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RESUMO 
 

 
Esse trabalho teve como objetivo entender as significações produzidas por alunos 
matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA), acerca do ensinar e aprender 
e sobre a própria trajetória de escolarização. A EJA, no município de Londrina-Pr 
onde o estudo foi realizado, é ofertada pela rede municipal de ensino em nível 
fundamental I, sendo 1º ao 5º ano. A pesquisa realizada é qualitativa na modalidade 
de estudo de caso. Os procedimentos de investigação respeitaram as indicações do 
Comitê de ética, envolvendo seres humanos da Universidade Estadual de Londrina. 
Participaram do estudo 10 alunos de uma turma, com idades variando entre 14 e 69 
anos. Como instrumentos de coleta dos dados foram utilizadas a observação 
sistematizada em diário de campo e entrevista semiestruturada para desencadear 
uma conversa com os participantes, na qual narrassem fatos que consideravam 
importantes para descrever o próprio processo de aprendizagem e sua trajetória de 
escolarização. Os resultados do estudo confirmaram o que discute a literatura 
especializada quanto ao funcionamento da Educação de Jovens e adultos e a 
relação dessa modalidade de ensino com o mundo do trabalho; o despreparo 
profissional, como (re)caminho para o retorno à escola; o impacto cultural e as 
adaptações necessárias ao saber especializado da escola e a responsabilidade e 
valor positivo depositado à escola pelos alunos da EJA. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação escolar. Ensinar e aprender. Educação de Jovens e 
Adultos. Significações. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o início da faculdade sempre me interessei pela temática das 

dificuldades de aprendizagem, que podem ser compreendidas de diferentes modos 

e que se encontram vinculadas  à diferentes perspectivas teóricas na literatura 

especializada relativa ao fenômeno do fracasso escolar. 

As dificuldades de aprendizagem ou, como mais recentemente indicado, 

dificuldades escolares, são estudadas em diferentes referenciais teóricos. A 

pesquisa que apresentamos está ancorada nas discussões do projeto de pesquisa 

ao qual estou vinculada e no qual desenvolvi iniciação cientifica: "O Ensinar e o 

Aprender: significados atribuídos por Gestores Educacionais, Professores, Alunos e 

Familiares vinculados ao Programa Sala de Apoio à Aprendizagem".  

Ao desenvolver o estudo: "O PROGRAMA SALA DE APOIO A 

APRENDIZAGEM DO GOVERNO DO PARANÁ NA VOZ DOS PEDAGOGOS", me 

identifiquei melhor com a temática e isto despertou meu interesse em analisar os 

fatores que envolvem o fracasso ou sucesso dos alunos matriculados no sistema 

público de ensino. Somado a esse interesse, as leituras proporcionadas pela 

disciplina de Educação de Jovens e Adultos do quarto ano do curso de Pedagogia 

evidenciaram a importância de pesquisas e discussões relacionadas ao processo de 

aprendizagem nessa modalidade de ensino. 

O estudo desenvolvido objetivou verificar os significados atribuídos por alunos 

que frequentam a EJA, à escola e ao seu próprio processo de escolarização. Dar 

voz aos sujeitos permitiu identificar os significados acerca da escola que permeiam 

esse contexto de aprendizagem. 

A pesquisa realizada, de abordagem qualitativa, configurou-se mais adequada 

para o desenvolvimento do estudo, pois possibilita ter na própria realidade a fonte 

direta das informações e confere maior valor aos dados descritivos. Terence e Filho 

(2006, p. 2) afirmam que os pesquisadores   

 

que adotam a abordagem qualitativa se opõem ao pressuposto que defende 
um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências 
sociais têm sua especificidade. Principalmente no campo dos estudos 
organizacionais, esta diferenciação deve-se à natureza do fenômeno 
estudado – as organizações - compostas por pessoas que agem de acordo 
com seus valores, sentimentos e experiências, que estabelecem relações 
internas próprias, estão inseridas em um ambiente mutável, onde os 
aspectos culturais, econômicas, sociais e históricas não são passíveis de 
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controle e sim de difícil interpretação, generalização e reprodução 
(CHIZZOTTI, 1995; GAY; DIEHL, 1992; GOLDENBERG, 1999; 
GUTIERREZ, 1986). 

 

Delimitada a abordagem qualitativa como sendo a mais adequada para o 

objetivo proposto, definiu-se pela modalidade de Estudo de caso, pois o estudo se 

circunscreveu a uma unidade escolar no município de Londrina-Pr. Esse tipo de 

pesquisa foi desencadeada por questões sobre a trajetória escolar, na 

especificidade dos alunos participantes da modalidade de ensino EJA.   

O campo de investigação foi constituído por uma sala de aula contendo dez 

alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Utilizamos como 

material um gravador de voz e como instrumento um roteiro semiestruturado de 

perguntas. A entrevista foi eleita como possibilidade de dar voz aos sujeitos, para 

que suas significações pudessem ser apreendidas. 

Participaram do estudo dez discentes da Educação de Jovens e Adultos 

matriculados na sala multiseriada.  Atendendo aos procedimentos do comitê de ética 

em pesquisas envolvendo seres humanos, da Universidade Estadual de Londrina, 

todos os participantes da investigação firmaram termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE). Em outubro de 2014, lhes foi lido, explicado e esclarecido tal 

documento, tendo eles a oportunidade de leva-lo para casa para que algum familiar 

realizasse segunda leitura, para que possíveis dúvidas fossem sanadas e então a 

assinatura do termo fosse feita, bem como o agendamento da coleta dos dados.   

Posteriormente, a entrevista foi realizada, individualmente e com duração 

média de dez minutos, no refeitório da escola. Quando uma terminava, outra já 

começava em seguida. A professora regente da turma auxiliou muito no processo de 

coleta de dados, aclarando-lhes sobre o TCLE, como também ajudando na 

organização para realização das entrevistas.  

Foi realizada a transcrição das entrevistas para a análise. Ao organizar as 

categorias de análise dos dados, sentimos a necessidade de obter informações 

complementares que pudessem ser incorporadas ao que os participantes revelaram 

acerca da própria trajetória. Percebemos que apenas 1, dentre os 10 participantes 

da amostra, tinha clareza sobre o avanço por série e da existência de uma trajetória 

crescente de aprendizagem. Os demais participantes, quando questionados acerca 

da sua própria situação (se reprovou, que dificuldade possui, como percebe a 
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escola), não conseguiam sequer identificar a série que estão cursando e quais as 

demandas de aprendizagem que possuem.  

Essa percepção, evidenciada apenas após a análise inicial dos dados, nos 

trouxe a necessidade de conversar com a professora. A conversa não objetivou 

capturar o sentido atribuído por ela à trajetória dos alunos, pois isso alteraria o 

objetivo inicial deste estudo, que foi o de identificar o sentido atribuído pelos alunos 

da EJA, à escola, e à própria vivência nela.  

Dar a voz à docente, nesse caso, significou nos apropriarmos de um outro 

“filtro” para a análise dos dados. Assim, as questões feitas a ela respeitavam os 

eixos elencados na análise das respostas as entrevistas dos participantes do estudo: 

1. Na condição de professora da EJA, o que você observou ser mais comum, mais 

presente, no modo como os alunos se percebem na escola?; 2. Qual o sentido 

atribuído por eles à escola? Como você acha que eles percebem o processo de 

escolarização?; 3. Como seus alunos lidam com o modo como os outros os veem? 

(Família, amigos, professores, demais alunos); 4. Qual a relação que seus alunos 

fazem entre a escola e o trabalho? 

Como Procedimento de análise, o roteiro elaborado permitiu delinearmos 

quatro eixos de análise: 1) Como se percebem enquanto aluno; 2) Sentido atribuído 

à escola; 3) Percepção da perspectiva do outro; 4) Relação entre escola e trabalho.  

O presente estudo proporcionou embasamento teórico aprofundado sobre a 

temática, bem como oportunizou participar da realidade de aprendizagem nessa 

modalidade, resultando de modo significativo para a minha formação acadêmica e 

humana.  

A pesquisa realizada está apresentada em dois capítulos, um deles destinado 

ao  referencial teórico do estudo realizado e o outro relativo à análise dos dados que 

apresenta os 4 eixos de discussão organizados a partir dos dados da pesquisa. O 

referencial teórico apresenta uma discussão sobre o fracasso escolar, trazendo 

alguns conceitos como: evasão escolar, fracasso escolar, dificuldades de 

aprendizagem entre outros. Também apresenta uma discussão sobre a educação de 

jovens e adultos e as transformações dessa modalidade de estudo ao longo da 

história, bem como uma discussão sobre a relação entre educação e trabalho. 
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2 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

A educação de jovens e adultos, modalidade da educação básica, é destinada 

aos alunos que não tiveram acesso à escola na idade regular. O processo de 

aprendizagem é totalmente diferente dos educandos da educação básica na idade 

regular. Com isso há a necessidade de formação adequada para os professores 

regentes das turmas de jovens e adultos, pois os mesmos possuem características 

especificas a serem utilizadas em favor da aprendizagem significativa dos alunos. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 208 inciso I, é preciso garantir 

o acesso e a permanência no Ensino Fundamental a todos, também aos jovens e 

adultos que não tiveram a oportunidade de estudar em idade regular.  

A partir da criação da Organização das Nações Unidas para a Ciência, 

Educação e Cultura, a educação de jovens e adultos tem sido discutida. Foram 

diversas Conferências realizadas desde 1947 até os dias atuais, a fim de tornar a 

educação de jovens e adultos acessível e de qualidade a todos os indivíduos. 

Segundo Schwartz (2013), a EJA se caracteriza por uma história construída à 

margem de políticas públicas, portanto, marcada pela exclusão. Da mesma forma, 

esta modalidade é o reduto formal do nosso sistema de ensino, para o qual se 

encaminham os excluídos deste mesmo processo. 

O processo de aprendizagem dos alunos, adolescentes, adultos jovens e 

adultos mais maduros acontece de maneira totalmente diferente do processo de 

aquisição das crianças. Por isso a necessidade do professor relacionar as 

experiências adquiridas ao longo da vida do educando nas atividades acadêmicas. 

As leis que fundamentam a EJA (LDB 9394/96) nos mostram que o Poder Público 

viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, 

mediante ações integradas e complementares entre si, bem como com 

oportunidades educacionais apropriadas. 

Nas últimas décadas percebemos que o avanço na modalidade da EJA ainda 

não é suficiente para reverter o quadro educacional brasileiro. Ela deve estar 

pautada em três objetivos: acesso, permanência e aprendizagem. 

A primeira Conferência Internacional voltada à educação de adultos nos 

países desenvolvidos, ocorreu em Elsinor, Dinamarca, em 1949, reunindo 

representantes de 33 países. A segunda enfatizava a educação permanente e 

ocorreu em Montreal, Canadá em 1960, reunindo representantes de 51 países. Em 
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1965, entre a segunda e a terceira Conferência, foi realizado o Congresso Mundial 

de Ministros da Educação, a fim de garantir a erradicação do, bem como enfatizar 

que a modalidade passasse a ser considerada parte do sistema de ensino. Esse 

evento reuniu 37 ministros, 11 vice-ministros e uma dezena de subsecretários de 

Estado.  A terceira Conferência Internacional consolidava a educação permanente, 

bem como a elaboração de documentos, a fim de estabelecer a educação como 

complemento de toda vida humana e ocorreu em Tóquio, Japão em 1972. A quarta 

tinha como preocupação central o combate ao analfabetismo; prioridade da 

educação da mulher; vínculos entre a educação formal e não-formal; inovação para 

a aprendizagem de jovens e adultos; analfabetismo funcional nos países 

industrializados; e ocorreu em Paris, em 1985. A quinta tinha como objetivo geral 

reverter o quadro de analfabetismo e foi realizada em Hamburgo, em 1997. 

(FARIAS, 2012) 

De acordo com a V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos – V 

Confitea (1997), as discussões estabelecidas sobre a EJA se solidificaram durante 

os anos, reconhecendo a importância da participação de homens e mulheres, a fim 

de garantir o respeito aos direitos humanos. A quinta Conferência de 1997 foi a que 

teve mais importância em nossa atualidade, pois a mesma garantia o acesso 

igualitário entre todos os indivíduos (pobres, idosos, índios, mulheres) e tinha como 

base o acesso à informação; cultura de paz; sustentabilidade ambiental, educação e 

saúde como direito básico; a valorização das diversidades e igualdades e a 

oportunidade de educação continuada ao longo da vida. (CONFITEA, 1997) 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN, 2000) é superada a visão acerca 

do analfabeto ficar destinado à realização de tarefas e funções menos valorizadas 

no mercado de trabalho, reconhecendo a pluralidade e diversidade cultural e 

regional nos diferentes estratos sociais. Ressalta a diversidade entre os jovens e os 

adultos levando em considerações suas especificidades. 

 

A subalternização das classes populares resultou na exclusão de homens e 
mulheres pobres, negros e índios do acesso à educação. Essa população 
vai se constituindo, em parte, nos educandos que compõem a Educação de 
Adultos, sujeitos que foram expulsos da escola ou nunca dela fizeram parte. 
As permanências históricas da concepção elitista para a educação das 
classes subalternas é visível no quadro educacional brasileiro do início do 
século XXI. (FARIAS, 2012 p.4) 
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A ausência de fundamentação teórica ou até mesmo a dificuldade em 

relacionar-se com o outro, fazendo com que o mediador da ação esteja se pautando 

em padrões aprendidos, faz com que a dificuldade de aprendizagem dos alunos 

esteja ligada a dificuldade de ensinar do professor, de modo que os problemas 

acabam se agravando. 

Durante a pesquisa realizada, foi possível perceber que os jovens ou adultos 

vão à escola com forte determinação, a fim de sanar uma dificuldade encontrada 

durante sua vida. O não saber ler faz com que eles se sintam prejudicados, 

envergonhados e procurando um futuro melhor, buscando a escola nessa 

modalidade. Desta forma, é necessário que o docente tenha aperfeiçoamento 

profissional continuado para não ocorrer a infantilização do adulto na EJA. 

 

A Res. CNE/CP 01/99, que versa sobre os Institutos Superiores de 
Educação, inclui os Cursos Normais Superiores, os quais poderão formar 
docentes tanto para a educação infantil como para o ensino fundamental, aí 
compreendida também a preparação específica para “educação de jovens e 
adultos equivalente aos anos iniciais do Ensino Fundamental” (art. 6º § 1º, 
V) (DCN, 2000) 

 

Além de profissionais capacitados para atuar nessa modalidade de ensino, a 

oferta deve ser adequada às condições de aprendizagem, afim de garantir o acesso 

e a permanência de todos os alunos. Nesse sentido os cursos de formação docente 

tem a responsabilidade de integrar em sua proposta, o resgate desta dívida social, 

abrindo espaços para a formação dos professores, recuperando experiências 

significativas e produzindo material didático adequado.  

A escola, como um lugar de cultura mais elaborada, precisa encarar as 

necessidades do educando e utilizar várias estratégias para garantir o seu 

desenvolvimento, como também o apoio na formação dos futuros docentes. Nota-se, 

também, que o Currículo precisa oportunizar a aula prática da disciplina com maior 

duração para auxiliar o processo de formação docente.(FARIAS, 2012) 

Para realizarmos essa discussão sobre a educação de jovens e adultos 

precisamos compreender a vida desses alunos. Desta forma, a educação está 

vinculada a vida dos homens e ao modo de produção. Ocorre juntamente com a 

transformação da sociedade, de acordo com suas as necessidades.  

O modo de produção é conceituado como categoria central para a explicação 

da própria existência do homem, como também suas formas de se relacionar com as 
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outras pessoas e natureza dentro das suas formas de organização. Ocorre, pois, 

que o homem, diferente dos animais, tem condições necessárias para produzir sua 

própria vida material e sua existência. A articulação entre o modo de produção e a 

educação é um processo de produção/formação do homem.  

A união entre ensino e trabalho deve acontecer de forma a extinguir a 

condição capitalista de produção, a superar a exploração e alienação do trabalhador, 

a fim de formar novas gerações para uma ação política transformadora. (FARIAS, 

2012) 

Deste modo, a educação deve abranger todos os conhecimentos produzidos 

pela humanidade, o que envolve a educação intelectual, corporal e tecnológica, 

possibilitando o acesso ao mercado de trabalho, bem como a formação integral do 

homem. Para isso ocorrer de forma satisfatória, o professor deve romper com os 

interesses burgueses para transformar o homem e a sociedade através de uma 

educação crítica em busca do saber elaborado. O acesso aos conteúdos 

sistematizados potencializa a luta em defesa de seus interesses contra a 

dominação. Diante disso, a escola, abre portas para a elaboração do saber e do 

conhecimento cientifico. E quando, persistir a detenção burguesa do conhecimento 

cientifico, será necessária uma articulação educacional em defesa da classe 

trabalhadora. (Patto, 1999) 

Apresentamos a seguir a análise dos dados da pesquisa que investigou a fala 

de alunos de diferentes idades matriculados em uma sala multiseriada na 

modalidade da EJA, buscando apreender os sentidos atribuídos por eles à escola e 

à própria trajetória escolar. No entendimento do fracasso escolar, adotado neste 

trabalho, como o fracasso não é do aluno, consideramos inclusive a falta de acesso 

à escola, frequente na história de vida dos sujeitos, como elemento a ser 

considerado nas discussões sobre o fracasso escolar. 

 

2.1 EDUCAÇÃO E TRABALHO 

 

Ao relacionarmos educação e trabalho, pensamos que um dos objetivos da 

educação é formar o indivíduo para o mercado de trabalho, bem como para a 

convivência em sociedade. De acordo com a LDB nº 9.394 de 1996 § 2º, a 

educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 
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Já no § 22º, a Educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania 

e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Diante do exposto, iremos discutir essa relação e também a teoria do capital 

humano. 

De acordo com Lombardi, Saviani e Sanfelice (2005), a teoria do capital 

humano é um enquadramento teórico usado para definir o sentido da relação 

entre trabalho e educação, que teve origem a partir do desenvolvimento 

capitalista, marcada pelo crescimento econômico.  

Desta forma, a educação está vinculada à vida dos homens pelo trabalho, ou 

seja, ao modo de produção e toda sua organização. Tanto as relações de produção 

(trabalho), quanto as forças produtivas (indivíduo) são fundamentais para apreender 

o modo como os homens vivem, pensam e transmitem as ideias e seus 

conhecimentos sobre a vida e a realidade. 

O modo de produção é conceituado como categoria central para a explicação 

da própria existência do homem, como também suas formas de se relacionar com as 

outras pessoas e com a natureza dentro das suas organizações sociais. Ocorre, 

pois, que o homem, diferente dos animais, tem condições necessárias para produzir 

sua própria vida material. A articulação entre o modo de produção e a educação é 

um processo de construção do homem. Pois a sua essência também é constituída 

por suas relações com o trabalho.Nesse sentido, 

 
A educação é um campo da atividade humana e os profissionais da 
educação não construíram esse campo segundo ideias próprias, mas em 
conformidade com condições materiais e objetivas, correspondendo às 
forças produtivas e relações de produção adequadas aos diferentes modos 
e organizações da produção, historicamente construídas pelos homens e 
particularmente consolidadas nas mais diferentes formações sociais 
(LOMBARDI, 2012, p. 106) 

 

Diante disso, o trabalho é um modo de ser do homem, como meio de produzir 

sua própria existência. O modo de produção capitalista tem por objetivo a obtenção 

de lucro. Desta forma, o trabalho é tomado como uma mercadoria que é capaz de 

produzir um valor muito maior do que lhe é pago (mais-valia).  

 
[…] a expropriação dos saberes e conhecimentos técnicos dos 
trabalhadores deu-se pela crescente introdução da divisão do trabalho na 
produção, culminando com a separação do trabalho manual e do trabalho 
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intelectual, resultado da separação dos trabalhadores dos instrumentos de 
trabalho, da matérias-primas e, enfim, dos próprios produtos produzidos. A 
revolução era para eles o caminho para a superação das condições de vida 
e exploração do trabalho pelo capital, com a superação da estrutura da 
classe burguesa e de uma divisão social e técnica do trabalho que separa e 
aliena o trabalhador dos meios, processos e resultados da produção 
(LOMBARDI, 2012, p. 109) 

 

A educação deve abranger todos os conhecimentos produzidos pela 

humanidade, incluindo a educação intelectual, corporal e tecnológica, possibilitando 

o acesso ao mercado de trabalho, bem como à formação integral do homem. Para 

isso ocorrer de forma satisfatória, o professor deve romper com os interesses 

burgueses para transformar o homem e a sociedade por meio de uma educação 

crítica em busca do saber elaborado. 

Desde a revolução industrial, o capitalismo está inserido em nossa sociedade. 

Desse modo, o Estado exerce o papel de decretar impostos e de regular o comércio 

internacional; as terras públicas; o comércio; a manutenção de serviços públicos e o 

transporte; com o objetivo de produzir riquezas ou acumulá-las. 

Para Lombardi (2012), com a mecanização da indústria, o trabalho sofreu 

algumas transformações no sentido de qualificação, ou seja, com o desenvolvimento 

das tecnologias, os indivíduos sofreram um processo de incorporação de uma 

quantidade maior de conhecimento. Isso muda a sociedade e também o trabalhador 

e a educação, afinal o trabalho faz parte da vida social e, ao mesmo tempo, é por ela 

determinado.  

Sob a ótica de Saviani (2007) o ponto de partida na relação entre escola e 

trabalho é a relação de identidade de modo em que nela os homens aprendam  a 

produzir  sua existência. Aprendam a trabalhar, trabalhando. No entanto, hoje temos 

a escola como produtora do saber intelectual destinado ao trabalho. 

Com o desenvolvimento capitalista, surge a necessidade de relacionar a 

escola e o trabalho, pois aconteceu uma transformação nas relações sociais de 

produção a fim de qualificar a mão de obra através do estudo. Porém, a divisão 

entre a escola e o trabalho reflete a divisão entre trabalho intelectual e o trabalho 

manual.  

 
Mudanças que esteve associada às profundas transformações estruturais 
sofridas na economia-mundo capitalista, as quais, apesar do seu evidente 
impacto desigual no plano regional, tem criado as condições necessárias 
para a modificação fundamental na função economica atribuida à escola, 
processo que, como é obvio marcará profundamente o rumo e a natureza 
das políticas educacionais na virada do século. (GENTILI, 2005, p.47) 
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A teoria do capital humano, desta forma, promoveu essa associação entre 

escola e trabalho de modo a favorecer o desenvolvimento e tornar a escola 

responsável para formação para o emprego. Com isso, o processo de escolarização 

era visto como um elemento fundamental na formação do capital humano necessário 

para garantir a capacidade competitiva das economias. O planejamento educacional 

precisava ser uma atividade central na definição de políticas públicas.  

O estado favorece inclusão e exclusão da pessoa no capital, por meio da 

venda da mão de obra que precisa ser especializada para garantir a permanência no 

mercado de trabalho. Para isso, os trabalhadores precisam fazer uso do seu tempo 

livre a fim de qualificar seu trabalho. De acordo com Kuenzer (2005), a pedagogia 

toyotista apresenta uma ambiguidade, pois é elaborada do ponto de vista do capital, 

prevendo uma formação do homem em todas as suas dimensões (socialista).  

 

Essa promessa integradora atribuía ao Estado um papel central não apenas 
nas atividades de planejamento como também um desempenho decisivo na 
captação dos recursos financeiros e na atribuição e distribuição das verbas 
destinadas ao sistema educacional. (GENTILI, 2005, p.50) 

 

Diante da transformação social, os comportamentos tecnológicos mudam a 

sociedade. A forma como o mundo está organizado prevê a utilização dos 

aparelhos, pelo fato de que o trabalho exige capacidade de lidar com as novas 

tecnologias. Isso prevê que […] a hegemonia, além de expressar uma reforma 

econômica, assume as feições de uma reforma intelectual e moral. (KUENZER, 

2005, p.79) 

Para Kuenzer (2005), o novo tipo de trabalho se fundamenta na 

fragmentação, ou seja, existe a divisão entre capital e trabalho. A escola educa o 

trabalhador para essa divisão estabelecida nas relações sociais e produtivas, tendo 

em vista a produção e o consumo. A escola se materializa a partir desta divisão, 

resultando na valorização de um saber teórico dissociado da prática. Essa forma 

abstrata de acesso ao saber ocorre, pois, o mesmo foi elaborado a partir de uma 

classe social que detém instrumentos materiais para a elaboração de 

conhecimentos. 

 

[…] a partir das novas formas de organização do trabalho são concebidos e 
veiculados novos modos de vida, comportamento, atitudes e valores. O 
novo tipo de produção racionalizada demandava um novo tipo de homem, 
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capaz de ajustar-se aos novos métodos da produção, para cuja educação 
eram insuficientes os mecanismos de coerção social; seria necessário 
articular novas competências a novos modos de viver, pensar e sentir, e 
que fossem adequados aos novos métodos de trabalho caracterizados pela 
automação, ou seja, pela ausência de mobilização de energias intelectuais 
e criativas no desempenho das tarefas” (KUENZER, 2005, p. 79) 
 
 

Na pedagogia toyotista, as capacidades se tornam competências para 

atender às exigências do processo de valorização do capital. Isso ocorre de forma a 

superar obstáculos decorrentes da fragmentação do trabalho. Essa nova maneira de 

organização possibilita evitar todas as formas de perda e assim ampliar as 

possibilidades de valorização do capital. Porém, ao substituir a linha pela célula de 

produção, existirá uma exploração da mão de obra, que ocorrerá quando um 

trabalhador ficará responsável por várias máquinas reduzindo a necessidade de 

qualificação profissional. A pedagogia toyotista se apropria sempre do ponto de vista 

do capital, de concepções elaboradas pela pedagogia socialista e, com isso, 

estabelece uma ambiguidade nos discursos e nas práticas pedagógicas. 

 

Mudadas as bases materiais de produção, é preciso capacitar o trabalhador 
novo, para que atenda às demandas do processo produtivo cada vez mais 
esvaziado, na qual a lógica da polarização das competências se coloca de 
forma muito mais dramática do que a ocorrida sob o taylorismo/fordismo. É 
preciso que o trabalhador se submeta ao capital, compreendendo sua 
própria alienação como resultante de sua prática pessoal “inadequada”, 
parra o que contribuem os processos de persuasão e coerção constitutivos 
da hegemonia capitalista. (KUENZER, 2005, p. 80) 

 

A superação dessa fragmentação do trabalho pedagógico […] “só será 

possível se vencida a contradição entre a propriedade dos meios de produção e a 

força de trabalho” (KUENZER, 2005, p. 81). Desta forma, faz-se necessário a 

ampliação dos profissionais da educação, prevendo a fundamentação teórica 

pautada na emancipação e tendo em vista a superação da contradição entre capital 

e trabalho. Isso ocorrerá quando o trabalho pedagógico, por meio de suas decisões, 

busque compreender como a fragmentação se faz presente como modo de 

organização do trabalho e como pedagogia. 

A promessa integradora foi produto dessas condições que levou a uma 

transformação mais complexa para além das estratégias políticas pautadas no 

objetivo integrador, bem como nas modificações nas narrativas acadêmicas que 

pretendiam legitimar esse objetivo. 
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Assume como característica do trabalho pedagógico, no toyotismo, o 

desenvolvimento de subjetividade; o disciplinamento para a vida social e produtiva; a 

divisão entre ações instrumentais e intelectuais; a organização de propostas 

curriculares rígidas, bem como através da LDB 9.394/96 na fragmentação curricular; 

dualidade estrutural; estratégias taylorizadas de formação de professores; plano de 

cargos e salários e a fragmentação do trabalho dos pedagogos. 

 

O trabalho pedagógico, assim fragmentado, respondeu, e continua 
respondendo, ao longo dos anos, às demandas de disciplinamento do 
mundo do trabalho capitalista organizado e gerido segundo os princípios do 
taylorismo/fordismo, em três dimensões técnicas, políticas e 
comportamental. (KUENZER, 2005, p. 85) 

 

A partir de 1990, a mudança ocorrida no mundo do trabalho, decorrente do 

avanço tecnológico, fez com que houvesse uma nova reestruturação produtiva e 

com novas formas de relação entre Estado e sociedade. Mudam as demandas de 

disciplinamento e também as necessidades que o capitalismo faz à escola. 

As transformações que foram mais significativas nesse período foram: 

mudanças da base eletromecânica para a microeletrônica, dos procedimentos 

rígidos aos flexíveis; pedagogia das competências, exigindo métodos flexíveis de 

organização e gestão de trabalho; a reinvindicação ao trabalhador de: adaptação, 

flexibilidade e eficiência; a reunificação do trabalho dos profissionais da educação: 

articulação entre escola e comunidade; o trabalho como totalidade, politecnia, 

unitariedade; o currículo, propondo ações que permitem ao aluno levem a 

compreensão das estruturas internas e das formas de organização, conduzindo ao 

domínio intelectual. (FONTE) 

Sob a ótica de Gentili (2005), a empregabilidade ganhou espaço e 

centralidade a partir dos anos de 1990, sendo definida como o eixo fundamental do 

conjunto de políticas adotadas que visavam a superação da crise do desemprego 

através da redução dos encargos patronais, a flexibilização trabalhista e a formação 

profissional permanente. Surge como possibilidade integradora do indivíduo no 

mercado de trabalho, por meio do domínio de saberes, competências e credenciais 

que fazem parte da disputa entre os empregos disponíveis. Com isso, o indivíduo se 

torna consumidor de conhecimentos que o habilitam a uma competição produtiva e 

eficiente no mercado de trabalho. 
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O modo como a escola está organizada pressupõe que o nível fundamental 

prioriza conhecimentos matemáticos, ciências sociais e naturais e a linguagem 

escrita. Em nível médio, torna a educação mais prática. E a graduação é a 

preparação para o mercado de trabalho. Relacionando com nosso dia-a-dia nos 

estágios supervisionados, os quais permitiram vivenciar mais de perto a escola e 

seu funcionamento durante minha formação, considero importante dizer que a 

priorização dos conhecimentos matemáticos e da linguagem escrita estão sendo 

muito mais trabalhados, de modo a atender o índice da educação básica. 

Segundo Kuenzer (2005), […] politecnia deriva o princípio pedagógico que 

mostra a ineficácia de ações meramente conteudistas, centradas na quantidade de 

informações que não necessariamente se articula para propor ações que promovem 

a relação do aluno com o conhecimento. 

Essa politecnia nos mostra que as ações pedagógicas levam o aluno à 

compreensão das estruturas internas e das formas de organização, possibilitando o 

domínio de conteúdo. Nesse sentindo, supõe que a politecnia implica em tomar a 

escola como totalidade, compreender a prática social de intervenção na realidade, 

qualidade na formação de professores, sólidas integrações entre sociedade e escola 

através da gestão do trabalho pedagógico. 

A partir dessa concepção sobre politecnia, os trabalhadores serão 

classificados como cada vez mais desqualificados por não terem o domínio 

intelectual como técnica. Esse processo torna a força de trabalho cada vez mais 

acentuada na acumulação flexível, ampliando a formação de qualidade e com pouca 

formação instrumental. Desta forma, a politecnia, resultante da tensão entre trabalho 

e capital, fica historicamente inviabilizada pela produção do capitalismo.  

Kunzer (2005, p.94) adverte: 

 

E em decorrência, que se aprofunde o diálogo com a pedagogia socialista 
para que se dirimam os equívocos de interpretação que tem levado muitos 
professores, pedagogos e pesquisadores e confundirem esta nova 
expressão da pedagogia emancipatória. Esta vem sendo produzida ao 
longo da história nos espações de contradições, mas que só existe como 
possibilidade, a se objetivar em outro modo de produção, em que se 
estabeleçam as condições de igualdade, unitariedade e justiça social. 

 

Com o discurso do toyotismo se faz presente a separação entre trabalho e 

capital. Faz-se necessário estabelecer uma nova dialética entre o trabalho e a 

educação, através do regime de acumulação flexível. Podemos dizer então que o 
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está em processo uma "exclusão includente" em que os processos de exclusão 

possibilitam uma inclusão de segunda ordem. Ou até mesmo uma "inclusão 

excludente" que se dá a partir de estratégias de inclusão que não surtem efeito, pois 

possuem a exclusão como origem (ex: alunos inseridos em uma escola sem padrão 

de qualidade). Todas essas concepções levam ao trabalhador a responsabilidade de 

ter um emprego que permita conquistar uma posição mais competitiva no mercado 

de trabalho. 

Desta forma, com base nas discussões realizadas no curso de Pedagogia, 

analisamos que o papel do pedagogo é de suma importância no cotidiano escolar, 

em especial ao lidar com alunos da EJA, cuja relação com o trabalho atravessa as 

relações com a escola. A ação do pedagogo na EJA  pode oportunizar vínculo de 

pertencimento do aluno a esse espaço; mediar as relações dele com o saber técnico 

e sistematizado; proporcionar uma articulação entre professor-aluno, professor-

pedagogo e pedagogo-comunidade escolar. Cabe a ele direcionar a construção 

efetiva do currículo escolar na unidade de ensino, salientando as metas, projetos e 

avaliações a serem atingidas ao final do ano letivo, tendo em vista a participação de 

todo o corpo docente (trabalho coletivo) em uma gestão democrática. De outro lado, 

o currículo também pode reiterar e cristalizar o que está posto, o que pode ser 

recorrentemente observado nas escolas. Por isso a discussão e reflexão acerca das 

práticas pedagógicas, da organização curricular, dos campos teórico-metodológicos 

é tão necessária no contexto escolar, frequentemente. 

O princípio norteador da atuação do pedagogo na escola é a ética profissional 

e o comprometimento político pedagógico.  Diante de tais atribuições, é fato que o 

Núcleo Regional de Ensino e a Secretaria de Educação precisam oportunizar 

capacitações aos professores e pedagogos, afim de que a formação continuada 

possa auxiliar nesse processo de mediação do aluno na escola e em sua inclusão 

no mercado de trabalho.  

 

2.2 FRACASSO ESCOLAR: UMA RETOMADA DE DISCUSSÕES PRESENTES NO CONTEXTO 

EDUCACIONAL 

De acordo com Libório (1999), o fracasso escolar é um fenômeno 

historicamente ligado ao sistema educacional. Uma grande parte da população em 

idade escolar encontra-se excluída do processo educativo e, por vezes, excluída no 

próprio processo educativo - exclusão da escola e na escola.  
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Segundo Marchesi e Gil (2004), existem três tipos de exclusão: a primeira é 

exclusão escolar e se refere ao processo escolar - praticada dentro da escola. A 

segunda é a exclusão da escola, resultante da ação dos mecanismos de reprovação 

e repetência. E a terceira é a exclusão escolar significa a inclusão num sistema 

escolar altamente excludente, internamente. 

Sob a ótica de Marchesi e Gil (2004), o fracasso não é um fenômeno 

universal. A escola, historicamente em nossa sociedade, constitui-se como 

instituição encarregada de proporcionar determinadas aprendizagens em momentos 

específicos do ciclo vital, denominado idade escolar. Uma criança que fracassa é 

uma criança que, em determinado momento, esteve abaixo das expectativas da 

instituição, apresentando um conhecimento abaixo do razoável para sua faixa etária. 

Nesse sentido, o fracasso escolar não se limita à aprendizagem do aluno, e sim a 

todo o sistema educacional que promove essa aprendizagem; as relações sociais; o 

trabalho; a avaliação escolar; equipe pedagógica e aluno.  

Para Gualtieri e Lugli (2012), uma das explicações em que a escola se apoia 

para justificar o fracasso escolar é o desinteresse da criança, evidente na apatia ou 

no comportamento desrespeitoso que ela apresenta. Esse discurso é frequente no 

contexto escolar para localizar o não aprender no aluno. Estaria no seu 

comportamento, a raiz do insucesso na aprendizagem. 

Polity (2002), sobre essa questão, analisa que o fracasso escolar está 

relacionado ao sistema educativo, revelando as inadequações das instituições 

escolares. Essa visão ampliada da problemática faz com que o fracasso escolar 

deixe de ser concebido como algo determinante no sujeito e passe a ser 

compreendido como resultante de uma rede de relações entre elementos 

favorecedores ou dificultadores das aprendizagens no interior da escola, mas não 

restrito a ele, pois envolve elementos externos ao contexto escolar imediato.  

Durante o processo de ensinar-aprender, a relação humana evidencia-se por 

meio de diferentes fatores, ou seja, aspectos de uma organização interna que 

envolvem os pressupostos e fundamentos teóricos-metodológicos empregados nas 

práticas pedagógicas da escola, questões relacionadas à pessoa, envolvendo a 

dimensão intelectual, afetiva, relacional e os fatores externos que são 

proporcionados pelo contexto de vida no qual as relações do sujeito são 

oportunizadas. Promessa que a escola não consegue cumprir. (PATTO, 2000, 
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GUALTIERI e LUIGLI, 2012, MARCHESI e GIL, 2004, AQUINO, 1999, MOYSÉS e 

COLLARES, 1992). 

Um resgate histórico acerca do fracasso escolar revela o predomínio da visão 

de mundo burguês, ou seja, da meritocracia, segundo a qual os indivíduos bem-

sucedidos teriam conseguido sucesso por habilidades ou mérito pessoal, 

desconsiderando todo o contexto social e os interesses das classes. Nessa forma de 

perceber, o fracasso escolar é atribuído à pobreza e a uma inferioridade inata. 

(PATTO, 2000). 

De acordo com essa concepção, o sucesso dependeria totalmente do 

indivíduo e sua explicação se daria a partir da classe na qual ele está inserido. Os 

testes psicológicos iniciados após a revolução burguesa são exemplos dessa 

concepção, cuja ênfase recai nas preocupações psicometristas, aliadas à 

intensificação de teorias racistas. No interior da sociedade capitalista, o racismo 

acabou tornando-se uma forma de explicar as diferenças entre classes sociais, 

como se os indivíduos de classe popular não pudessem transformar sua realidade 

inferior (IBID). 

[…]numa sociedade de classes o Estado defende os interesses das classes 
que detêm o poder econômico e o poder cultural; que a escola para o povo 
tem, no caso brasileiro, uma história marcada pelo descaso do Estado; que 
uma política educacional marcada por esse descaso e por equívocos 
tecnicistas sucateou a rede pública de escolas; que a burocratização da 
escola eliminou uma avaliação fecunda da qualidade do ensino oferecido; 
que a política salarial desestimula professores que, frustrados e 
desrespeitados, repassam o desrespeito aos usuários da escola pública; 
que a maior parte dos professores é concessionária do preconceito, da raiva 
e do desrespeito pelos pobres […] (PATTO, 2000, p. 79) 

 

Sob a ótica da autora, eram encaminhados com anseio para diagnóstico, os 

alunos que não correspondiam às expectativas de rendimentos e de comportamento 

que vigoravam nas escolas. Os exames psicológicos concluíam pela presença de 

deficiências ou distúrbios mentais nos aprendizes encaminhados, prática essa que 

terá resultados diferentes de acordo com a classe social a que eles pertencem. Para 

uma criança com poder econômico pertencente à alta burguesia, os pais recebiam 

orientações para adapta-la a uma escola que atendesse seus interesses. Para uma 

criança de classe baixa, seu laudo determinaria a exclusão da escola. Notamos que 

a desigualdade social está fortemente ligada ao poder aquisitivo da família. Além 

disso, os testes psicológicos buscavam medir a capacidade intelectual e comprovar 

a determinação hereditária das capacidades humanas. Embora a autora estivesse 
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descrevendo um período da história (séc XX, em especial primeira metade), essa 

prática classificatória atravessa o tempo e atinge, na atualidade, os alunos, a escola, 

as avaliações. 

O rendimento escolar não pode ser entendido sem que haja uma relação 

entre a lógica das práticas e os comportamentos dos alunos rotulados, como: 

indisciplina; desajustamento; distúrbio emocional; hiperatividade; apatia; disfunção 

cerebral mínima; agressividade; deficiência mental leve, entre outros (MOYSÉS E 

COLLARES,1992).  

Outro ponto a ser discutido é quanto à concepção dos professores 

avaliadores, que ainda relacionam o fator econômico da família do aluno com o seu 

possível sucesso ou fracasso, ou seja, a desqualificação do pobre, determinando 

assim que o estudante que for pobre terá dificuldades escolares. Nomeada como 

teoria da carência cultural, produzida nos anos sessenta nos Estados Unidos da 

América, essa teoria tinha como destaque as medidas administrativas e 

pedagógicas que buscavam saídas técnicas para o beco em que se encontrava a 

educação pública.  Essa forma de explicar o fracasso escolar contribuiu para a má 

qualidade do ensino, tornando a educação para o povo pobre enfraquecida, 

justificada em sua superficialidade, como correspondente à ausência de capacidade 

desse alunado, para o aprender. (LIBÓRIO, 1999). 

Desta forma, compreende a autora que, com a justificativa da teoria da 

carência cultural, a exclusão dos alunos em situação de fracasso escolar já seria 

designada, pois, o currículo educacional visava atender os interesses das classes 

dominantes. Essa teoria contribuiu pouco para uma mudança de concepção sobre o 

fracasso escolar, pois a educação permanecia inadequada para as crianças 

carentes ou diferentes.  

Pela via das explicações que enaltecem as condições socioeconomicas em 

detrimento dos contextos sociais, o fracasso escolar fica explicado por uma via 

determinista que favorece a rotulação, a segregação e que favorece a classificação. 

No bojo dessa compreensão se instalaram as defesas de laudos psicológicos 

e testes de aptidão para “provar” que nem todos os alunos apresentam condições 

para aprender, o que localiza no sujeito as impossibilidades de um processo 

contextual e multideterminado. 

Essa ideia é fortemente combatida por Telles (apud Patto, 2000, p.68)  
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Nos laudos psicológicos enviados ás escolas, poucas vezes a bateria é 
mais completa, o que, como veremos pode não melhorar em nada a 
situação, pois o que temos é um amontoado de dados segmentados, que 
esfacelam a pessoa, e interpretados com voluntarismo, de modo a confirmar 
a anormalidade pressuposta. (TELLES, apud PATTO, 2000). 

 

Os testes psicológicos sofreram grandes críticas quanto ao modo como são 

aplicados. Por lei é determinado que apenas o psicólogo aplique o teste. Outro 

apontamento é sobre os conteúdos dos itens e à situação de testagem, como 

exemplo temos a cronometragem das respostas sem levar em consideração o 

conhecimento prévio dos alunos; a falta de clareza sobre o teste; as relações 

interpessoais na hora da testagem; as respostas esperadas de acordo com valores, 

crenças, expectativas e costumes; entre outros. Desta forma, os exames 

psicológicos seguem a um critério de normalidade que lhes serve como base para 

as próprias concepções de inteligência. 

Segundo Patto (2000), as concepções de inteligência e de personalidade 

fundamentam os testes e as maneiras de pensar dos que realizam a testagem, de 

modo que avaliam e baseiam-se em concepções ‘quase-biológicas’, ‘anti-

sociológicas’ da psique, razão pela qual não se pode defende-las.  

Segundo Libório (1999), chama a atenção outro aspecto “intra-escolar” 

frequentemente apontado como resposta ao fracasso escolar: incapacidade de as 

escolas adaptarem seu conteúdo, baseado em “padrões culturais elevados”, para a 

subcultura apresentada pelos alunos. A escola deveria levar em conta a realidade 

“inferior” do discente marginalizado culturalmente. Desta forma, surgiu um 

movimento sobre a necessidade da escola se adaptar para atender àquele aprendiz 

despreparado. 

Sob a ótica de Libório (1999), a partir de uma nova concepção teórica crítico-

reprodutivista de Althusser e Bourdieu foi possível repensar o fracasso escolar 

partindo para uma concepção crítica de sociedade, permitindo contextualizar a 

análise da escola. 

A autora (IBID) aponta, em contrapartida, que a teoria crítico-reprodutivista 

deixou suas marcas no pensamento educacional: fortalecimento da relação 

professor-aluno na perspectiva psico-social do processo de ensino e aprendizagem; 

atenção na dominação e discriminação social; reflexão escolar sobre a concepção 

dialética da totalidade social. 
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Segundo Libório (1999), um grupo de pesquisadores da Fundação Carlos 

Chagas, em 1977, iniciou um estudo sobre a participação do sistema escolar no 

processo do fracasso escolar. Esse trabalho impulsionou pesquisas posteriores a 

investigar mais detalhadamente os mecanismos intra-escolares. Nesse sentido, a 

escola deixava de ser vista somente como reprodutora da ideologia dominante para 

ser também percebida como um espaço próprio onde as transformações podem 

acontecer. Desta forma, aconteciam explicações sobre a má qualidade do ensino 

baseada em fatores externos, ou seja, problemas que as crianças pobres tinham e 

que estariam dificultando sua aprendizagem. 

De certo modo, o sistema educacional atual ainda persiste na precarização 

justificada do ensino destinado aos pobres, ou alunos provenientes de famílias de 

baixa renda. A escola deve ser um espaço de reflexão sobre a temática por parte 

dos educadores, de forma a repensar a qualidade da educação frente aos alunos 

com dificuldades de aprendizagem. O aprofundamento teórico usado para superar 

as concepções que culpabilizam os alunos pelo fracasso escolar podem ser melhor 

analisados se contextualizados e não isolados ou considerados inato ao estudante. 

Para Collares e Moyses (1992, p.26): 

 

A aprendizagem e a não-aprendizagem sempre são relatadas como algo 
individual, inerente ao aluno, um elemento meio mágico, ao qual o professor 
não tem acesso - portanto, também não tem responsabilidade. Ante índices 
de 50, 70% de fracasso entre os alunos matriculados na 1ª série da Rede 
Pública de Ensino brasileira, o diagnóstico é centrado no aluno, chegando 
no máximo até sua família; a instituição escolar, a política educacional 
raramente são questionadas no cotidiano da Escola. Aparentemente, o 
processo ensino-aprendizagem iria muito bem, não fossem os problemas 
existentes nos que aprendem.  

 

De acordo com Libório (1999), ao relacionar o fracasso escolar à vida dos 

educandos, isto provoca no sujeito a incorporação do estigma em toda a sua vida. 

Essas repercussões são muito sérias e afetam a auto-imagem das crianças; elas 

sofrem e internalizam a incapacidade, expropriados de sua normalidade, bloqueiam-

se; vão se tornando doentes; predomina a introjeção do rótulo. 

Para Gualtieri e Lugli (2012), um momento-chave na determinação do 

fracasso escolar é a avaliação da aprendizagem, porque por meio dela se 

estabelece quem pode ou não prosseguir no sistema, o que também é indissociável 

do planejamento de ensino. 
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A imagem negativa acerca de si mesmo faz com que as crianças percebam 

que são incapazes de realizar as atividades e deixem prevalecer os sentimentos de 

timidez, desconfiança e tristeza. Desta forma, o olhar investigativo do pedagogo e o 

resgate de aspectos positivos podem transformar a realidade daquele educando 

pelo resto de sua vida.  

Para Polity (2002), a relação humana evidenciada no processo de ensinar 

acontece com a articulação de diferentes fatores internos e externos à relação 

professor-aluno.  

Para Gualtieri e Lugli (2012), a prática educacional se encontra em 

cruzamento de aspectos muito diversos que envolvem a cultura escolar; currículo; os 

conteúdos escolares; os métodos de ensino; os fatores individuais relativos aos 

educandos e às crianças; a configuração do grupo de professores e de alunos que 

interagem; os fatores culturais e sociais que afetam a vida escolar. Assim, nenhuma 

das perspectivas, isoladamente, foi e será capaz de explicar e tampouco resolver o 

problema do fracasso escolar. 

Desta forma, Polity (2012) retrata que devemos acolher o educando sem 

tentar catalogá-lo em compartimentos fechados, mas inseri-lo em um novo 

paradigma que permita pensá-lo em toda sua complexidade. A educação deve fazer 

sentido no contexto de construção do conhecimento, pois, aprender e ensinar são os 

dois lados de uma mesma moeda que se complementam e que não podem se 

sustentar, a não ser na relação dialética que estabelecem entre si.  

A ausência de fundamentação teórica, ou até mesmo a dificuldade em 

relacionar-se com o outro fazendo com que o mediador da ação esteja se pautando 

em padrões cristalizados, faz com que a dificuldade de aprendizagem dos alunos 

esteja ligada à dificuldade em ensinar do professor. Desse modo, os problemas que 

deveriam ser solucionados por meio das estratégias utilizadas pelos professores, 

acabam se agravando. 

A instituição escolar tem diversas dificuldades para ensinar o conteúdo, tendo 

como ponto fundamental o acesso à informação. Assim, seu trabalho é gerar, 

integrar e organizar o conhecimento. O conhecimento não é acumular fatos, mas sim 

uma produção dos sujeitos que estão sempre em movimento. Também não é algo 

que pode ser transferido de uma pessoa para outra, mas supõe construção de 

sentido atribuído às próprias ações no processo de aprender. 
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Para Gualtieri e Lugli (2012), se a aprendizagem significativa se constrói a 

partir de concepções, imagens e significados anteriores (tanto para professores 

como para os alunos), é preciso proporcionar diferentes situações de aprendizagem, 

de modo a contemplar a diversidade cultural, bem como o ritmo dos educandos.  

O processo de aprendizagem, as relações sociais e os contextos familiares 

muitas vezes não são postos em reflexão para entender o comportamento do aluno. 

O fracasso escolar não deve ser visto de forma isolada e nem deve culpabilizar o 

aprendiz, pois o sistema educacional é precário e o fracasso escolar reflete um 

problema de ordem mais ampla, mais geral.  

Sob a ótica de Ferraro (2004, p.48): 

 

[…] essa produção de novos analfabetos se fazia pela exclusão praticada 
pelo aparelho escolar e que as vítimas desse processo de exclusão podiam 
ser reunidas em três grupos. No primeiro deles, estão todos aqueles que 
são excluídos in limine, os que nem chegam a ser admitidos no processo de 
alfabetização na idade de escolarização obrigatória”. O segundo grupo 
compreende aqueles que, tendo sido admitidos, são posteriormente 
excluídos do processo, os chamados evadidos. Finalmente o terceiro grupo 
abrange todos “aqueles que, ainda dentro do sistema de ensino, estão 
sendo objetos de exclusão do próprio processo de ensino através da 
reprovação e repetência e estão sendo assim preparados para posterior 
exclusão do processo.  

 

Ao realizarmos a análise sobre o fracasso escolar evidenciamos que faz-se 

necessário que a prática docente priorize o processo de construção do 

conhecimento no educando, por meio do qual as informações são transformadas em 

conhecimento integrando os distintos elementos que o compõe. Para romper com a 

ideia do fracasso inato ao aluno, faz-se necessário repensar modos e tempos de 

aprender. 

As experiências vividas pelas crianças interferem nos ritmos individuais que, 
nem sempre são compatíveis com os tempos arbitrariamente determinados 
pela organização escolar. (GUALTIERI E LUGLI, 2012, p. 47) 

 

Uma pesquisa realizada por Bahia (2012) analisou diversos programas 

governamentais destinados a diminuir a repetência, mas que não melhoraram a 

qualidade do ensino. Os programas foram criados no estado de São Paulo e Paraná 

destinados à Educação Básica, tendo como objetivo a suposta solução realizada por 

ações governamentais, ao longo de três décadas, referentes ao fracasso escolar.  
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A primeira proposta do Ciclo Básicoocorreu em 1983, pela Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo, Governo do PMDB – Ciclo Básico e tinha como 

objetivo a democratização do ensino e a melhoria da qualidade educacional. 

Utilizava como discurso os problemas da educação, valorização salarial e 

profissional e a autonomia das escolas, promovendo uma abertura no diálogo entre 

os professores e o governo. Assim, foi descoberto um alto índice de retenções na 

passagem da primeira para a segunda série do ensino fundamental, o que mostrava 

o despreparo do educando. De acordo com as reclamações dos professores, 

realizaram modificações no ensino, tornando a primeira e a segunda série um ciclo 

contínuo. Não existia a possibilidade de reprovação entre essas séries, anunciando 

assim, uma proposta baseada em um trabalho pedagógico inovador, deixando de 

lado práticas já ultrapassadas.  

 

Rompia-se, assim, com a tradição cartilhesca que perdurou por mais de 60 
anos em nossas escolas, porém, começaram a surgir práticas inseguras – 
uma amálgama entre o ultrapassado e o inovador – próprias do processo 
pelo qual os professores estavam passando, mas responsáveis pela má 
formação leitora e escritora de alguns alunos que concluíam o Ciclo Básico 
sem domínio da base alfabética. (BAHIA, 2012, p.41) 

 

Apenas em 1988 foi apresentado a Proposta Preliminar de Alfabetização 

(Duran, 1988), no Estado de São Paulo, que tinha como característica possibilitar 

uma reflexão sobre a prática e promover uma discussão sobre possíveis ações 

renovadoras via capacitação profissional. 

A proposta constituiu um grande marco histórico, pois estava rompendo com 

a ineficácia das práticas anteriores, proporcionando uma relação entre professores e 

a Secretaria de Educação e melhoria na capacitação profissional (teoria/prática). 

Mas, mesmo assim, o índice de retenção continuou crescendo, só que agora da 

segunda para a terceira série do Ensino Fundamental. 

Como a questão do grande número de reprovações persistia, em 1996 foi 

criada a segunda proposta - o Projeto Classes de Aceleração - organizada pela 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, pelo governo vigente PSDB, que 

buscava organizar a trajetória escolar dos alunos que possuíam defasagem de 

idade/série. A classe de aceleração funcionava de acordo com a idade/série, 

retirando o aluno da classe regular, como uma forma de recuperar o percurso 
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escolar e proporcionando condições para superar suas dificuldades. Sua 

implementação, entretanto, encontrou algumas dificuldades: 

 

Como podemos observar os alunos com 12 anos de idade, que estavam 
numa 4ª série em 1995, eram colocados em Classes de Aceleração II em 
1996 e, no final deste ano, encaminhados para a 5ª série. Logo, “não só 
avançariam” como ficariam mais um ano numa classe de aceleração, em 
1996, fora do sistema regular de ensino, que devolveria, em 1997, para a 
série subsequente [...] (BAHIA, 2012, p. 44) 

 

Esse programa também oportunizou a capacitação profissional, materiais 

pedagógicos e orientação pedagógica específicas. A implantação desse projeto foi 

considerada bem-sucedida, pois atendia às necessidades educacionais da época. 

 No entanto, existem várias questões que não foram pesquisadas e 

analisadas, como: “O que aconteceu com os alunos que tinham a defasagem 

escolar e evadiram das escolas?”. A realidade escolar é totalmente diferente da 

proposta, afinal, a pesquisa realizada de acompanhamento em escolas 

consideradas bem-sucedidas foi precária.  

Mesmo com um grande número de alunos que evadiram das instituições, a 

proposta foi considerada satisfatória, devido a vários fatores que contribuíram, como: 

o projeto político pedagógico; material didático; capacitação profissional e 

acompanhamento do diretor e coordenador. Em uma análise comparativa entre os 

alunos egressos e não egressos, os dois tiveram um baixo desempenho, o que 

demonstra a má qualidade do ensino de modo geral.  

Segundo Arroyo (2000), estamos à procura de soluções para problemas muito 

antigos em soluções inovadoras, sempre utilizando um novo método para “empurrar” 

o aluno na sua vida escolar e não nos preocupando com seu processo de 

desenvolvimento. Portanto, as propostas devem ter como objetivo o 

desenvolvimento do educando, entendendo-o como um ser social e histórico e 

garantindo seu sucesso na aprendizagem, ou seja, torna-lo prioridade no processo 

de ensino e aprendizagem. 

Em 1997 foi criada a terceira proposta pela Secretaria do Estado de São 

Paulo, o Regime de Progressão Continuada, que teve como objetivo a diminuição 

dos índices de evasão e repetência, sendo organizada da seguinte maneira: deixava 

de ser seriada e passou a ser dividida em Ciclos, ou seja, Ciclo I – da primeira a 

quarta série e Ciclo II – da quarta a oitava série; os alunos eram avaliados apenas 
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no final do ano do último ciclo (4ª/8ª série), diferentemente da proposta seriada, na 

qual eram avaliados ao final de cada ano letivo. O processo de avaliação deveria ser 

continuo, com o objetivo de ter uma recuperação continua e paralela. 

O regime de progressão continuada deveria assegurar: avaliação institucional; 

avaliação da aprendizagem; atividades de reforço; possibilidades de adaptação; 

indicadores de desempenho; frequência dos alunos; melhoria no ensino; avaliação 

do projeto; regimento adequado e participação das famílias. 

Os professores sentiram grandes dificuldades na implantação desse projeto, 

pois requeria mudanças em suas práticas pedagógicas e de avaliação (inserção da 

avaliação com caráter diagnóstico do processo ensino-aprendizagem), e também em 

termos de concepções teóricas, visto que requeria saber diferenciar a progressão 

automática da progressão continuada. Além disso, pedia mudanças nas condições 

de trabalho, pois o espaço físico era inadequado e a organização do trabalho não 

possibilitava uma efetiva relação entre os professores da sala regular e os da sala 

de recuperação.  

 
A proposta de progressão continuada visa a não exclusão dos alunos do 
sistema de ensino que propõe mecanismos para que sejam garantidas a 
aprendizagem destes – por meio de uma avaliação continuada, no 
processo, com ações de reforço de estudos etc. -, pois está claro que o 
modelo de avaliação anterior, que punia, reprovando os alunos, também 
não garantia uma aprendizagem eficiente e de qualidade. (BAHIA, 2012, 
p.54) 

 

Portanto, a proposta teve o objetivo de elevar a autoestima do educando, 

assegurando sua permanência na escola, como também sua 

aprendizagem/desenvolvimento, e de melhorar as relações sociais, tendo a 

preservação das suas potencialidades, garantindo um conhecimento sistematizado 

de qualidade e desempenhando uma ação favorável à superação do fracasso 

escolar. 

Em 2008, o governo do estado do Paraná propôs um programa que também 

visava tratar da questão do não aprender e da retenção dos alunos, denominado 

Sala de Apoio à Aprendizagem. Por meio da INSTRUÇÃO N. 007/2011 - 

SUED/SEED, objetivou a regularidade e apoio à abertura de salas de apoio à 

aprendizagem nas escolas estaduais e disponibilidade de professores para esse 

trabalho. 



32 

 

A abertura de tal sala é permitida para o ensino das disciplinas de língua 

portuguesa e matemática, no 6º e 9º anos do ensino fundamental. Deveria funcionar 

no contraturno escolar como atividades complementares. A carga horária para cada 

disciplina deveria ser de 4 horas aulas semanais e as salas deveriam conter no 

máximo 20 alunos.  

 O professor da sala regular deveria indicar os alunos para a sala de apoio de 

acordo com suas necessidades educacionais, através de uma avaliação diagnóstica. 

Realizaria um plano de trabalho de acordo com as especificidades de cada aluno e a 

sua participação integral. Promoveria uma interação com a família, explicando a ela 

a importância da sala de apoio. Garantiria que o trabalho desempenhado fosse 

importante e participaria de conselhos escolares. Adequaria os espaços para a 

realização das atividades. Preencheria relatórios relativos ao trabalho desenvolvido 

e o resultado obtido com os alunos. Analisaria a frequência deles e garantiria o 

funcionamento no contraturno.  

Entretanto, os dados de estudo sobre esse programa oficial no Governo do 

Estado do Paraná demonstram sua fragilidade na concepção teórico-metodológica 

que fundamenta a proposta; na implementação nas escolas; na gestão de recursos 

e na gestão pedagógica do projeto, bem como na assistência aos envolvidos; 

formação continuada, recursos materiais, entre outros problemas. (OLIVEIRA E 

TOSCANO, 2015, FIGUEIREDO, 2013) 

Pude realizar, durante minha formação uma pesquisa vinculada a um projeto 

de pesquisa do qual participei como aluna de Iniciação Científica, na sala de apoio à 

aprendizagem que é ofertada pelo Núcleo Regional de Educação com aulas de 

Língua Portuguesa e Matemática para os alunos do Ensino Fundamental, 6º e 9º 

anos. Nessa experiência pude acompanhar mais de perto uma realidade 

educacional que, apoiada nas políticas públicas educacionais, releva um 

descompasso entre o que é planejado e defendido na proposta e aquilo que é 

realizado na execusão do programa. Com o objetivo de compreender como se 

encontrava a implantação desse programa aquela pesquisa investigou como os 

pedagogos responsáveis pelo mesmo avaliavam o trabalho. Para tanto, foram 

selecionados cinco escolas na cidade de Londrina. Dentre os resultados obtidos 

destacamos: a abertura da sala de apoio à aprendizagem é muito significativa para o 

desenvolvimento dos educandos que possuem dificuldades de aprendizagem, 

dificuldade essa que é diagnosticada como problemas do ensino, formação 
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insuficiente dos professores para a realidade atual, distorção de valores, pouco 

envolvimento das famílias, falta de recursos, problemas sociais e familiares e pouca 

valorização da educação escolar. À escola, como um lugar de cultura mais 

elaborada, é atribuído o papel de identificar as necessidades do educando e de 

buscar fazer uso de várias estratégias para garantir o desenvolvimento dos alunos, 

como também o funcionamento da sala de apoio. Constatamos a necessidade de 

que seja oportunizado mais encontros entre os professores e pedagogos a fim de 

esclarecer dúvidas e auxiliar nesse processo. 

A implantação dessas propostas nos mostra que as políticas públicas 

educacionais estão mais centradas na redução dos índices que revelam o grande 

número de reprovações que no processo de aprendizagem a ser desenvolvido para 

evitar as reprovações e evasão escolar. Precisamos refletir que diminuir a repetência 

não é condição direta para a melhoria da qualidade de ensino. 

 Para efetivar uma educação de qualidade, o professor precisa refletir de 

forma crítica acerca de sua prática docente, a fim de não causar danos à vida do 

educando, repensando novas formas de mediar o aprender, pensando na maneira e 

no tempo que aquele estudante aprende. No entanto, também tem o direito de ser 

assistido em sua atuação, valorizado em seu fazer pedagógico, ter condições 

objetivas razoáveis para o trabalho e formação continuada como suporte para 

atuação de qualidade. Em relação a isso, Moyses (1992, p.28) aponta que 

 

Uma outra agravante decorre do fato de que parece que a única 
preocupação consiste em encontrar "diagnósticos" que expliquem, 
justifiquem o não-aprender. Não se trata de buscar um diagnóstico real para 
uma ação efetiva, no sentido de minimizá-lo, ou mesmo anulá-lo. Uma vez 
feito o "diagnóstico", cessam as preocupações e angústias. (COLLARES E 
MOYSES, 1992 p. 28) 

 

Para Gualtieri e Lugli (2012), a vinculação entre saúde e aprendizagem já é 

algo naturalizado entre educadores que sabem a importância do bem-estar físico e 

emocional da criança e do jovem para que o processo de aprendizagem ocorra. 

Porém, quando surgem dificuldades de aprendizagem ou comportamento 

indesejável, torna-se difícil não apontar a algum transtorno de que a criança possa 

ser portadora. 

Os excessos nesses diagnósticos têm levado à patologização ou à 

medicalização de certos comportamentos escolares, ou seja, novamente o fracasso 



34 

 

escolar está centrado no aluno. É preciso levar em consideração todo o 

conhecimento prévio dos educandos para planejar conteúdos significativos para sua 

aprendizagem e que impulsionem o seu interesse por determinadas matérias e 

conteúdos, principalmente pensando na educação de jovens e adultos que já 

possuem bagagem de vida, trabalho, responsabilidades com o sustento da família, 

entre outras vivências que poderiam ser incorporadas ao plano de trabalho nesta 

modalidade de ensino.  Outra forma de melhoramos a educação é realizando 

encontros com a comunidade escolar, trazendo novos assuntos para integrar a 

participação no sistema educacional de ensino, ou seja, utilizando a gestão 

democrática. GUALTIERI E LUGLI (2012). 

Diante das dificuldades de aprendizagem de cada educando, ou até mesmo 

entender o motivo dele estar desinteressado pela aprendizagem, é dever do 

professor e da equipe pedagógica pensar uma estratégia de ensino ou utilizar outros 

métodos para a superação do mesmo, sem prejudicar a autoimagem deste aprendiz.  

 No que diz respeito à educação, faz-se necessário o acompanhamento da 

vida social de todos os estudantes garantindo o acesso e a permanência na escola. 

Esta deve ocorrer de forma a trazer as vivências dos alunos para dentro da sala de 

aula, como o trabalho, por exemplo. A responsabilidade do professor e de toda 

equipe pedagógica quanto ao aprender daquele indivíduo é de acompanhar o aluno 

no processo de escolarização, pensando na evolução do seu aprender e, diante das 

dificuldades, repensar a forma como está acontecendo o processo. Entretanto,  

[…] os professores, que deveriam ser também os responsáveis por analisar 
e resolver problemas educacionais, assumem uma postura acrílica e 
permeável a tudo; transformam-se em mediadores, apenas triando e 
encaminhando as crianças para os especialistas da Saúde. Essa prática 
acalma a angústia dos professores, não só por transferir responsabilidades, 
mas principalmente porque desloca o eixo de preocupações do coletivo 
para o particular. O que deveria ser objeto de reflexão e mudança - o 
processo pedagógico - fica mascarado, ocultado pelo diagnosticar e tratar 
singularizados, uma vez que o "mal" está sempre localizado no aluno. 
(COLLARES E MOYSES, 1992, p. 29)  

 

Por essa razão nos interessou analisar os significados produzidos no contexto 

escolar da EJA acerca do ensinar e aprender, em sua relação com o mundo do 

trabalho e suas transformações. 
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3. ANÁLISE DE DADOS 

 

Conforme indicamos anteriormente, constituímos três eixos de análise a partir 

da fala dos entrevistados, registrada em gravação e transcrita posteriormente. Os 

eixos emergiram dos dados, não tendo sido levantados a priori e ficaram assim 

definidos: significado atribuído à sua condição de aluno; sentidos atribuídos à escola 

e sentido atribuído à perspectiva do outro sobre si (percepção que tem do modo 

como os outros o veem) e o significado que atribuem à relação entre escola e 

trabalho. Antes de explorarmos cada eixo, apresentamos uma caracterização geral 

da escola, na qual a pesquisa se desenvolveu e dos participantes do estudo. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA E DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

A observação na sala de aula da educação de jovens e adultos ocorreu em 

uma escola municipal em Londrina PR. A instituição funciona em três turnos, período 

matutino, vespertino e noturno. Atende a 325 alunos distribuídos da seguinte forma: 

o período matutino funciona das 7:30h às 11:30h, com seis turmas, três quintos anos 

e três quartos anos. O período vespertino funciona das 13:30h às 17:30h e nele 

ocorre o atendimento para sete grupos, dois terceiros anos, dois segundos anos e 

três primeiros anos. No período noturno, que funciona no horário das 18:00h às 

22:00h, o atendimento é para os alunos matriculados na EJA com turma multiseriada 

e uma professora regente. Se caracteriza por aprendizes idosos, pessoas com 

deficiência e jovens com defasagem idade/série. 

O processo de avaliação do desempenho dos alunos da EJA segue o 

determinado pela LDB, seção I das disposições gerais, art. 24, item V. Assim, a 

verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:  

 

Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência 
dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo 
do período sobre os de eventuais provas finais; possibilidade de aceleração 
de estudos para alunos com atraso escolar; aproveitamento de estudos 
concluídos com êxito; obrigatoriedade de estudos de recuperação, de 
preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento 
escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus 
regimentos.A avaliação do aproveitamento escolar deverá incidir sobre o 
desempenho do aluno em diferentes situações de aprendizagem, utilizando 
técnicas e instrumentos diversificados, aplicando-se a todos os 
componentes curriculares, independente do respectivo tratamento 
metodológico. 
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As indicações da lei que normatiza o funcionamento da EJA não excluem a 

escola da problemática vivida em todos os seguimentos da Educação, quanto às 

discrepâncias entre o que é proposto e o que é de fato possível na implantação e 

manutenção dos programas na unidade escolar. No caso da referida instituição, por 

exemplo, a sala de EJA, além de ser ofertada multiseriada, ainda atende a alunos 

com necessidades educacionais especiais, em substituição à sala de recursos neste 

turno de oferta. 

Apresentamos a seguir um quadro no qual estão indicadas algumas 

informações básicas, caracterizadoras da população atendida nesta sala/unidade 

escolar, tais como: idade, gênero, profissão, e tempo de afastamento da escola. 

 

Quadro 1 – Alunos da EJA participantes da pesquisa.  

Participantes  Idade  Gênero  Profissão  Ausência Retorno 

Aluno 1  14 Masculino Trabalha em duas 

farmácias 

Três meses Esse ano 

Aluno 2  18  Masculino Serralheiro Três anos Há uma 

semana 

Aluno 3 22 Masculino Serralheiro Mais de três 
anos 

Retornou em 
2012 e 
desistiu. 
Retornou 
esse ano 

Aluno 4  26 Feminino Estudante da 
APAI e escola 
regular. 

  

Aluno 5  28 Masculino Auxiliar de 
serviços gerais 

Pelo menos 
2 ou 3 anos 

Há um mês. 

Aluno 6 35 Masculino Aposentado Cinco anos Esse ano 

Aluno 7 48 Feminino Pensionista e 
aposentada 

Quarenta 
anos 

Há três anos 

Aluno 8 53 Feminino  Desde 
criança 

Esse ano 
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Aluno 9 61 Feminino Diarista Desde 
criança 

Há cinco 
meses. 

Aluno 10 69 Feminino Vendedora de 
cueca virada 

Desde 
criança 

Há quatro 
anos. 

Professora   Feminino Professora na 
rede municipal. 

  

      

 
Fonte: a autora. 

 

Conforme evidenciado no quadro acima, alguns elementos podem ser 

destacados: em primeiro lugar, a idade média do grupo é elevada e variada. Apenas 

um dos alunos tem 14 anos, os demais, todos acima de 18 anos, sendo que cinco 

participantes têm até 28 anos; três têm entre 35 e 53 anos e dois tem entre 61 e 69 

anos. O nível de interesse, o lugar da escola na vida cotidiana e os significados 

atribuídos ao pertencimento em relação ao grupo, podem ser influenciados pela 

discrepância de idade entre os alunos. 

Outro aspecto que se destaca é que apenas dois participantes não estão 

inseridos no mercado de trabalho, sendo que um deles é portador de necessidades 

especiais. O trabalho está fortemente presente na constituição desse grupo de 

sujeitos/alunos. 

Outra característica importante a ser destacada é o grande tempo de 

afastamento da escola. Inclusive proporcionalmente às idades (mais jovens - 3 a 5 

anos) se revela em longo afastamento. Com exceção do aluno de 14 anos que ficou 

três meses fora da escola, os demais estiverem ausentes por mais de três anos e os 

mais velhos, desde a infância - 40, 50 anos ou mais. O retorno à escola, sem dúvida, 

tem desdobramentos relativos ao longo período fora desse contexto. 

Posto isto, que nos mostra alguns aspectos gerais sobre como esse grupo de 

alunos está constituído, passamos a descrever os eixos temáticos que os dados 

permitiram organizar e analisar. O primeiro eixo de análise pode nos auxiliar nessa 

compreensão, pois está relacionado aos modos como esses participantes se 

percebem na condição de aluno. 
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3.2 COMO SE PERCEBEM ENQUANTO ALUNOS 

 

Nesse item procuramos identificar os sentidos atribuídos pelos alunos à 

própria vida escolar na EJA (Educação de Jovens e Adultos). Buscamos com esse 

questionamento inferir quais as condições objetivas apresentadas por eles para que 

frequentassem a escola e porque a abandonaram, tendo agora a necessidade de 

frequentarem a EJA, em outro momento de seu ciclo de vida.  

As respostas foram diversas, mas revelaram dificuldades de transporte e 

locomoção e a distância física das escolas em relação à suas casas. Nos dias 

atuais, há maior número de escolas distribuídas nos bairros e o georeferenciamento 

escolar permite que os estudantes sejam matriculados próximos à sua residência. 

Entretanto, no período indicado pelos participantes do estudo, essa não era a 

realidade, conforme exemplificamos com a fala do participante número 9 “A é isso ai! 

Nós tinha muita vontade de aprender, mas nós não ia porque nós tinha medo de ir 

sozinha pra escola e a escola era longe.” 

Nessa temática investigada, também foi percebida a força das relações 

interpessoais e, em especial, dos deveres e obrigações familiares, para definir a 

ausência na escola. As demandas de trabalho e cooperação no sustento da família 

os fizeram tomar a decisão de não frequentar a escola. A despeito dessa 

necessidade de trabalho em detrimento do estudo, os participantes referem valor 

atribuído à escola, pelos seus familiares, conforme indicam os depoimentos a seguir: 

 
ALUNO 5 – Não faltou nada. Meus pais sempre me deram apoio para 
estudar, mas eu meio que no meu pensar eu tenho que trabalhar para 
ajudar meu pai. Meu pai sempre me apoiou, meus pais. 
ALUNO 8 – Eu tinha que cuidar da minha mãe né. Fazer o serviço pra ela. 
Eu ajudava muito a minha mãe em casa. Por isso eu larguei um pouco a 
escola. 

 

Outra questão que se apresenta quando buscamos investigar os sentidos 

atribuídos à escola, diz respeito à relação positiva ou negativa estabelecida entre 

professor e aluno que é referida como marcante na percepção acerca da instituição. 

As trocas estabelecidas tanto podem favorecer a sua vinculação, como o seu 

abandono. Exemplificamos:   

 

ALUNO 10 – Faltou a professora ensinar, eu não tinha sapato e nem guarda 
pó e eu fazia guarda pó de saco que minha mãe fazia pra gente, chegava 
as meninas ficavam tirando sarro que a gente era pobrezinha. Assim a 
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gente não aprende né. O carinho né, com as crianças, eu tinha seis anos eu 
chupei mexerica dentro da classe e ela me colocou de castigo atrás da 
porta, contaram pra minha mãe e minha mãe veio e bateu nela lá no sítio, 
as pessoas vieram acudir, minha véia búlgara era brava. Eu sou búlgara. 

 

Surgiu como relevante nos dados, a percepção de que para os participantes a 

decisão de não frequentar a escola, em muitos casos, se constituiu a partir da 

relação com o outro, seja esse outro, o professor, a família, ou o grupo de amigos, 

como indicam as falas a seguir:  

 

ALUNO 6 – Faltou amizade dos colegas, dos amigos. 
ALUNO 7 – Faltava apoio dos pais, muito apoio de quem estava em volta. 
Se o pai não apoiar o filho pras coisas não adianta nada. 
ALUNO 4 – Nunca deixei de ir a escola. É eu e a ALUNA 10 estamos faz 
tempo aqui na escola. 

 

De acordo com Charlot (2000), a relação com o saber é uma relação com o 

mundo. Nesses diversos locais, os indivíduos aprendem através do contato com as 

pessoas e mantém relações, que assumem formas diversas. Desta forma, aprender 

é um momento da história individual e coletiva. 

 

A função central da escola é instruir, mas ela participa da educação e é 
também espaço de vida. Admitindo-se que as diversas atividades 
desenvolvidas em uma sociedade não são redigidas pela mesma lógica, a 
importância dessa questão surge imediatamente: existem locais mais 
adequados do que outros para implementar tal ou qual figura do aprender. 
(CHARLOT, 2000 P. 67) 

 

Posto isto, que discutia as razões pelas quais esses alunos deixaram a 

escola, perguntamos sobre a decisão de retornar a ela.  Identificamos que alguns 

deles relacionam a instituição como condição de mudança de vida e promotora do 

bem-estar da pessoa. As falas a seguir revelam o valor atribuído à escola e sua 

relação com o mundo do trabalho, característica da vida adulta. 

 

ALUNO 2 – Para aprender a ler e poder trabalhar em outro emprego. 
ALUNO 3 – Futuramente ver se arrumo um emprego melhor. 
ALUNO 5 – Para eu aprender mais um pouco, tenho pensamento de fazer 
um curso na área profissional na área que eu faço. Mais para o meu bem 
estar mesmo, saber mais é bem melhor. 
ALUNO 6 – Eu pedi a Jesus. E eu voltei. A professora falou “volta para a 
escola pra você aprender bastante”, então eu falei assim eu preciso 
aprender bastante, bastante, bastante. Ai eu peguei a letra A, a letra E, a 
letra C e a letra D. 
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Essa relação entre a escola e o mundo do trabalho foi discutida no referencial 

teórico do presente estudo, mas lembramos aqui a fala de Ferretti (1992 p.96): 

 

a força de trabalho é constituída pela energia dispendida pelo trabalhador 
no processo de trabalho. Essa energia é energia muscular, nervosa, 
cerebral. Para que exista e possa ser usada, é necessário que o operário se 
alimente. Assim essa energia deve ser reconstituída diariamente, sem o que 
vai diminuindo de intensidade, interferindo na produção. Mas não basta, 
para isso, que o trabalhador se alimente. Ele precisa também vestir-se, ter 
um lugar para morar. E é importante também que ele se reproduza, porque 
essa reprodução que garantirá a existência de mais força de trabalho 
quando a dele já estiver exaurida. Portanto, é necessário que, além de 
alimentar-se, vestir-se e abrigar-se, o trabalhador tenha condições de fazer 
o mesmo com sua família. Por outro lado, esse operário não vive isolado 
dos demais. Participa de alguma forma, da vida do país onde trabalha e, 
portanto, de suas manifestações culturais, o que quer dizer que, além das 
necessidades básicas, deve satisfazer outras (de caráter cultural) que lhe 
são colocadas pela condição de habitante do país.  

 

Por meio da venda da força de trabalho é possível existir uma satisfação das 

necessidades humanas. Relacionando o trabalho com a escola, os indivíduos 

procuram adquirir o saber para sua capacitação profissional, isso em todas as 

instâncias da educação, devido aos princípios capitalistas que nos regem, e ao seu 

próprio valor enquanto funcionário. Desta forma, a educação é determinada pelo 

modo de produção do mercado de trabalho. 

A apropriação do saber faz com que o adulto se sinta bem, de forma a elevar 

sua autoestima e seu bem-estar. O saber está relacionado ao ser na vida dos 

entrevistados, então, se eles sabem mais, eles se sentem mais qualificados, 

importantes e independentes para realizar suas tarefas diárias. Estudos acerca das 

crenças de auto-eficácia tem evidenciado que a percepção que o sujeito tem de si 

mesmo e de suas capacidades interfere na sua produção. 

 

Essencialmente, as crenças de auto-eficácia são percepções que os 
indivíduos têm sobre suas próprias capacidades. Essas crenças de 
competência pessoal proporcionam a base para a motivação humana, o 
bem-estar e as realizações pessoais (PAJARES, OLAZ, 2008 p.101) 

 

Desta forma, vemos os resultados da avaliação da própria aprendizagem 

realizada pelos indivíduos influenciarem fortemente suas realizações em campos 

diversos. O ambiente e as relações sociais, por meio do julgamento do 

comportamento humano e a necessidade de se perceberem competentes, 

influenciam as avaliações sobre suas capacidades. 
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Essa questão permite analisarmos que a aprendizagem para os participantes 

de nosso estudo ocupa um lugar organizador da vida diária:   

 

ALUNO 9 –Eu mesmo! Porque eu quero aprender. Se a gente não sabe 
nada a gente também não é nada. Que quero aprender.  
ALUNO 10 – Eu fiquei com meu marido quarenta anos, mas só que depois 
da idade que eu vim estudar porque eu quero aprender. Sabe porque se a 
gente precisa de alguma coisa né, de ler alguma coisa que chega pelo 
correio não precisa pedir para os outros ler as coisas da gente. Então é 
isso. Sai para a cidade vê as coisas, vê uma placa de uma loja. 

 

 

Além dessa questão, as falas acima revelam que o sentido atribuído à escola 

e ao aprender está imbuído da autonomia. Das possibilidades de construção de 

estratégias que permitam maior acesso social, mobilidade, fluência e usufruto das 

condições que a modernização da sociedade permite aos letrados, aos 

alfabetizados. 

De acordo com Paulo Freire (2005), “talvez seja este o sentido mais exato da 

alfabetização: aprender a escrever a sua vida, como autor e como testemunha de 

sua história, isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se”.  

Percebemos que existe uma grande relação entre o aprender e a relação com 

o mundo, que parte de uma relação consigo mesmo e com os outros sujeitos. Desta 

forma, o aprender é uma construção coletiva que acontece nos diversos segmentos 

da sociedade, que dará ao sujeito condições de se comunicar com outros indivíduos, 

bem como valorizar a construção do seu saber.  

Ainda nessa linha de raciocínio, a escola ocupa um lugar na vida dos 

participantes e, portanto, os retira do “não-lugar”. As respostas apresentadas por 

dois participantes indicaram que elas retornaram à escola por ter alguma perda na 

família. Possuíam responsabilidade por algum parente adoentado e a pessoa veio a 

falecer, o que proporcionou o retorno deles ao contexto escolar. 

 
ALUNO 7 – Eu resolvi. Meu marido faleceu e meu sogro faleceu. Eu ficava 
em casa sozinha, ai minha vizinha estava estudando e me convidou e eu 
achei que era a melhor coisa pra mim distrair. 
ALUNO 8 – Eu perdi meu marido com câncer. Eu desisti uns dias, mais eu 
voltei pra escola. 
ALUNO 1 – Deus pediu pra eu voltar a estudar e ser um bom aluno. 

 

Assim, a relação que estabelecem com o saber sistematizado da escola é 

mediada por uma necessidade ou por um pertencimento de outra ordem na vida 
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cotidiana. Porém, esta parece ser a razão de entrada na instituição e não de 

permanência. Estando nela, engajam-se no processo de aprendizagem. 

Ao realizar a pergunta sobre as principais dificuldades que eles encontram na 

escola, percebemos que as dificuldades em matérias ou conteúdos escolares 

específicos da Língua Portuguesa e da Matemática são ressaltados.  

 

ALUNO 1 – Matemática. 
ALUNO 2 – Nada, só o normal mesmo. Eu sei ler um pouco e escrever e 
fazer conta um pouco também. 
ALUNO 3 – Mais é pra ler. 
ALUNO 4 – Aprender a ler e a escrever. 
ALUNO 5 – Resolver aprender a ler mais. Queria aprender a ler mais um 
pouco. 
ALUNO 6 – Hum, aprender. Mais o português. 
ALUNO 7 – Nenhuma. A única coisa mais que eu tenho dificuldade é 
escrever com letra de forma, agora a letra de mão eu vou. Conta também 
eu gosto muito de fazer. 
ALUNO 8 – A minha letra é muito feia. Mas eu sei ler, sei escrever, sei o 
nome da professora e do colégio. O problema é a minha letra. Eu sou 
canhota ainda por cima e isso ainda ajuda bastante a gente né.  
ALUNO 9 – Isso que eu falei, juntar as letras e ler. Escrever eu escrevo, eu 
faço continha. 

 

Um dos entrevistados responde que a maior dificuldade são os problemas de 

saúde que ele enfrenta. Porém, se sente muito bem em ir para a escola. 

 

ALUNO 10 – Dor nas costas, é que eu fui acidentada uns tempos. Depois 
eu cai no ônibus e o joelho tudo machucado. Eu venho assim mesmo, eu 
moro pertinho, mas é que eu sinto muita dor. Eu me sinto bem. Se eu 
pudesse dormir aqui dentro eu dormia. 

 

É interessante perceber que a despeito das dificuldades cotidianas que 

enfrentam, a relação que estabelecem com a escola é de vinculação positiva. Este 

dado pode ser confirmado nos sentidos atribuídos por eles à instituição, como 

descrevemos a seguir. 

 

3.3 SENTIDO ATRIBUÍDO À ESCOLA – PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO 

 

Ao perguntarmos o que eles achavam da escola, todos os entrevistados 

demonstraram uma visão positiva sobre o processo de escolarização em 

andamento. 

 

ALUNO 1 – Melhor! Gosto. 
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ALUNO 2 – Que é boa. 
ALUNO 3 – Boa. 
ALUNO 4 – Bom, eu gosto. 
ALUNO 5 – Ah, é uma escola boa, eu gosto. 
ALUNO 6 – Acho que é ótima. 
ALUNO 7 – Acho muito bom. Você aprende muitas coisas e faz amizades. 
ALUNO 8 – Ah! É muito boa. Professora boa. 
ALUNO 9 – Ah! Eu acho muito legal! Eu gosto. 
ALUNO 10 – É bom, a gente tem que aprender né. 

 

Ao perguntar o que eles mais gostam na escola, foi identificado que as 

relações interpessoais estão muito presentes. E que 6 dos 10 participantes 

apresentam suas relações interpessoais entre amigos e professora como o que mais 

gostam.  

 

ALUNO 1 – A escola, a professora, os alunos, os amigos… todo mundo. 
ALUNO 3 – As aulas são legal, a professora também. 
ALUNO 5 – Da aula, da professora ela explica bem explicadinho dá para 
entender assim mais ou menos, na verdade eu não sei ler direito e estou 
aprendendo agora. A aula é bem melhor. 
ALUNO 7 – Gosto das amizades.  
ALUNO 8 – Da professora né, ela dá muita atenção pra gente, ela é 
carinhosa, eu gosto muito dela. 
ALUNO 9 – Eu gosto da amizade, da professora que é boazinha. De todos, 
não tenho o que falar de ninguém. Bem legal. É a única escola que comecei 
a estudar foi o (outra escola) e eu não gostei muito, porque era só um 

pouquinho de aula e aqui é bastante pra gente aprender mais. 

 

A alimentação para dois dos entrevistados também se caracterizou como 

ponto favorável ao retorno.  

 

ALUNO 4 – De estudar e de comer aqui. 
ALUNO 10 – Da comida e de estudar. Primeiramente estudar e depois 
comida. 

 

Encontramos também em duas respostas a escola como espaço de 

constituição do sujeito, a partir da sua formação. Segundo esses participantes, o que 

mais gostam está relacionado ao saber, o que atinge plenamente os objetivos da 

instituição escolar. 

 

ALUNO 2 – Eu gosto de escrever a aprender a ler. 
ALUNO 6 – Aprender as palavras. Pra eu passar de ano e pra eu pegar as 
letras. 

 

Quando foi realizada a pergunta sobre o que os alunos não gostam, sentimos 

um pouco de desconforto nas respostas, como se a escola não tivesse nada do que 
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eles não gostassem, ou não pudessem dizer, não fosse adequado falar "mal", 

apontar aspecto negativo. Desta forma, sete deles não apontam aspectos negativos. 

Destacamos a fala do Aluno 10, na qual identificamos uma percepção positiva da 

escola  justificada no fato de que ela pode trazer para a escola todas as suas 

emoções e dividir com seus colegas e professora. 

 

ALUNO 2 – Não tenho nada pra falar não. 
ALUNO 3 – Não sei. 
ALUNO 4 – Eu gosto de tudo aqui. 
ALUNO 7 – Dificilmente eu vou falar alguma coisa pra você que eu não 
gosto. 
ALUNO 8 – Eu gosto de tudo aqui. 
ALUNO 9 – Eu não vou falar pra você eu não gosto de alguma coisa se eu 
gosto de tudo aqui. 
ALUNO 10 – Não tenho nada contra. Eu gosto de falar, chorar, cochilar, as 
vezes eu cochilo. Essa professora é muito boazinha. 

 

Um dos entrevistados encontra dificuldades de locomoção para chegar até a 

escola. O horário do trabalho e o horário de entrada na escola são muito próximos, o 

que dificulta muito a frequência às aulas. 

 

ALUNO 5 – Do horário, eu saio seis horas para estar aqui as sete. Eu saio 
do trabalho as seis horas, vou para casa tomo banho e venho. 

 

O vínculo estabelecido entre os alunos é bem forte. Foi identificado que eles 

estão na escola para aprender e não toleram brincadeiras e conversas que tiram o 

foco dos objetivos da aula. Por isso, dois entrevistados se preocupam com o 

andamento da aula. Cuidam uns dos outros, inclusive indo à casa saber porque o 

colega está faltando com frequência. 

 

ALUNO 1 – Zuada. Quem atrapalha os alunos a estudar. 
ALUNO 6 – O que eu não gosto é de atrapalhar as pessoas, atrapalhar as 
meninas, atrapalhar os homens, atrapalhar as pessoas. 

 

No sentido atribuído ao espaço da escola, a nova oportunidade de 

escolarização que a vida lhes apresenta é tomada como fonte de responsabilidade e 

comprometimento pessoal. O engajamento desse grupo de alunos, a despeito das 

dificuldades, é condição favorável à aprendizagem. 
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 Ao responderem a pergunta de como foi a primeira experiência na escola, 

sete participantes a caracterizaram como uma fase positiva, embora não tenham 

nela permanecido. 

 

ALUNO 1 – Essa experiência eu estudava no prezinho quando era 
pequenininho, quando cresci fui estudar a noite. 
ALUNO 2 – Do jeito que está indo agora, aprendendo a ler e a escrever. 
ALUNO 3 – Foi normal né, nada demais. 
ALUNO 4 – Bem. 
ALUNO 5 – Eu nem lembro em. É que não consigo lembrar a primeira vez 
que fui a escola. 
ALUNO 6 – Eu gostava muito, muito, muito. 
ALUNO 7 – Ah, eu gostava. Fazia novas amizades. 

 

O processo de escolarização dos entrevistados foi marcado pelo início do 

trabalho no campo e a desistência de ir para a escola. Assim, não reconhecem 

problemas na experiência de escolarização inicial, mas sim, nas dificuldades 

cotidianas que suas famílias enfrentavam na época. Exemplificamos com o excerto 

da fala do aluno 8: 

 

Eu achei esquisito né fia. Comecei a estudar e meu pai precisava da gente 
trabalhando na roça então eu fui trabalhar na roça. Depois peguei essa 
idade minha de cinquenta e três anos e voltei a estudar. E eu estou 
gostando muito daqui. Dos meus colegas da escola, distrai a gente. Meu 
marido faleceu de câncer e eu acho chato ficar em casa sozinha, isso distrai 
a gente. Eu estou gostando da escola sim. 

 

Outra definição que apareceu para justificar que a experiência inicial foi boa, 

entretanto fatores externos foram responsáveis por seu afastamento da escola, está 

na distância de localização e na proibição dos pais, com medo dos perigos do 

trajeto. 

 

ALUNO 9 – Para falar a verdade eu estudei bem pouquinho. Nós morava no 
sítio e nós tinha medo de ir sozinho porque a escola era longe e meu pai 
não deixava e nem a minha mãe. 

 

Para um dos participantes, entretanto, aparece uma implicação pedagógica 

no seu afastamento. O aluno 10 revelou que o início de sua escolaridade foi 

marcada pela prática docente do castigo físico imposto aos alunos, bem como pela a 

proibição dos responsáveis (pais) de que, em razão disso, frequentasse a escola. 
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ALUNO 10 – A professora não ensinava a gente, colocava de castigo no 
grão de milho depois minha mãe tirou.  

 

Para entender melhor o real motivo dos alunos terem abandonado a escola, 

perguntamos quais foram as razões quando decidiram não retornar mais a ela.  O 

deslocamento complicado foi motivo principal para quatro entrevistados. 

 

ALUNO 1 – Fui pra fazenda e troquei de aula, fui pra outra fazenda troquei 
de aula, vim pra cá esperei trazer meu boletim do outro colégio onde eu 
estudava.  
ALUNO 2 – Lá onde nós mora é sítio e é longe da escola e com o sol 
quente nós não ia. 
ALUNO 3 –Lá onde eu morava era sítio, pra ir na aula era muito longe para 
caminhar. E dava preguiça, e nós não ia mesmo. 
ALUNO 9 – A é isso ai! Nós tinha muita vontade de aprender, mas nós não 
ia porque nós tinha medo de ir sozinha para escola e a escola era muito 
longe. 

 

Outro marco principal para três dos entrevistados foi o início do trabalho na 

infância e a imposição dos papéis a desempenhar na família, bem como a 

desvalorização por gênero e a obediência inquestionável aos pais.  

 

ALUNO 5 – Ah, o trabalho mesmo. Desde os meus doze/treze anos eu 
morava no sítio e ajudava meu pai na roça. Depois dos quinze/dezesseis 
anos eu voltei a estudar de novo a noite mais ai eu ia até metade do ano e 
parava, eu preferia trabalhar do que estudar. 
ALUNO 7 – Ah! Eu abandonei a escola porque eu era a mais velha das 
mulheres e tinha que ajudar a minha mãe. Tinha que ajudar em casa, em 
casa mulher não tinha que estudar não, no sítio. Estudar pra quê? Para 
arrebentar os dedos nos tocos? Eu realmente para não passar nervoso não 
estudei. Como as outras não obedeceu hoje elas têm mais estudo que eu. 
Desafiou eles né. 
ALUNO 8 – Quando eu era criança meu pai tirou nos da escola para 
trabalhar na roça. 

 

Para dois participantes o marco principal foi o vínculo negativo com a 

professora, em razão dos castigos físicos adotados.  

 

ALUNO 6 – Eu não gostava da professora. Aí eu falei pra ela, eu não gostei 
vou sair dai eu peguei e sai. 
ALUNO 10 – Foram os castigos, minha mãe tirou e não levou mais, ficou 
com medo e eu não aprendi nada. 

  

De acordo com Aquino (1996), as práticas escolares são testemunhas das 

transformações históricas, ou seja, sofrem influências da sociedade em que estão 

inseridas.Analisando esse processo de transformação social que impõe uma nova 
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forma de perceber e lidar com o aluno disciplinado ou indisciplinado, Aquino (1996, p 

43) assinala que: 

 

Ora, com a crescente democratização política do país e, em tese, a 
desmilitarização das relações sociais, uma nova geração se criou. Temos 
diante de nós um novo aluno, um novo sujeito histórico, mas, em certa 
medida, guardamos como padrão pedagógico a imagem daquele aluno 
submisso e tenebroso. De mais a mais, ambos, professor e aluno, portavam 
papéis e perfis muito bem delineados: o primeiro, um general de papel; o 
segundo, um soldadinho de chumbo. (AQUINO, 1996, P.43) 

 

Desta forma, sabendo a importância do convívio social para definir os rumos 

da educação, precisamos identificar a perspectiva do outro (família e amigos) na 

educação de jovens e adultos. Pois, ao criar vínculos positivos, facilita o processo de 

ensino e aprendizagem, motivando o aluno a aprender. Para Beauclair (2008) “como 

seres sociais que somos, desejamos sempre fazer parte, pertencer a algum grupo”  

 

3.4 A PERSPECTIVA DO OUTRO 

 

Percebemos que o aprender proporciona a valorização na família e nos 

grupos sociais. Desta forma, foi perguntado como a família do entrevistado percebe 

a relação dele com a escola. A maioria dos entrevistados percebe que a família tem 

uma visão positiva sobre seu vínculo escolar.  

 

ALUNO 1 – Bem. Eles me apoiam. 
ALUNO 2 –Eles manda eu ir pra escola. 
ALUNO 3 – Eles gostam. 
ALUNO 4 – Bem, eles gostam. 
ALUNO 5 – Como minha mãe não mora aqui, mora em Pernambuco, eles 
me apoiam no estudo e no trabalho. Eles me apoiam pra vir. 
ALUNO 6 – Bom né. Eles me apoiam e me ajudam. 
ALUNO 7 – Ah, pelo menos eles ficou muito contentes em saber que eu 
voltei a estudar. Todos ficou feliz. 
ALUNO 9 – Ah! Eles dá a maior força pra mim. 
ALUNO 10 – Eu acho que eles não pensam nada, a única pessoa que 
pensa é só a minha cunhada, os outros não ligam pra mim não, eu também 
não ligo. Ela acha que eu sou forte, tenho coragem depois de velhinha. 

 

Apenas para um dos entrevistados seu vínculo com a escola passa uma visão 

negativa para sua família.  

 

ALUNO 8 – Minha mãe acha que é bobagem estudar depois dessas idades. 
Eu falei pra ela que eu estou gostando que me distrai. Ela não concorda que 
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eu estude a noite, disse que eu tinha que aprender enquanto criança na 
idade que eu estou não adianta mais ir na escola. Mas eu me sinto bem né.  

 

Para Rego (1996), os traços que caracterizam a criança e o jovem ao longo 

de seu desenvolvimento dependeram, ainda que não exclusivamente, das 

experiências vivenciadas no interior da família, mas das inúmeras aprendizagens 

que o indivíduo realizará em diferentes contextos socializadores, como na escola. 

Percebemos na última fala que a família ainda exerce, na vida adulta do aluno, uma 

influência em que sua opinião se faz importante.  

 

A família, entendida como o primeiro contexto de socialização, exerce, 
indubitavelmente, grande influência sobre a criança e o adolescente. A 
atitude dos pais e suas práticas de criação e educação são aspectos que 
interferem no desenvolvimento individual e, consequentemente, influenciam 
o comportamento da criança na escola. (REGO, 1996, p. 97) 

 

Ainda considerando aspectos sócio-afetivos da vinculação com a escola, foi 

unânime a percepção de que os amigos apoiam seu vínculo com ela.  

 

ALUNO 1 – Também. 
ALUNO 2 – Eles falam você não sabe muito ler e precisa ir na escola. 
ALUNO 3 – Eles dão força, falar pra eu continuar. 
ALUNO 4 – Também. 
ALUNO 5 – Também. Eles dizem que eu fiz certo em voltar para a escola. 
ALUNO 6 – Também. 
ALUNO 7 – Também, eles me deram a maior força; 
ALUNO 8 – Ah, os meus amigos são tudo bom pra mim. 
ALUNO 9 – Todos dá a maior força. 
ALUNO 10 – Eles acha bem, uma velhinha sabida. 

 

A relação estabelecida entre a escola é a de mudança do futuro dos 

indivíduos, ou seja, eles a buscam para aprender a ler, se qualificar, procuram 

aprender para melhorar sua qualidade de vida. Desta forma, a escola, em qualquer 

idade do educando, se torna uma porta aberta para novas oportunidades e 

experiências. Eles estão lá buscando aprender e se comprometem com isso, pois, 

na vida adulta, percebem as dificuldades encontradas no dia-a-dia pela falta de 

conhecimento. Sobre essa questão vale ressaltar que no contexto familiar as 

limitações oportunizadas pelo “não saber”, são percebidas pelo sujeito em seu 

cotidiano. Chamando a atenção para essa questão, Rego (1996, p 99) alerta que: 
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Podemos inferir que mesmo as crianças provenientes de “lares 
comprometidos”, cujo o ambiente familiar é desprovido de adequados 
estímulos e orientação, terão condições de superar estas adversidades 
caso tenham a oportunidade de vivenciar, em outros contextos educativos, 
um modelo diferente de educação. Neste sentido, a escola, entendida como 
um local que possibilita uma vivencia social diferente do grupo familiar (já 
que proporciona o contato com o conhecimento sistematizado e com um 
universo amplo de interações, com pessoas, ambientes e materiais), tem 
um relevante papel, que não é, como já se pensou o de compensar 
carências (culturais, afetivas, sociais etc.) do aluno e sim o de oferecer a 
oportunidade de ele ter acesso a informação e experiências novas e 
desafiadoras (que incidam na sua zona de desenvolvimento proximal), 
capazes de provocar transformações e de desencadear novos processos de 
desenvolvimento e comportamento.  

 

Desta forma, a categoria a seguir tratará da relação da educação com o 

trabalho, pensando na visão de futuro que os participantes pensam acerca da sua 

vida.  

 

3.5 RELAÇÃO ENTRE ESCOLA E TRABALHO – VISÃO DE FUTURO 

 

O sentido atribuído à escola, para os alunos, está relacionado à formação 

para o mercado de trabalho. A funcionalidade está muito presente, bem como o 

gerenciamento na vida cotidiana. Realizamos a pergunta sobre o que o entrevistado 

pensa sobre o futuro agora que voltou à escola. Para todos os entrevistados, eles 

buscam o aprender para encontrar um emprego melhor, não depender dos outros 

em seu cotidiano e para realizar seu sonho. 

 

ALUNO 1 – Meu futuro eu quero ser um professor lutador, UFC ou MMA. 
ALUNO 2 – Aprender a ler para tirar minha carteira de motorista e voltar 
para Pernambuco. 
ALUNO 3 – Eu penso em ter um futuro melhor fazendo um curso. 
ALUNO 4 – Eu quero trabalhar e estudar para ser professora. 
ALUNO 5 – Ah! O meu futuro eu penso que agora eu tenho a chance de 
crescer mais, aprender mais na vida, ter mais oportunidade e ninguém vai 
passar a gente pra trás. 
ALUNO 6 – Eu vou passar de ano. E quando terminar a escola eu quero 
fazer um curso de médico, enfermeiro. E então trabalhar. E aprender a tirar 
ideia e trabalho. 
ALUNO 7 – Ah! Para melhor. Eu penso em fazer em alguma coisa mais pra 
frente, por conta minha mesmo para vender alguma coisa. Você tendo um 
pouco a mais de estudo sempre faz a diferença. 
ALUNO 8 – Eu quero passar de ano sabe. Escrever um pouco, bastante e 
ler. É bom a gente fazer leitura e não depender dos outros. 
ALUNO 9 – Eu penso que eu vou aprender e que vou arrumar um serviço 
melhor pra mim. Para ser uma zeladora de uma escola ou de algum cargo 
de alguma igreja, essas coisas sabe. 
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ALUNO 10 – Eu quero aprender um pouco, depois tenho que sair, a idade 
vai chegando e eu tenho que sair para ficar pelo menos um sonho de 
aprender ler que ficou comigo, é um sonho. 

 

Tendo como base o roteiro de perguntas respondidas pelos participantes 

durante a entrevista, sentimos a necessidade em conversar com a professora acerca 

de alguns aspectos e, assim, também realizamos com ela uma entrevista. 

Primeiramente, a questionamos sobre o que observou ser mais comum, mais 

presente - na condição de professora da EJA - no modo como os alunos se 

percebem na escola. A mesma nos disse: 

 

PROFESSORA - Os alunos, eles vêm até a escola, principalmente, eles 
querem aprender a ler e a escrever, principalmente ler a Bíblia. É o que é 
mais assim comum no que eu percebo. Enfim, muitos querem aprender 
para arrumar um emprego e os especiais ele ficam o maior tempo em casa 
sem fazer praticamente nada, as escolas na parte da manhã, a não ser a 
APAE que aceitam eles, ai eles vêm pra EJA. Eu tenho vários alunos com 
dificuldades especiais, eu tenho tudo que você pode imaginar aqui, desde 
DA, DM, alunos que estudam na APAE, alunos que não conseguem 
acompanhar, mas de um jeitinho a gente vai dando um jeito para que eles 
possam interagir com a turma.  

 

Em seguida, a perguntamos qual o sentido atribuído por eles à escola, para 

compreender a relevância pessoal de cada um no processo de escolarização. 

Sabemos que os jovens e adultos procuram aprender a ler hoje pelas necessidades 

do dia-a-dia, já que não tiveram oportunidade na infância, pois moravam em sítios e 

fazendas e precisavam trabalhar. Hoje, com a possibilidade e com muita 

determinação, os alunos buscam aprender a ler e a escrever para ler cartas, 

endereços, documentos, etc. Alguns sentem muitas dificuldades, pois trabalham e, 

em seguida, vão para a escola. 

 

PROFESSORA – O sentido de ser mais útil a sociedade, se sentirem feliz, 
se sentirem capacitados para alguma coisa. Em relação ao processo de 
escolarização eu percebo que eles imensamente felizes quando eles 
conseguem alguma coisa, e eles assim, parece que eles não querem morrer 
sem ter o diploma do primário, porque foi uma coisa que eles quiseram 
muito na infância, quando não tiveram a possibilidade de ir pra escola, 
porque muitos trabalhavam na roça, muitos os pais não deram essa 
condição. E eu tenho aluno aqui de 72 anos, que está juntando as letras, 
que está bem feliz por estar já lendo e escrevendo. 
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Ao relacionarmos a vida do educando com a escola, percebemos que a 

família ou amigos estão presentes nesse processo. Desta forma, perguntamos à 

docente como seus alunos lidam com o modo como os outros os veem. 

 

PROFESSORA – Aqui na minha sala os alunos aqui, nós somos aqui uma 
família, é um relacionamento muito bom entre professor e aluno e os 
amigos. E eu sinto que eles não faltam por nada, eles amam a escola 
porque eu diversifico muito, dou muito trabalho diversificado, eu tenho na 
sexta-feira artes que eles fazem trabalhos manuais, tem a academia aqui 
que eu levo eles uma vez por semana aqui em frente a escola, tem a 
biblioteca que eles frequentam uma vez por semana. Todos os dias eu dou 
pra eles a oração na hora do jantar, eu coloco um versículo bíblico no 
quadro. Faço relaxamento na hora de ir embora, ou alongamento. Então 
eles se sentem muito felizes em estar aqui na escola. 

 

 

É interessante observar que a percepção da professora sobre os signifiados 

da escola apra os alunos é diferente daquela que os próprios alunos indicaram. A 

questão da religiosidade, do relaxamento, da academia estão na fala da professora, 

atrelados à visão positiva que os alunos possuem acerca da escola. Entretanto, a 

fala dos alunos indica; aprender, estudar, sair de casa e se ocupar, como razões 

para perceberem a escola como espaço positivo.  

Como a maior parte dos educandos deixou de ir à escola para trabalhar ou 

está estudando para conseguir um emprego melhor, ou seja, se qualificar para o 

mercado de trabalho, perguntamos a ela qual a relação que os alunos fazem entre a 

escola e o trabalho. 

 

PROFESSORA – A maioria dos meus alunos não trabalham, eles não tem 
trabalho. Só tenho essa aluna de 72 anos que trabalha vendendo cueca 
virada para poder se manter e ajudar sua família. Os demais não trabalham.  
Os alunos que vinham que trabalhavam eles pararam por sentir muito 
cansaço.  

 

Durante as observações, percebi que a formação docente e especialização 

são muito significativas para o ensino e aprendizagem dos aprendizes, pois, a 

professora, com uma sala multiseriada, tem a percepção das necessidades de todos 

eles. Sabendo que todos trabalham, busca motivá-los durante a aula, por meio da 

participação ativa nas atividades. Entretanto, para além dessa “boa vontade” de 

acompanhar os alunos em suas construções, estão os aspectos pedagógicos 

envolvidos. Sem formação continuada, discussão sobre essa modalidade de ensino, 
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teoria embasadora das práticas pedagógicas, o desenvolvimento das ações tanto no 

planejamento, execução e avaliação, ficam comprometidos, como em toda 

modalidade de ensino. Entretanto, isso se agrava na EJA porque as caracerísticas 

político-institucionais que organizam essa modalidade de ensino são diferenciadas 

na escola e ela ainda é tratada como apêndice da educação regular. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo sobre como os alunos da educação de jovens e adultos do 

primeiro ciclo do ensino fundamental significam a própria trajetória escolar nos fez 

conhecer os múltiplos modos de viver e de ressignificar os sentidos de sua presença 

nessa modalidade. As quatro categorias analisadas demonstram a trajetória de vida 

desses aprendizes, sua primeira experiência, suas opiniões sobre a escola atual, o 

que pensam sobre o futuro, entre outros. Foi possível averiguar os motivos de terem 

abandonado a escola e os que fizeram retornar.  

A própria experiência dos entrevistados ao longo da sua vida fora do contexto 

educacional, os conduziram para dar continuidade ao processo de escolarização, 

redefinindo seus sentidos atribuídos à escola. Mesmo diante das dificuldades 

encontradas por eles à permanência atual na escola, os mesmos as superam de 

forma a garantir a possibilidade em alcançarem sua aprendizagem. E é com 

determinação e empenho que os educandos a fazem em favor de superar as 

desvantagens sociais. 

Ao realizar a pesquisa sobre o fracasso escolar, percebemos que o processo 

de escolarização tem atribuído ao educando ou à sua condição de vida ou classe 

social, as causas do sucesso ou insucesso escolar. Por muito tempo, tenta-se 

romper com o fracasso como atribuição inata do aluno, porém esse rompimento com 

as formas segregadoras e excludentes de avaliar o quadro, ainda é um processo em 

curso. Por meio da implantação de políticas públicas educacionais que garantam o 

acesso e a permanência na escola, a formação de qualidade inicial e continuada do 

corpo docente e condições adequadas ao trabalho, é possível reduzir o número de 

alunos fora do processo de educação escolar.  

Infelizmente, o fracasso ainda é um fenômeno presente na realidade 

brasileira, que exclui os educandos do processo educativo, ficando a margem da 

sociedade e os impedindo do acesso a conhecimentos científicos.  
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A pesquisa nos mostrou que a evasão escolar foi alta, devido ao trabalho, 

maus tratos na relação entre professor e aluno, dificuldades de aprendizagem, entre 

outros. Hoje a escola possui outro significado para eles, para a melhoria na 

qualidade de vida, qualificação profissional e elevação da autoestima.  

A experiência da elaboração do trabalho de conclusão de curso, além de 

contribuir na relação entre a teoria e a prática, nos mostra que os docentes 

necessitam estar em estudo constante.  

Este trabalho me propiciou um contato mais íntimo com o dia-a-dia escolar, 

como se trabalha a rotina, como desenvolvemos propostas pedagógicas mais 

assertivas e possíveis caminhos à resolução dos problemas educacionais.  

A observação, o estudo das pesquisas acerca do tema e a entrevista com os 

participantes dessa modalidade escolar, constituiu um momento grandioso de 

ensinamentos, mas também de análise critica acerca da educação.  

Em diversas escolas, vemos que alguns professores utilizam de práticas 

inadequadas e isso acaba afetando o desenvolvimento dos alunos. O docente deve 

estar firmado nos conhecimentos sistematizados que a graduação os fornece e, 

principalmente, buscar na teoria referência para sua prática. Porém, é sabido 

também que esses professores estão em formação, num contexto que, muitas 

vezes, é desfavorecido em suas condições objetivas e subjetivas para um vínculo 

positivo com o aluno, com a escola, com o ensino e com o saber. 

O trabalho de conclusão de curso me emocionou muito, pois além de lidar 

com os participantes da pesquisa que foram sempre excluídos pela sociedade, 

devido sua falta de conhecimento, lidei com os problemas individuais que cada um 

apresentava na entrevista e que foram eliminados dos dados porque extrapolavam 

os objetivos da pesquisa. Mas isto me trouxe a percepção de que a equipe 

pedagógica precisa estar com um olhar atento para as necessidades de cada 

aprendiz, garantindo sua efetiva participação.  

Ao retornar à escola, no ano de 2015, para agradecer aos participantes e à 

professora e fazer uma espécie de devolutiva da pesquisa, me surpreendi com uma 

ação da professora e da sua turma. Uma aluna estava faltando há uma semana, e 

eles estavam saindo da escola para ir até a casa dela (mesmo bairro) para saber o 

que tinha acontecido com ela. Desta forma, percebi que a relação afetiva 

estabelecida entre professor-aluno-alunos se dá de forma efetiva, tornando a 

educação mais propícia a resultados favorecedores de aprendizagens, pautada no 
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respeito e amor ao outro, reconhecendo-o como parte constituinte de seu próprio 

processo de desenvolvimento pessoal e acadêmico. 

Importante ressaltar que mesmo reconhecendo essa experiência da 

professora com a turma como válida para envolve-los na aprendizagem, a escola 

pode ter em seu contexto, possibilidades de desencadear o prazer pela descoberta 

do conhecimento. As relações pessoais, embora importantes podem se somar ao 

prazer de aprender e isto favorecer a permanência do aluno na escola, 

reorganizando sua relação com o saber e dando a ele pertencimetno na produção 

de conhecimento. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
“Como os alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental da Educação de 
Jovens e Adultos significam a própria trajetória escolar?” 
 
 
Prezado (a) Senhor (a), 
 
 
Gostaria de solicitar sua autorização para que seu filho (a) participe da pesquisa 
“Como os alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental da Educação de 
Jovens e Adultos significam a própria trajetória escolar?”, a ser realizada no 
Colégio “Municipal Eurides Cunha”. O objetivo da pesquisa é compreender como 
você percebe seu rendimento escolar, a escola, o aprender e sua rotina na escola. A 
sua participação na pesquisa é muito importante e você conversará conosco sobre 
as temáticas que envolvem a pesquisa mencionada acima. Gostaria de esclarecer 
que a participação é totalmente voluntária e não acarretará qualquer prejuízo a você. 
Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente para os fins desta 
pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo, de modo a preservar a sua 
identidade. O seu nome não aparecerá em nenhum registro, nem a sua imagem. 
Não haverá qualquer risco aos envolvidos. Informamos que o (a) senhor (a) não 
pagará nem será remunerado pela participação na pesquisa. Não sairá do Colégio e 
a conversa acontecerá no momento de aula, respeitando a organização do Colégio. 
Os benefícios esperados pela pesquisa são relativos ao estudo dos modos como os 
próprios alunos percebem sua trajetória na escola, seu rendimento escolar e os 
vínculos com a escola. Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores 
esclarecimentos poderá fazer contato comigo (Fernanda Berthe Figueiredo. Rua 
Itajaí, 515 – Bloco 18, Apartamento 33 – Vila Nova. Tel: 9841-0868 ou 3029-1225. E-
mail: fernandaberthe@hotmail.com), ou ainda procurar o Comitê de Ética em 
Pesquisa Envolvendo seres Humanos da Universidade Estadual de Londrina, 
situado junto ao LABESC-Laboratório Escola, no Campus Universitário, telefone (43) 
3371-5455 ou por e-mail: cep268@uel.br. Este termo deverá ser preenchido em 
duas vias de igual teor, sendo uma delas, devidamente preenchida e assinada 
entregue a você.Você manifesta sua concordância com a leitura do termo pelo 
pesquisador e pode assinar imediatamente, ou levar para casa e solicitar que um 
membro da família leia para você e então você trará assinado posteriormente. 
 
 
Londrina, ____ de outubro de 2014. 
 
 
*Termo de Consentimento Livre Esclarecido apresentado, atendendo, conforme normas da 

Resolução 466/2012 de 12 de dezembro de 2012. 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA OS ALUNOS DA EJA 

 

  

Roeteiro de perguntas para a professora da EJA 

1. Na condição de professora da EJA, o que você observou ser mais comum, 

mais presente, no modo como os alunos se percebem na escola? 

2. Qual o sentido atribuído por eles à escola? Como você acha que eles 

percebem o processo de escolarização? 

3. Como seus alunos lidam com o modo como os outros os veem? (Família, 

amigos, professores, demais alunos) 

4. Qual a relação que seus alunos faz entre a escola e o trabalho? 


