação de construção de gráfico a partir de 

informações previamente fornecidas. Ficando livre, ao estudante, o tipo de gráfico a 

ser construído.  

Os resultados mostraram não haver diferenças significativas no desempenho 

dos estudantes nas atividades de interpretação em função da escolaridade, no 

entanto, na construção dos gráficos várias dificuldades foram observadas de modo 

geral, incluindo os alunos do Ensino Médio. Os gráficos construídos não 

apresentaram em sua maioria, informações necessárias para a compreensão do 

mesmo (título, nomeação dos eixos, descrição das variáveis). O maior dificultador foi 

a compreensão da escala, foi observado ainda que os mesmos alunos que 

conseguiram realizar com sucesso as atividades de interpretação, não garantiram a 

construção adequada de um gráfico. Os dados indicam a necessidade de maior 

estímulo à construção de gráficos e a articulação entre atividades de interpretação 

com as de construção por intermédio do professor. 

 

 

Tabela 2 -  Estudos sobre a EJA  

 

AUTOR ANO ESTUDOS DISCUSSÕES REFERÊNCIA 

DI PIERRO, 2009 Escolarização nos Como acontece a DI PIERRO, Maria 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=DI+PIERRO,+MARIA+CLARA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=DI+PIERRO,+MARIA+CLARA
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M.C; 
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R. 

assentamentos rurais  
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Educação de Jovens e 
Adultos (PEJA) e 

apresentam indicadores 
de aprendizagem, 
permanência e 

aprovação, à luz da 
literatura sobre a 
pesquisa em eficácia 

escolar.  

eficazes na educação de  
jovens e adultos:estudo 

de casos na rede 
municipal do Rio de 
Janeiro. Educ. rev.[online].  

2012, vol.28, n.2, pp. 367-
392. ISSN 0102-4698.  

COSTA, L. 
S.O; 
ECHEVERRIA, 

A.R. 

2013 Trabalho desenvolvido 
em um curso técnico 
integrado ao Ensino 

Médio na modalidade 
EJA na disciplina de 
Química. Uma 

proposta didática 
diferenciada e 
estruturada no tema 

vivencial A Química 
dos Alimentos, sendo 
possível estabelecer 

um diálogo entre os  
conteúdos abordados 
e a vivência dos 

alunos. 

A contribuição da teoria 
sócio-histórica na 
análise dos processos 

de ensino-
aprendizagem com o 
público de jovens e 

adultos.  

COSTA, Lorenna Silva 
Oliveira  e  ECHEVERRIA, 
Agustina 

Rosa.Contribuições da 
teoria sócio-histórica  
para a pesquisa sobre a 

escolarização de jovens e 
adultos. Ciênc. educ. 
(Bauru) [online]. 2013,  

vol.19, n.2, pp. 339-357.  
ISSN 1980-850X.  

LAFFIN, 
M.H.L.F; 
NAKAYAMA, 

A.R. 

2013 Necessidades de 
formação continuada 
dos docentes que 

atuam na Escola 
Supletiva da 
Penitenciária, situada 

no Complexo 
Penitenciário do 
município de 

Florianópolis. 

Sobre as 
particularidades do 
trabalho docente nesses 

espaços, às 
metodologias, modo de 
compreender os 

estudantes, a relação 
entre os profissionais do 
complexo penitenciário 

e os fundamentos da 
Educação de Jovens e 
Adultos. 

LAFFIN, Maria Hermínia 
Lage 
Fernandes  e  NAKAYAMA, 

Andréa Rettig. O trabalho 
de professores/as em 
um Espaço de privação 

de liberdade .Educ. 
Real. [online]. 2013, vol.38,  
n.1, pp. 155-178. ISSN 

2175-6236.  

LIMA, I. B; 

SELVA, A. C. 
V. 

2013 Análise do 

desempenho de 30 
estudantes da EJA, 
em diferentes níveis  

de escolarização, na 
resolução de 
atividades de 

construção e 
interpretação de 
gráficos. 

Discussões sobre a 

necessidade de maior 
estímulo na construção 
de gráficos e a 

articulação entre as 
atividades de 
interpretação com as de 

construção por 
intermédio do professor.  

LIMA, Izauriana 

Borges  e  SELVA, Ana 
Coêlho Vieira. Jovens e  
adultos construindo e  

interpretando 
gráficos. Bolema [online]. 
2013, vol.27, n.45, pp. 233-

253. ISSN 0103-636X.  

MORAES, C. 

S. V. 

2013 Análise dentro de uma 

perspectiva histórica,  
das políticas públicas 
de educação que vêm 

sendo destinadas a 
jovens e adultos  
trabalhadores, a partir 

dos primeiros  
governos republicanos 
até a atualidade,  

considerando as 
relações entre 
mudança social e 

Discutir a presença ou 

ausência dos 
trabalhadores nesse 
processo como também 

as concepções de 
trabalho e de educação 
e a relação entre os 

mesmos. 

MORAES, Carmen Sylvia 

Vidigal. Educação de 
jovens e adultos 
trabalhadores de 

qualidade: regime de 
colaboração e Sistema 
Nacional de 

Educação. Educ. 
Soc. [online]. 2013, vol.34,  
n.124, pp. 979-1001. ISSN 

0101-7330.  

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=COSTA,+LORENNA+SILVA+OLIVEIRA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=COSTA,+LORENNA+SILVA+OLIVEIRA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ECHEVERRIA,+AGUSTINA+ROSA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ECHEVERRIA,+AGUSTINA+ROSA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ECHEVERRIA,+AGUSTINA+ROSA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LAFFIN,+MARIA+HERMINIA+LAGE+FERNANDES
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LAFFIN,+MARIA+HERMINIA+LAGE+FERNANDES
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LAFFIN,+MARIA+HERMINIA+LAGE+FERNANDES
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=NAKAYAMA,+ANDREA+RETTIG
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=NAKAYAMA,+ANDREA+RETTIG
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LIMA,+IZAURIANA+BORGES
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LIMA,+IZAURIANA+BORGES
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SELVA,+ANA+COELHO+VIEIRA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SELVA,+ANA+COELHO+VIEIRA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MORAES,+CARMEN+SYLVIA+VIDIGAL
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MORAES,+CARMEN+SYLVIA+VIDIGAL


 53 

mudanças 
educacionais.  
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2013 Influência do processo 

de escolarização no 
desenvolvimento 
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estudantes da 
educação de jovens e 
adultos (EJA) partindo 

de questões 
construídas no 
decorrer da pesquisa 

de mestrado 
intitulada Educação de 
jovens e adultos:  

novas práticas de 
leituras construindo 
novas identidades. 

Contribuições da 

psicologia histórico-
cultural de Lev S. 
Vygotsky, do processo 

de alfabetização e de 
conscientização de 
Paulo Freire e da 

etnografia interacional. 
Ressignificação da 
condição de ser e estar 

no mundo, decorrente 
da aprendizagem de 
conhecimentos 

científicos. 

VARGAS, Patrícia 

Guimarães  e  GOMES, 
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Cardoso.Aprendizagem e 

desenvolvimento de  
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sentidos. Educ. 
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 Epub 10-Maio-2013. ISSN 
1517-9702.  

 
 

Diante dos trabalhos encontrados, ficou evidente que a modalidade de ensino, 

destinada aos jovens e adultos que não completaram seus estudos no tempo dito 

certo, apresenta inúmeras necessidades que precisam ser supridas por meio de 

políticas públicas objetivas, a fim de que sua prática seja efetivada e reconhecida 

socialmente. Para muitos, a EJA foi constituída com a função de “recape” , uma 

segunda chance para a uniformização escolar, ainda que para outros se constitua a 

primeira chance de estabelecer contato com o mundo letrado.  

As pesquisas aqui levantadas, apresentam, enquanto fator comum, situações 
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de fracasso escolar vivenciadas pelos sujeitos, impulsionadas seja pela própria 

escola, por problemas sociais, econômicos e pessoais que acabam conduzindo ao 

abandono da escola, definitiva ou temporariamente.  

Três dos dezessete trabalhos analisados, nos fazem refletir sobre como vem 

sendo desenvolvido os trabalhos pedagógicos com os alunos na EJA. Foram 

expostas situações que denotam problemas na aprendizagem dos alunos, no 

entanto, é necessário cuidado para que ao avaliar, para não o fazê-lo com base em 

esteriótipos, que para Fleuri (2003, p.02) “indica um modelo rígido a partir do qual se 

interpreta o comportamento de um sujeito social sem se considerar o seu contexto e 

sua intencionalidade”, resultando em uma imagem reducionista de determinadas 

categorias sociais, já bastante apontado na escola regular , “o aluno pobre que não 

aprende”. 

Os alunos da EJA precisam ter evidenciadas as suas inúmeras 

potencialidades de aprendizagens, para tanto necessitam de oportunidades para 

que possam vivenciá-las, ou ainda, reconhecê-las no cotidiano escolar, por meio de 

atividades significativas para eles, considerando, também, a experiência de vida que 

já possuem, para que possam atuar enquanto sujeitos na construção dos seus 

saberes (FREIRE,1996).  

Nessa mesma perspectiva, Andrade (2004) considera que: 

 
Construir uma EJA que produza seus processos pedagógicos, 
considerando quem são esses sujeitos, implica pensar sobre as 
possibilidades de transformar a escola que os atende em uma 
instituição aberta, que valorize seus interesses, conhecimentos e 
expectativas; que favoreça a sua participação; que respeite seus 
direitos em práticas e não somente em enunciados de programas e 
conteúdos; que se proponha a motivar, mobilizar e desenvolver 
conhecimentos que partam da vida desses sujeitos; que demonstre 
interesse por eles como cidadãos e não somente como objetos de 
aprendizagem. A escola, sem dúvida, terá mais sucesso como 
instituição flexível, com novos modelos de avaliação e sistemas de 
convivência, que considerem a diversidade da condição do aluno de 
EJA, atendendo às dimensões do desenvolvimento, acompanhando 
e facilitando um projeto de vida, desenvolvendo o sentimento de 
pertencimento. (p.1) 

 

Concluímos, dessa forma, que o ensino praticado com esses alunos, precisa 

ser, de fato, relevante para sua vida, para que, novamente, não abandonem seus 

estudos por não perceberem relação do ensino com as suas necessidades práticas 

e expectativas de vida. 
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Decorre, ainda, dessas leituras, que o caráter assistencialista permanece 

enraizado, no que se refere a essa modalidade de ensino, explícita ou 

implicitamente na sociedade. A EJA precisa ser entendida como direito 

constitucional, para que políticas públicas sejam pensadas, dando subsídios para 

torná-la uma educação possível. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante desses estudos, percebemos que alguns apontamentos referentes ao 

fracasso escolar continuam os mesmos de tempos anteriores. O aluno continua 

sendo considerado o perpetuador dessa problemática, principalmente por questões 

socioeconômicas. Já o aluno da EJA, por correspondência, é o que foi “ejetado” da 

escola regular, acumulando histórias de fracasso escolar.  

Acreditamos que o fracasso escolar, enquanto fenômeno social, decorre de 

inúmeras variantes, entre as quais, elencamos a sociedade de classes com sua má 

distribuição de renda, a família mais sofredora do que “desestruturada”, a formação 

do professor-aluno que, no banco de uma universidade, insiste em buscar um 

diploma apenas a título de certificado e que, ao exercer essa profissão, o faz sem 

compromisso com o coletivo. Arma-se, assim, um cenário propício para a 

recorrência do fracasso escolar. 

Sendo assim, compreender o fracasso escolar de modo sistêmico, uma vez 

que sua origem decorre de múltiplos fatores sejam eles sociais, econômicos, 

culturais, pedagógicos, psicológicos, entre outros, é imprescindível para a busca de 

possíveis soluções. Enquanto houver uma ênfase na pessoalidade do aluno, nos 

seus mais variados “déficits”, a superação dessa problemática dentro das escolas 

fica comprometida. 

Continuarão chegando às escolas os mesmos alunos “carentes” que hoje 

chegam. Carentes de conhecimentos prévios, de amor, de afeto, de oportunidade, 

de acesso, de respeito, de dignidade. É também para eles que devemos dar o nosso 

melhor, negando, deste modo, o estigma de aluno fracassado, que comumente lhe é 

reservado dentro da escola. Dar o melhor significa, portanto, oferecer todas as 

condições para que este aluno aprenda significativamente, se vendo enquanto 

sujeito da aprendizagem. Dar o melhor significa, também, superar nossos 

preconceitos, nossas indisposições humanas, nossos medos, acreditar na 

capacidade e no direito que todos temos de aprender. Rovira (2004, p.83) entende 

que: 

 
Deve-se aprender na escola conhecimentos e deve-se aprender a 
viver de acordo com um mínimo de normas compartilhadas, mas a 
escola também deve inculcar em seus alunos confiança neles 
mesmos, deve lhes dar um vivo sentimento de valor, de capacidade, 
de força, de certeza que podem conseguir muitas das coisas a que 
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se propõem. A escola não deve criar indivíduos apáticos, 
desanimados ou desmoralizados [...] Não há pior fracasso escolar 
que produzir alunos com tão baixa auto-estima. 

 

Esta fala nos leva a refletir sobre a importância do papel do “ser professor”, do 

compromisso social que se estabelece ao assumir esta profissão, que tem como 

objetivo maior a formação humana do sujeito aluno. Não permitir que a cegueira 

afetiva impeça seus alunos de brilharem.  

Acreditamos, no entanto, que esse profissional da educação, necessita, por 

sua vez, de aportes teóricos, materiais, organizacionais, entre outros, para que de 

fato efetive seu trabalho docente e não fique dependendo de condições messiânicas 

e promessas quase “mágicas” nas quais a aplicação das teorias tem se tornado no 

contexto escolar. 

Isto implica em políticas públicas educacionais que estejam em consonância 

com a realidade social, sem negar as especificidades das condições objetivas do 

trabalho docente. Portanto, entendemos que a urgência é tratar o tecido social como 

um todo, refletindo acerca das problemáticas que constituem o insucesso escolar e 

que se mantêm presentes no meio escolar.  

Identificamos como fator comum o sujeito, o ser humano, seus flagelos, lutas 

diárias, anseios que constituem o seu viver. Ressaltamos, assim, o tanto que há 

para ser feito no que se refere à educação de qualidade, principalmente para uma 

parcela da população que traz consigo o estigma da pobreza.  É nesse sentido que 

a pesquisa sobre esse campo é ressaltada em sua relação com a docência, como 

dimensões que se integram. 

Para minha formação inicial como Pedagoga, acredito ter sido extremamente 

significativo este trabalho, em toda a sua execução, desde a escolha do tema, as 

leituras, a escrita, enfim, o tempo que dediquei a ele. Tudo me fez ter certeza e 

acreditar que sem esforço, pouco ou nada conseguimos alcançar.  Ao findar desta 

etapa, a certeza que fica é a de ter compreendido o propósito desse exercício de 

pesquisa que o TCC enseja. A dimensão pedagogo-pesquisador é fonte profícua 

para a atuação responsável e comprometida na escola e com a escola. Em termos 

de crescimento pessoal, o TCC se constituiu relevante em oportunizar um espaço 

especial para aprofundamento de um tema que me é caro, na condição de 

pesquisadora do assunto, com o desafio de articular os achados das pesquisas 
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publicadas em um campo teórico dando a eles uma tessitura que eu pude tecer à luz 

dos autores consultados. 

Concluímos a necessidade em ampliar as pesquisas sobre a EJA, essa 

modalidade de ensino, que precisa e faz por merecer, um olhar mais cuidadoso, uma 

atenção especial no que se refere ao apoio de políticas públicas. Acreditamos que 

uma educação de qualidade não se faz apenas da boa vontade de alguns, mas, 

sobretudo, com o aporte de uma boa estruturação política e socioeconômica e 

teorias embasadoras que lancem luz à interpretação dos dados da realidade. 
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