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RESUMO 

 

ZANARDO, Nivia Dantas Ribeiro. Uma experiência democrática popular de EJA 
em São Bernardo do Campo-SP (2009-2016). 2022. 299 f. Tese (Doutorado em 
Educação: Currículo) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 
2021. 

 

O presente estudo visou analisar a experiência da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) de São Bernardo do Campo, São Paulo (SP), ocorrida no período de 2009 a 

2016, a partir das suas ações curriculares estruturantes que a aproximam do conceito 

de “Justiça Curricular”. Acredita-se que experiências democráticas populares de 

Educação experimentadas na história possam e devam ser resgatadas e analisadas 

por conterem em si potencial de inspiração e de transformação para novas ações 

educativas. Elas podem ser sementes para políticas públicas de democratização e 

busca de qualidade social da Educação. “Justiça Curricular”, conceito a que se teve 

acesso posteriormente à experiência de EJA supracitada, foi utilizado por duas razões 

na análise: por conter elementos catalizadores e potencializadores daquela ação ao 

ser analisada; e por prever, em seu conceito, o recurso de servir-se da história da 

Educação, portanto das experiências concretas nela ocorrida, para constituir-se como 

proposta democrática de Educação. Pode-se afirmar que a experiência ocorrida em 

São Bernardo do Campo na modalidade de EJA (2009-2016) esteve comprometida 

com a luta pelo direito à Educação de qualidade social. Este estudo faz parte das 

pesquisas do Grupo de Educação e Pesquisa em Justiça Curricular (Gepejuc/CNPq), 

liderado pela Prof.ª Dr.a Branca Jurema Ponce, do Programa Educação: Currículo da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), no qual se insere o alicerce 

basilar das análises, as dimensões constitutivas da Justiça Curricular, a saber: a do 

conhecimento, a do cuidado e a da convivência democrática. O aporte teórico foi 

buscado em: Apple (2008), Arroyo (2007, 2011, 2013), Freire (2001, 2011, 2015), 

Gimeno Sacristán e Pérez Gómez (2000), Giovedi (2012), Ponce (2016, 2018), Ponce 

e Araújo (2019), Ponce e Neri (2015) e Torres Santomé (2011, 2013). A pesquisa teve 

uma abordagem qualitativa (CHIZZOTTI, 2017) e os instrumentos foram baseados 

nos propostos por Gil (2008). Os dados produzidos foram organizados e 

categorizados de acordo com Bardin (1977). Buscou-se oferecer contribuições aos 

envolvidos com as políticas públicas de Educação, aos comprometidos com o direito 

à Educação, de modo especial àqueles que atuam na EJA. 

Palavras-chave: Políticas públicas de EJA. Experiência de gestão democrática 

popular da Educação. Justiça Curricular. São Bernardo do Campo-SP.  
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ABSTRACT 

 

ZANARDO, Nivia Dantas Ribeiro. A popular democratic experience of EJA in São 
Bernardo do Campo-SP (2009-2016). 2022. 299 p. Dissertation (Doctorate in 
Education: Curriculum) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 
2021. 
 
The present study aimed to analyze the experience of Youth and Adult Education 
(Educação de Jovens e Adultos – EJA) in São Bernardo do Campo, state of São Paulo 
(SP), Brazil, from 2009 to 2016, based on its structuring curricular actions that bring it 
closer to the concept of “Curricular Justice”.  It is believed that popular democratic 
experiences of Education experienced in history can and should be rescued and 
analyzed as they contain in themselves the potential for inspiration and transformation 
for new educational actions. They can be seeds for public policies of democratization 
and the pursuit of social quality in Education. “Curricular Justice”, a concept that was 
later accessed in the aforementioned EJA experience, was used for two reasons in the 
analysis: for containing catalyst and potentiating elements of that action when 
analyzed; and for foreseeing, in its concept, the resource of using the history of 
Education, therefore, the concrete experiences that took place in it, to constitute itself 
as a democratic proposal of Education. It can be affirmed that the experience that took 
place in São Bernardo do Campo in the EJA modality (2009-2016) was committed to 
the struggle for the right to social quality education. This study is part of the 
investigations carried out by the Education and Research Group on Curriculum Justice 
(GEPEJUC/CNPq), led by Professor Branca Jurema Ponce, PhD, of the Education 
Program: Curriculum, at the Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 
where the fundamental foundation of the analysis is inserted, the constitutive 
dimensions of Curricular Justice, namely: knowledge, care and democratic 
coexistence. The theoretical support is sought in: Apple (2008), Arroyo (2007, 2011, 
2013), Freire (2001, 2011, 2015), Gimeno Sacristán and Pérez Gómez (2000), Giovedi 
(2012), Ponce (2016, 2018), Ponce and Araújo (2019), Ponce and Neri (2015) and 
Torres Santomé (2011, 2013). The research had a qualitative approach (CHIZZOTTI, 
2017) and the tools were based on those proposed by Gil (2008). The data produced 
were organized and categorized according to Bardin (1977). It was sought to offer 
contributions to those involved with public education policies, to those committed to 
the right to Education, especially to those who work with Youth and Adult Education. 
 
Keywords: Youth and Adult Education public policies. Experience of popular 
democratic management of Education. Curricular Justice. São Bernardo do Campo-
SP. 
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1 INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa é fruto das inquietações e das indagações sobre uma 

política pública de Educação de Jovens e Adultos (EJA) efetivada no município de 

São Bernardo do Campo, doravante SBC, no estado de São Paulo (SP), no período 

de 2009 a 2016. O estudo visa, assim, evidenciar, por meio da análise das políticas 

estruturantes e curriculares, a experiência de construção da EJA como política pública 

de Estado, ocorrida em SBC, no período de 2009 a 2016. A escolha do tema tem sua 

inspiração e origem nos caminhos percorridos e na minha história de vida, na 

implicação de lutas em prol do direito à Educação incluindo todos os cidadãos, com 

atenção especial aos que tiveram seus direitos negados e na participação efetiva na 

estruturação dessa política pública em análise. 

Este estudo faz parte das pesquisas do Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 

dentro da Linha de Pesquisa Políticas Públicas e Reformas Educacionais e 

Curriculares. Insere-se no âmbito das pesquisas realizadas pelo Grupo de Educação 

e Pesquisa em Justiça Curricular (Gepejuc), regularmente inscrito no Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e liderado pela Prof.ª 

Dr.a Branca Jurema Ponce, do Programa Educação: Currículo da PUC-SP, no qual se 

encontra o alicerce basilar das análises e as dimensões constitutivas da Justiça 

Curricular, a saber: o conhecimento, o cuidado e a convivência democrática. A Justiça 

Curricular será um dos fundamentos teóricos basilares desta pesquisa ao revisitar a 

política pública de EJA, Para tanto, o Estado não pode ser mínimo, pois pressupõe 

um Estado provedor e que garanta os direitos sociais. 

 Para compreender como ocorreu a política pública de EJA e sua aproximação 

com a Justiça Curricular, faz-se necessário resgatar o conceito de um Estado 

responsável por oferecer o serviço para a população, que seja forte, que amplie o 

espaço público e que promova a participação da população no processo para ser 

ouvida e atendida nas suas demandas. Um Estado responsivo cuja responsabilidade 

de assumir as políticas públicas traz para si e que se contrapõe ao Estado neoliberal, 

entendido como um modelo econômico que provoca o desemprego, a terceirização e 

que se omite na regulação do mercado, deixando que o próprio mercado se 

autorregule. Esse mesmo Estado neoliberal influencia todas as ações da sociedade, 

inclusive a Educação por intermédio das avaliações externas e de outras ações, 
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encolhe o espaço público e expande o privado (CHAUÍ, 2014). Esse modelo de Estado 

não é compatível com a Justiça Curricular, fazendo-se necessário defender um Estado 

que garanta os direitos sociais, dentre eles a Educação e o direito de acesso de todos, 

sobretudo àqueles que não tiveram acesso no momento que lhe fora oportuno. Por 

fim, esse Estado forte é o pano de fundo que se vislumbra na Justiça Curricular e na 

efetivação de uma política pública comprometida com a garantia do direito à 

Educação. 

Além da definição de Estado, este tese iniciará com o conceito de Justiça 

Curricular e suas dimensões, as categorias construídas sobre a EJA e que estiveram 

presentes dentro da abordagem da modalidade na perspectiva dos movimentos 

sociais, resgatando seus principais conceitos e estabelecendo aproximações com a 

Justiça Curricular. 

A partir dessas considerações iniciais, o percurso investigativo está organizado 

em oito capítulos, distribuídos da seguinte forma: Capítulo 1 – Introdução; Capítulo 2 

– A Justiça Curricular e as políticas curriculares estruturantes da EJA; Capítulo 

3 – Caminho metodológico;  Capítulo 4 – Breve histórico da EJA; Capítulo 5 – São 

Bernardo do Campo e a história da modalidade na cidade; Capítulo 6 – A EJA em 

São Bernardo do Campo no período de 2009 a 2016; Capítulo 7 – Análise dos 

dados coletados; e por fim, Capítulo 8 – Considerações finais. No final do texto, 

encontram-se as referências, os apêndices e os anexos. 

Nesta Introdução, retoma-se o percurso formativo e profissional da autora e 

sua aproximação com o objeto de estudo bem como a justificativa sobre a 

necessidade de colocar em análise políticas públicas comprometidas com a garantia 

do direito à Educação para os jovens, adultos e idosos. Busca-se tecer as 

considerações e os princípios metodológicos que orientam a pesquisa sobre a análise 

da política pública de EJA do município de SBC, localizado no estado de São Paulo, 

no recorte temporal de 2009 a 2016. 

No segundo capítulo, denominado A Justiça Curricular e as políticas 

curriculares estruturantes da EJA, aborda-se o papel do Estado na garantia do 

direito à Educação por meio de políticas públicas comprometidas com a emancipação 

dos sujeitos e a identificação das dimensões da Justiça Curricular. O aporte teórico 

conta com: Apple (2008), Arroyo (2007, 2011, 2013), Chauí (2014), Chizzotti e Ponce 

(2012), Costa e Machado (2017), Freire (2001, 2011, 2015), Gimeno Sacristán e Pérez 
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Gómez (2000), Giovedi (2012), Ponce (2016, 2018), Ponce e Araújo (2019), Ponce e 

Neri (2015) e Torres Santomé (2011, 2013). 

No terceiro capítulo, intitulado Caminho metodológico, relata-se o percurso e 

os instrumentos utilizados na pesquisa. No quarto capítulo, com o título Breve 

histórico da Educação de Jovens e Adultos, propõe-se fazer uma incursão pela 

história das principais políticas públicas de EJA, no contexto da Educação brasileira, 

destacando os seus desafios e as suas dimensões de cada momento, bem como 

analisar os avanços e as contradições nas políticas públicas federais implementadas 

nas últimas décadas. Os referenciais teóricos para essa incursão na história da EJA 

são: Barreyro (2010), Beisiegel (2004), Di Pierro (2005), Di Pierro e Haddad (2015), 

Friedrich et al. (2010), Haddad e Di Pierro (2000), Machado (2009), Machado e Alves 

(2017), Paiva (1987), Rummert e Ventura (2007), Soares (2002), Vélis (2018) e 

Ventura (2013). 

No quinto capítulo, denominado São Bernardo do Campo e a história da 

modalidade na cidade, resgata-se a história da cidade de SBC e como a modalidade 

da EJA foi se constituindo ao longo de sua trajetória. 

No sexto capítulo, intitulado A EJA em São Bernardo do Campo no período 

de 2009 a 2016, detalha-se o referido período, apontando as principais mudanças 

ocorridas com a implementação da política pública sobre um Estado responsivo.  

No sétimo capítulo, Análise dos dados coletados, analisa-se a política pública 

de EJA no Município selecionado para este estudo e, a partir dos dados coletados na 

pesquisa de campo, espera-se destacar as interfaces da política pública sob a 

responsabilidade do poder público municipal. Para tanto, o tratamento das 

informações e a análise de conteúdo serão realizados a partir da organização da 

análise, da codificação e da categorização, ancoradas nos pressupostos de Bardin 

(1977). Os dados coletados foram interpretados a partir das dimensões da Justiça 

Curricular, e as categorias apontadas na revisão de literatura fazem parte de uma 

política pública de EJA, comprometida com o direito à Educação. O corpus da 

pesquisa é constituído de documentos produzidos pela administração pública, ao 

longo de duas gestões (2009-2012 e 2013-2016), e pela transcrição das entrevistas 

realizadas com os profissionais que participaram desses dois períodos. 

No último capítulo, as Considerações finais, espera-se identificar uma política 

pública de EJA, comprometida com a Justiça Curricular na garantia do direito à 

Educação. Assim, esta pesquisa pretende apontar as ações curriculares estruturantes 
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que se aproximam da Justiça Curricular, que tenha como premissa uma perspectiva 

democrática popular, contribuindo para todos que atuam na educação. 

1.1 Trajetória profissional 

“Não nasci professor, como afirmei antes, mas o gosto da curiosidade, a 

afirmação de mim mesmo, o risco da aventura, o respeito dos outros e de mim em que 

cresci apontavam o professor apaixonado que julgo ser ou estar sendo hoje” (FREIRE, 

2001, p. 100). Como diz Freire (2001), quem escolhe ser professor, não nasce 

professor, constitui-se como professor ao longo da trajetória profissional e pessoal.  

Na trajetória pessoal, é importante destacar as minhas origens que também me 

influenciaram na escolha de aprofundar conhecimentos sobre a modalidade, pois sou 

filha de uma mãe nordestina e um pai paulista. Ambos tiveram seus direitos à 

Educação negados, pois houve a necessidade de trabalhar para ajudar na 

subsistência da família. Apesar das origens familiares, marcadas pela ausência de 

direitos, a minha trajetória constituiu-se de forma diferenciada, pois, ao longo da 

história da minha vida, não me lembro de desejar outra profissão que não fosse ser 

professora. Desde a mais tenra idade, tinha definido ser professora. Mesmo com o 

passar dos anos, a ideia persistiu e, ao terminar o antigo ginasial, já estava definido 

onde eu iria fazer o Magistério. Além da vontade de ser professora, também fui 

motivada pela possibilidade de exercer a profissão logo após o término do curso do 

Ensino Médio, na época denominado Magistério. Hoje, ao fazer uma retrospectiva do 

meu percurso profissional, noto que fui me formando como professora a partir das 

experiências como docente em escolas particulares e, em especial, como professora 

da rede pública, na qual ingressei por meio do primeiro concurso público nas duas 

cidades, inicialmente, no ano de 1990, em Santo André e, dois anos depois, na 

prefeitura de SBC, ambas situadas da região do Grande ABC1, região metropolitana 

de São Paulo. 

A entrada na rede pública foi um diferencial na minha trajetória profissional, 

pois, embora eu tenha estudado apenas em escolas públicas, não tinha consciência 

do meu papel de educadora na busca de um mundo melhor. Naquele momento, ser 

professora da rede pública era a concretização de um sonho, pois o concurso era 

 
1 Região formada, inicialmente, pelos seguintes municípios: Santo André (A), São Bernardo do Campo 

(B), São Caetano do Sul (C). Mais tarde, passaram a fazer parte os municípios de Diadema, Mauá, 
Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, sendo chamada, desse modo, Grande ABCDMRR.  
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muito disputado. Além disso, era o primeiro concurso público nas duas cidades, pois, 

até aquele momento, os profissionais eram indicados por políticos para ocupar os 

cargos. 

As duas escolas em que fui trabalhar estavam em locais mais distantes e 

periféricos. Os contatos com essas realidades sensibilizaram-me para a situação de 

desigualdade social existente nas cidades. Em SBC, especificamente, a escola estava 

localizada em uma região de manancial, na qual as famílias viviam em situação de 

extrema pobreza. Exercer ali a função de professora era um desafio, mas permaneci 

naquela comunidade por 13 anos. Apesar de não ter uma condição tão privilegiada, 

eu tinha acesso a uma vida digna e causava-me indignação a situação daquelas 

famílias que viviam em condições extremas de pobreza. 

A minha aproximação com a modalidade de EJA ocorreu, especificamente, 

quando participei de uma seleção interna para fazer parte da equipe do Projeto Mova 

Santo André, no final do ano de 1998. Para exercer as funções de gestão dentro da 

escola ou em projetos desenvolvidos pela Secretaria de Educação, na prefeitura de 

Santo André, até os dias de hoje, são realizadas seleções internas, a partir de prova 

escrita e entrevista. É importante ressaltar que não são cargos públicos, mas funções 

gratificadas. 

Tive interesse em trabalhar com essa modalidade, pois era muito diferente de 

tudo que tinha feito até aquele momento, que se centrava basicamente na Educação 

Infantil, e, também, porque o projeto, embora fosse novo, era bem “falado”. Assim, 

prestei as etapas de seleção, fui aprovada e assumi a função de assistente 

pedagógica no Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos de Santo André 

(Mova Santo André). A despeito de não ter muita consciência na época, acredito que 

também fui impulsionada pelo fato de meus pais terem o perfil semelhante aos dos 

educandos da EJA. 

Posso afirmar que essa nova função foi um marco na minha trajetória 

profissional, pois vivenciei um projeto de Educação Popular que estava em processo 

de implantação na cidade e, por ser novo, era repleto de desafios. 

A implantação do projeto “Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos” 

(Mova) ocorreu de forma experimental em agosto de 1997, e, no mês de maio de 

1998, o Mova foi oficializado, após aprovação do projeto na Câmara Municipal de 

Santo André, por meio da Lei Nº 9.495, de 1997. No ano de 1998, constituía-se a 

segunda cidade da região do grande ABCDMRR com esse projeto de alfabetização. 
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O projeto foi implementado por profissionais que haviam trabalhado na gestão do 

Professor Paulo Freire em São Paulo (1989 a 1991). Sete anos depois, com a vitória 

do pleito eleitoral de um partido progressista, essa experiência foi trazida para a cidade 

de Santo André, um projeto comprometido com a formação integral e com a garantia 

da democratização de acesso. Conforme aponta o documento produzido na época 

sobre o Mova Santo André, 

[...] entendemos o processo educacional como mais amplo que a Educação 
escolar, voltada para a formação integral de homens e mulheres de todas as 
idades, permitindo o aperfeiçoamento da cidadania e maior compreensão da 
lógica do mundo do trabalho e da produção. Tendo como referência esses 
objetivos, Santo André, através de processos formais e não-formais, pode 
constituir-se em uma cidade educadora. (SANTO ANDRÉ, 2000, p. 10). 

Nesse projeto, fui me aproximando da concepção de Educação Popular, dos 

movimentos sociais, dos educadores populares, entre outros. Era um processo muito 

novo para mim, pois, até então, só tinha trabalhado em espaços educativos formais. 

Durante o período em que fiquei no Projeto Mova, fui responsável, também, pela 

formação inicial e permanente dos educadores populares, pois, para ser educador, 

era exigido apenas o Ensino Médio. Essas formações eram riquíssimas, visto que 

havia um processo de troca intenso, apesar de os educadores não possuírem a 

formação pedagógica. Eram muito atuantes em suas comunidades e nos diferentes 

movimentos sociais ligados à religiosidade, movimentos de moradia, entre outros. 

Nesse processo inicial de formação, abordávamos e discutíamos concepções de 

Educação, de história da EJA no país, fases da escrita e, também, questões relativas 

à intervenção pedagógica. Nessas formações, colocava-se em prática a concepção 

freiriana de Educação, partindo da leitura da realidade dos educandos, recorrendo ao 

estudo do meio, com o qual eram trazidos os conteúdos a serem trabalhados no 

processo de alfabetização.  

O projeto tinha objetivos para além do processo de alfabetização. Um deles 

visava efetivar os processos democráticos, pela ampliação da participação popular, 

por intermédio da parceria entre o público e as entidades da sociedade civil. De acordo 

com o projeto Mova Santo André: 

O Movimento é organizado por entidades da sociedade civil em parceria com 
a Secretaria de Educação e Formação Profissional (SEFP), visando ampliar 
os canais de participação, integrando-os na construção de uma política de 
alfabetização de jovens e adultos para a cidade. (SANTO ANDRÉ, 2000, p. 
15). 

Por ser um projeto novo na cidade, ele sofreu muita resistência por parte do 
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serviço institucional que existia em Santo André, o Serviço de Educação de Jovens e 

Adultos (Seja), pois, como os educadores populares não possuíam formação 

pedagógica, muitos acreditavam e julgavam ser uma Educação/formação de baixa 

qualidade. No entanto, no Mova, entendia-se que não era um serviço de menor 

qualidade e que não tinha a intenção de “competir” com outros serviços institucionais. 

O que se discutia era a importância de garantir o direito à Educação e, paralelamente, 

fortalecer as entidades da sociedade civil. 

No Mova Santo André, eram organizados grandes encontros, nos quais 

aconteciam exposições das produções de trabalhos escolares dos educandos bem 

como das entidades da sociedade civil. Esses encontros foram momentos 

importantes, dado que pude me aproximar do contexto das entidades da sociedade 

civil e de suas diferentes bandeiras de luta, entendendo como elas funcionavam e 

atuavam na cidade, para além do compromisso da alfabetização de jovens e adultos.  

Dentre tantas ações exercidas nesse trabalho, destaco duas em especial: a 

implantação de uma sala de aula de Mova dentro do Centro de Detenção Provisória 

(CDP) de Santo André; e a sala de alfabetização com qualificação profissional para 

as “profissionais do sexo”. Na primeira experiência, deparei-me com uma realidade 

extremamente difícil. Junto ao educador popular, fui descobrindo o perfil dos 

educandos que estavam detidos e quais eram os cuidados necessários para efetivar 

a sala. O maior desafio foi a resistência, por parte do poder público judiciário, para 

efetivar o projeto. Ainda que o acordo realizado fosse para que a sala permanecesse 

aberta, a cada novo encontro surgiam novas tentativas de impedir que as aulas 

acontecessem. Mesmo em meio às dificuldades, a sala foi efetivada e permaneceu 

em funcionamento por dois anos. Os educandos, os quais faziam parte do projeto de 

alfabetização, utilizavam a frequência no curso para solicitar remição de parte do 

tempo de execução de suas penas. 

A segunda experiência também foi muito desafiadora, pois, a partir de uma 

parceria da Secretaria de Educação de Santo André, por intermédio do Departamento 

de Educação do Trabalhador, fez-se o levantamento das profissionais do sexo2 da 

cidade que possuíam baixa escolaridade e que tinham o desejo de aprender outra 

profissão. Para executar o referido projeto, estabeleceu-se um vínculo com uma ex- 

profissional do sexo, que se profissionalizou para atuar como cabeleireira, e auxiliou 

 
2 Profissional do sexo é um trabalho devidamente regulamentado pelo Ministério do Trabalho cujo 

código da Classificação Brasileira de Ocupações é o número 5198-05. 
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a equipe do Mova nesse contato. Fiz parte do grupo de profissionais da Educação que 

abordavam essas profissionais na rua em seus horários de trabalho, em busca de 

dialogar com a intenção de que voltassem para os bancos escolares e tivessem a 

possibilidade de aprender uma nova profissão. Participei de toda a execução e 

organização desse projeto e, finalmente, depois de muita resistência e preconceito, 

foi possível organizar uma sala de aula no espaço público, no qual aconteceu o 

processo de alfabetização e de formação profissional.  

A aproximação com os diferentes perfis dos educandos do Mova foi 

fundamental para entender quais eram as especificidades, dimensionando a 

complexidade de atendimento dessa modalidade e a condição de vida das pessoas 

que estavam à margem de muitas políticas públicas. 

A partir da experiência do Mova Santo André, passei a fazer parte do Fórum de 

EJA do estado de São Paulo que, naquele momento, estava se constituindo. Esse 

também foi um espaço de grande aprendizado, visto que, até então, eu nunca tinha 

participado de espaços não governamentais, com pessoas de distintas composições 

da sociedade civil, como educadores populares dos Movas, de Universidades e de 

Organizações Não Governamentais (ONGs), como Ação Educativa e Instituto Paulo 

Freire. Nesses espaços, pude constituir-me, também, militante da EJA, pois são 

espaços de formação educativa, bem como de promoção de diálogo entre o poder 

público, representado pelo Estado e pelos munícipios, que buscavam a “[...] 

cooperação entre a Educação pública oficial e os núcleos populares de EJA, na 

construção de uma escola pública de qualidade que promova a valorização das 

diferentes expressões culturais no âmbito escolar” (FORUM-EJA, 2000, n.p.).  

A participação no Fórum de EJA de São Paulo proporcionou-me ampliar os 

olhares para a modalidade, além do estado de São Paulo, pois comecei a participar 

de encontros nacionais que trouxeram temáticas, até então, desconhecidas para mim. 

Dentre os Encontros, participei do I Encontro Nacional de Educação de Jovens e 

Adultos (Eneja), realizado no Rio de Janeiro, no ano de 1999. Esses encontros 

transformaram-se em espaços de interlocução entre diferentes entidades e 

constituíram-se em espaços propositivos para as políticas públicas de EJA. Segundo 

o Observatório da Educação (2015, n.p.): 

Desde 1999, educadores, gestores públicos, pesquisadores e representantes 
de universidades e organizações não governamentais reúnem-se 
anualmente no Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos (ENEJA) 



32 
 

para avaliar, discutir e elaborar propostas para as políticas de Educação de 
jovens e adultos no Brasil. 

Na região do Grande ABC, participei na organização de Encontros do Mova, 

articulados pelo Mova ABC3. Na década de 1990 e início dos anos 2000, o Mova ABC 

foi muito atuante e realizava uma série de articulações com as sete cidades da região. 

Inclusive, o Projeto Mova Santo André teve reconhecimento internacional no ano de 

2002, e a equipe do projeto o apresentou em Havana, Cuba, no Congresso 

“Pedagogia”.  

Ao longo dessa vivência, fui me apropriando da concepção de Educação 

Popular e compreendendo a importância de implantar uma política pública de EJA. 

Encontrei muitos desafios ao assumir o cargo de Assistente Pedagógica, uma vez 

que, apesar de possuir experiência com Educação, ainda não tinha proximidade com 

a EJA, e, além disso, fui apropriando-me dos conceitos freirianos, aprofundando o 

pouco apreendido na universidade. Nesse momento, iniciei meu percurso profissional 

na luta pela construção de políticas públicas, voltadas a uma população que 

historicamente teve seu direito à Educação negado.  

A experiência com o Mova Santo André foi interrompida com o novo pleito 

eleitoral no ano de 2008, cuja administração eleita pertencente a um partido de direita 

(Republicanos) não reconhecia no Mova um espaço de Educação Popular, 

promovendo ações para a sua desarticulação. Consequentemente, a equipe foi 

desfeita. 

Ao mesmo tempo em que houve a saída da administração de esquerda do 

Governo em Santo André, ocorreu a eleição de um partido de esquerda no município 

em que resido: SBC. Devido à vivência na gestão na cidade vizinha, fui convidada a 

fazer parte da gestão desse Governo e, no dia 6 de janeiro de 2009, iniciei a minha 

trajetória na modalidade com a equipe de Governo eleita. 

Nessa segunda experiência, fiz parte da equipe da Divisão de Educação do 

Trabalhador e Trabalhadora e fui desafiada a assumir o cargo de Chefe de Seção de 

EJA, a SE 1214, responsável pela efetivação da política pública de EJA, que ocorria 

 
3 O Movimento de Alfabetização Regional do ABC é uma iniciativa das prefeituras das cidades de Santo 

André, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, e das suas 
respectivas Câmaras Municipais, em parceria com empresários, sindicatos, igrejas, movimentos 
populares, universidades, faculdades, escolas e outras entidades ou grupos organizados da 
sociedade. 

4 A SE 121 é a identificação para a Seção de EJA, que faz parte da divisão da Educação do/a 
trabalhador/a 
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dentro de espaços institucionais. Essa experiência foi marcada por desafios de 

diferentes dimensões: estruturais básicos, pedagógicos e resistência política, entre 

outros. 

Dentre os desafios enfrentados, existia a trajetória das políticas públicas de EJA 

na cidade, constituída, basicamente, por um serviço terceirizado, organizado por 

entidades que participavam de leilões públicos e assumiam a Educação dessa 

modalidade, tanto nos aspectos estruturais quanto na contratação de professores e 

equipe de orientação técnica e pedagógica e na formação pedagógica, entre outros. 

No entanto, no momento em que essa nova equipe assumiu a administração, 

nenhuma instituição havia se responsabilizado em manter o Programa Municipal de 

Alfabetização e Cidadania (Promac), como a EJA era conhecida na época, visto que, 

como o Governo anterior não continuaria, não foi efetivado o leilão para que a empresa 

continuasse com a parceria. Assim, o novo Governo iniciou, em 2009, sem o contrato 

de professores para assumirem as aulas de EJA e sem o registro das matrículas que 

haviam sido efetivadas anteriormente. Por tratar-se de um serviço terceirizado, outros 

departamentos da Secretaria não tinham informações sobre o acompanhamento do 

Programa, pois não havia nenhum funcionário da administração anterior para realizar 

a transição e auxiliar naquele momento. As escolas que ofereciam a EJA, por sua vez, 

também não tinham informações sobre essa modalidade, já que a equipe de gestão 

das escolas não respondia pela modalidade de ensino até aquele momento.  

Diante desse “caos”, a equipe de Governo, composta inicialmente por quatro 

pessoas oriundas de outras experiências com EJA, em outras cidades, como a de 

Santo André, organizou o trabalho nessa modalidade, marcada por princípios da 

Educação Popular. Depois desses desafios iniciais, a política pública dessa 

modalidade passou a ser de responsabilidade do poder público municipal, assim como 

todas as estruturas necessárias para se efetivar o direito à Educação para aqueles 

que foram negados ao longo da sua trajetória escolar. 

A equipe, com o aval e o apoio da Secretária da Educação, Cleuza Rodrigues 

Repulho, tinha como proposta colocar em prática uma Educação emancipadora, que 

pensava o currículo a partir dos sujeitos, trazendo para análise a sua realidade, e 

buscava a transformação social. Isso porque a EJA está sempre ligada à construção 

de um novo modelo de sociedade, reconhecendo os direitos dessa população, sendo 

um deles o direito à Educação. Conforme afirma Arroyo (2007, p. 31): 
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A EJA sempre aparece vinculada a um outro projeto de sociedade, um projeto 
de inclusão do povo como sujeito de direitos. Foi sempre um dos campos de 
Educação mais politizados, o que foi possível ser um campo aberto, não 
fechado e nem burocratizado, por ser um campo de possíveis intervenções 
de agentes diversos da sociedade, com propostas diversas de sociedade e 
do papel do povo. 

Essas experiências contribuíram para a minha formação profissional e como 

militante da Educação, pois deixei de ter uma visão ingênua sobre o papel da 

Educação e passei a ter um olhar mais crítico sobre a sua importância na construção 

de uma sociedade mais justa e igualitária. Esse olhar, ante o contexto histórico e 

social, foi sendo construído nesse processo, pois, apesar de me indignar com a 

situação vivida pela população e pela minha própria família, cujos direitos foram 

negados ao longo da vida, não tinha muita clareza de que éramos fruto de um 

processo cruel de desigualdade social. Diferentemente de boa parte da minha família, 

e com o seu apoio, fui além, e, assim, encontrei nos estudos a possibilidade de 

caminhar e vislumbrar outras possibilidades. 

Paralelamente às experiências profissionais, fui construindo o meu percurso 

acadêmico, iniciando pelo curso de Pedagogia e duas Pós-Graduações. E, após um 

longo período de afastamento dos bancos escolares, em 2015, retornei para a 

universidade para realizar um grande sonho, que era o Mestrado. Foi na experiência 

dessas duas gestões públicas que me aprofundei na temática da modalidade, para 

conhecê-la com mais profundidade, ampliar os referenciais teóricos, discutir e 

implementar concretamente uma política pública de EJA, comprometida com os 

sujeitos jovens, adultos e idosos. 

A definição do objeto de estudo da dissertação, intitulada O currículo crítico-

libertador respondendo aos desafios do contexto intergeracional nas salas da EJA 

(ZANARDO, 2017), surgiu a partir da minha atuação como membra da equipe de EJA 

do município de SBC, no qual era cotidianamente questionada sobre a entrada maciça 

de jovens nessa modalidade. Além de tantos outros desafios colocados para essa 

modalidade, o perfil dos educandos tem se alterado há bastante tempo. No entanto, 

como o Governo defendia o direito à Educação de todos e todas, havia uma 

intencionalidade na entrada dos adolescentes, principalmente os oriundos do sistema 

de privação de liberdade, visto que, pela idade, acima de 15/16 anos, a possibilidade 

do retorno deles seria para a EJA, oferecida exclusivamente pelo munícipio. Sentia 

uma profunda inquietação diante das queixas dos problemas colocados pelas equipes 
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gestoras, já que era direito de todos estarem na escola, e muitos desses educandos 

eram provenientes da própria escola.  

A partir desses questionamentos, senti-me instigada a aprofundar os estudos, 

pois, se a Secretaria de Educação, por intermédio da Divisão de Educação do/a 

Trabalhador/a, estava discutindo um currículo crítico-libertador, que dialogava com a 

diversidade dos sujeitos, esta seria uma possibilidade para tratar desses desafios. 

Conforme registro nas considerações finais da dissertação: 

O currículo crítico-libertador foi apontado nas entrevistas como o caminho 
para atender a sala com perfil intergeracional, pois tem como ponto de partida 
a realidade do educando, considerando os seus conhecimentos, 
possibilitando o diálogo, trazendo conhecimentos que sejam significativos e, 
consequentemente, promovendo a transformação social, no caminho para 
uma vida digna e justa para todos. No entanto, o percurso da efetivação desse 
currículo tem desafios que passam pelas diferentes compreensões dos 
educadores, pelo receio de se arriscar em efetivar uma prática educativa 
diferente, fazendo-se necessário investir na formação, na reflexão da prática 
pedagógica e no aprofundamento de conceitos. (ZANARDO, 2017, p. 113). 

A conclusão do Mestrado, em 2017, ocorreu de forma paralela à minha saída 

do Governo Municipal de SBC, mas as minhas inquietações permaneceram e 

ampliaram-se. Ao sair do Governo, o meu desejo de compreender melhor como foi o 

processo de implantação da política pública, analisar os seus avanços e os seus 

limites, permaneceu. A partir daí, senti-me provocada a dar continuidade à pesquisa 

e ampliar o olhar para a análise da política pública de EJA no município de SBC, no 

período de 2009 a 2016.  

O trabalho que realizei com a EJA durante 18 anos, no papel de gestora pública, 

contribuiu para a minha conscientização sobre a importância dessa modalidade para 

as pessoas que não puderam estudar na idade considerada “apropriada” e que só a 

partir da Constituição Federal de 1988 transformou-se em um direito. 

A partir desse relato e da proximidade com o objeto de análise, a presente 

pesquisa tem como objetivo geral: analisar a experiência da Educação de Jovens e 

Adultos de São Bernardo do Campo, no período de 2009 a 2016, a partir das suas 

ações curriculares estruturantes que a aproximam do conceito de “Justiça Curricular”.  

Considera-se de suma importância fazer a análise dessa política, sobretudo em 

tempos de obscurantismo, como os atuais, quando as experiências de 

democratização da Educação escolar tendem a ser esquecidas. Não resgatar a 

experiência emancipatória na modalidade EJA, ocorrida em SBC (2009-2016), seria 
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retroceder o processo de acesso ao direito à Educação. É necessário, portanto, 

resgatá-la para que seja semente para novas experiências.  

Pretende-se, assim, responder à seguinte questão: Quais são as ações 

curriculares estruturantes da política pública de EJA, no período de 2009 a 2016, que 

sustentaram essa experiência como exitosa do ponto de vista democrático e popular? 

Para responder a essa questão, estabeleceu-se a hipótese de que a experiência da 

EJA de SBC no período de 2009 a 2016 teve um caráter democrático e popular, 

comprometido com a luta pelo direito à Educação por meio de suas ações curriculares 

estruturantes que a aproximam da concepção de “Justiça Curricular”. 

Os objetivos específicos definidos são:  

a) realizar uma síntese histórica de momentos marcantes da história da EJA no 

Brasil e em SBC; 

b) analisar documentos locais e nacionais que influenciaram as políticas de EJA 

analisada; 

c) resgatar os conceitos fundamentais que demarcaram a experiência analisada 

como democrática popular; 

d) realizar um resgate histórico da cidade de SBC e, especificamente, da EJA; 

e) analisar as políticas estruturantes da EJA no período analisado, dentre elas a 

curricular aproximando-a do conceito de “Justiça Curricular”; 

f) compreender os avanços democráticos e os limites do processo de construção 

e vivência das políticas públicas da EJA de 2009 a 2016 em SBC. 

A presente tese estuda o processo de implementação dessa política e das 

práticas que se seguiram. Essas bases perpassam questões estruturais que 

contemplam a organização do espaço escolar, a ampliação do Estado com o aumento 

de quadro específico para esse atendimento e respaldo legal, que buscava se firmar 

como política pública até chegar à discussão do currículo de base freiriana. 

1.2 Metodologia 

A metodologia adotada para realizar a análise da política pública de EJA em 

São Bernardo do Campo segue uma abordagem qualitativa por ser a mais indicada 

para atender o objetivo da tese. Para tanto, foi realizada uma pesquisa exploratória 

dos documentos produzidos no período de 2009 a 2016, na cidade de SBC, os quais 

foram selecionados para uma posterior análise, no intuito de identificar as diretrizes 
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pedagógicas para a modalidade e as intencionalidades políticas, bem como a 

descrição das ações realizadas em caráter estrutural e pedagógico. Nessa pesquisa 

documental, também foi realizada uma revisão sistemática de literatura que 

possibilitou construir, com base em Bardin (1977), as categorias de análise.  

Esse levantamento bibliográfico sobre a temática em questão contribuiu de 

forma intensa para entender as políticas públicas, tanto na esfera federal quanto na 

municipal, e como ela se organizou em cada momento histórico; além disso, para 

compreender o contexto social e político em que se deu. No caso das políticas 

municipais, observaram-se experiências exitosas que buscaram políticas 

comprometidas com uma Educação em uma perspectiva crítica. 

As leituras dos textos teóricos de referência da modalidade bem como as teses 

possibilitaram o resgate dos aspectos históricos das políticas públicas de EJA no 

Brasil, mais especificamente na cidade de SBC. Os dados levantados foram 

organizados e contribuíram para entender como a modalidade se constituiu ao longo 

da história. 

1.3  As categorias de análise 

Para efetivar a análise da política pública de EJA e o entendimento de como 

ocorreu sob a responsabilidade do poder municipal, foi realizado um estudo detalhado 

sobre o material selecionado, na revisão de literatura, no sentido de buscar elementos 

que apontassem as diretrizes, de uma política comprometida com o sujeito jovem, 

adulto e idoso, a partir dos estudos realizados sobre as políticas executadas ao longo 

da história da modalidade de EJA. Para realizar essa análise, foi utilizada a 

metodologia de análise de conteúdos e das categorias por temas propostos por Bardin 

(1977). Segundo o autor, “[...] a análise de conteúdos aparece como um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 1977, p. 38). 

A análise de conteúdo é organizada em quatro momentos: a organização da 

análise; a codificação; a categorização; e a inferência (tratamento dos resultados). A 

organização da análise de conteúdo ocorre em “três polos cronológicos” (BARDIN, 

1977, p. 95): pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados: 

a) Pré-análise: é a fase de organização do material, a qual visa escolher os 

documentos que serão submetidos à análise, à formulação das hipóteses e dos 

objetivos bem como à elaboração dos indicadores que auxiliarão na interpretação 
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final. Nessa fase, há a leitura flutuante, que diz respeito ao primeiro contato com os 

documentos que serão analisados. Nessa leitura flutuante, há a escolha dos 

documentos que poderão fornecer elementos necessários para auxiliar na análise do 

problema. Esses documentos utilizados compõem o corpus da pesquisa que será 

colocada como processo de análise. 

Segundo Bardin (1977), todos esses materiais selecionados passam pelas 

seguintes regras: 1) exaustividade, a qual significa que, após ser definido o campo do 

corpus, deve-se colocar todos os elementos que foram relacionados – não se pode 

deixar de fora nenhum desses materiais por qualquer razão; 2) representatividade, na 

qual a amostra que será utilizada para a análise represente o universo inicial; 3) 

homogeneidade, que significa que os documentos selecionados devem ser 

homogêneos – assim devem seguir os critérios rígidos de seleção, não devem, 

portanto, representar uma questão singular que aparece em um ou outro documento;  

4) pertinência, que diz respeito aos documentos selecionados estarem estar de acordo 

com os objetivos a serem alcançados pela análise.  

b) Exploração do material: consiste em síntese das ações de codificação, de 

acordo com as regras formuladas antecipadamente. 

c) Tratamento dos resultados – a inferência: nessa última fase, os resultados 

obtidos são tratados para tornarem-se significativos e, assim, poderem propor 

interpretações a partir dos objetivos apontados inicialmente.  

O segundo momento da análise de conteúdo é a codificação, quando o 

pesquisador transforma os dados brutos de forma sistemática e os agrupa em 

unidades que permitam descrever as características daquele determinado conteúdo. 

Após o agrupamento, é realizada a categorização, por meio da qual o pesquisador 

classifica os elementos agrupados que pertencem a um determinado conjunto. Essas 

categorias são as classes que reúnem um grupo de elementos, o qual recebe um título 

em função das características comuns desses elementos. Essa categorização pode 

ocorrer em virtude do mesmo campo semântico, sintático, léxico e expressivo. E a 

última fase desse processo é a inferência, por intermédio da qual o pesquisador 

analisa as causas a partir dos efeitos observados, que são os indicadores. 

Seguindo esses passos descritos na análise, deu-se a construção das 

categorias de análise, a partir das leituras preliminares das produções acadêmicas 

bem como dos textos teóricos que trataram da modalidade da EJA, com foco nas 

políticas públicas. Assim, as categorias foram construídas a priori, portanto foram 
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dedutivas com ênfase nas políticas públicas, específicas dessa modalidade, 

comprometidas com os sujeitos jovens, adultos e idosos na busca de uma Educação 

para a transformação.  

A partir das leituras dos textos primários, observou-se que a maioria se referia 

a análises críticas sobre as políticas públicas efetuadas ao longo da história da EJA, 

como também apontaram políticas exitosas que vislumbraram uma política 

comprometida com a Educação crítica e transformadora. Dentre essas análises, 

apontam-se alguns caminhos que foram sistematizados de acordo com a análise de 

conteúdo de Bardin (1977). Desse modo, as seguintes categorias preliminares foram 

encontradas, como possibilidade de efetivar uma política de EJA comprometida com 

o direito à Educação de jovens, adultos e idosos:  

a) Diretrizes estruturantes de EJA:  

• Perspectiva democrática. 

• Educação Humanizadora. 

• Educação Integral. 

• Educação Popular. 

• Acolhida às diversidades dos sujeitos. 

• Busca ativa. 

b) Políticas estruturantes da EJA 

• Isonomia do Financiamento. 

• Gestão coletiva das políticas públicas. 

• Infraestrutura adequada para jovens e adultos. 

• Formação de professores. 

• EJA e Educação Profissional. 

• Isonomia do financiamento. 

Além da análise e da identificação dessas categorias definidas a priori, 

observou-se como se dão as diretrizes e as políticas estruturantes, com destaque para 

as dimensões da Justiça Curricular que só podem ser analisadas conjuntamente. 

Conforme afirmam Ponce e Araújo (2019, p. 1056, grifos dos autores), são estas as 

dimensões: 

[...] a dimensão do conhecimento, compreendida como uma estratégia de 
produção da existência digna, que norteará a seleção dos conteúdos do 
currículo; a da convivência escolar democrática e solidária, que admite os 
conflitos e as divergências, para que se consolidem valores humanitários e 
se crie uma cultura de debate e respeito ao outro; e a do cuidado com todos 
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os sujeitos do currículo para que se viabilize o acesso ao pleno direito à 
Educação de qualidade social, o que envolve a afirmação de direitos, que 
inclui desde as boas políticas públicas de formação e de contratação de 
professores que os dignifiquem até os cuidados das redes de proteção aos 
mais vulneráveis, passando por boas condições nos espaços e boa utilização 
dos tempos escolares. 

Assim, espera-se constatar que essa política pública de EJA sob a 

responsabilidade do munícipio de ABC esteve comprometida com o direito à 

Educação e identificar as categorias apontadas bem como as dimensões da Justiça 

Curricular.  

Após definir o objetivo geral, os específicos e fazer a revisão de leitura 

sistematizada dos documentos produzidos e das teses e artigos que tratavam da 

temática, que serão abordados no capítulo sobre o caminho metodológico, foi 

necessário selecionar quem seriam os sujeitos que poderiam contribuir na análise da 

política pública. Essas entrevistas foram semiestruturadas, com os diferentes sujeitos 

que pudessem contribuir com o entendimento da política pública a partir das vivências 

no período de 2009 a 2016, na cidade de SBC.  

1.4 Da necessidade de abordar a EJA 

A urgência em analisarem-se políticas de EJA, comprometidas com o direito à 

Educação, dá-se como uma forma de resistência às políticas neoliberais e de 

demonstrar que é possível efetivar políticas com estruturas, tanto administrativas 

quanto pedagógicas, para garantir o acesso, a permanência e a conclusão dos 

educandos dessa modalidade. 

As leituras e as pesquisas sobre as políticas públicas dessa modalidade 

apontam o caráter aligeirado, descontínuo, desarticulado e no formato de campanhas, 

além de currículos que não atendem às especificidades desses sujeitos. 

As políticas públicas dessa modalidade apresentam, no decorrer da sua 

trajetória, diferentes dimensões, dependendo do contexto político, social e econômico, 

bem como o olhar sobre os sujeitos que, na maior parte das vezes, não são vistos nas 

suas especificidades. Há destaque especial para os momentos da história que 

marcaram decisivamente a EJA, com ações no campo dos movimentos sociais, 

pautados na Educação Popular, os quais trataram a especificidade da modalidade 

com uma visão crítica sobre a realidade na busca da transformação social, 

principalmente nas duas primeiras décadas do século XXI, em particular nos 

Governos de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff (2002 a 2016). Em ambos os 
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Governos, ocorreram avanços, porém não foram suficientes para reduzir, 

sensivelmente, o número de pessoas com baixa escolaridade, pois o país possuía, no 

ano de 2019, mais de 11 milhões de brasileiros analfabetos, segundo os dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (ESTADÃO, 2020). As políticas 

públicas federais implementadas nesse período apontaram avanços em diferentes 

aspectos, mas não romperam com a lógica neoliberal. 

Outro aspecto que acarretou mudanças significativas na EJA foram os marcos 

legais nas últimas décadas, reconhecendo-a como um direito à Educação, como a 

garantia das políticas públicas na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei Nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (BRASIL, 1996) –, reafirmada no Plano Nacional de Educação 

(PNE) – Lei Nº 13005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014). Nessa época, apesar 

dos avanços no campo legal, o financiamento da modalidade também foi fortemente 

marcado. 

Os governos progressistas foram interrompidos com o golpe midiático de 2016. 

A partir do agrupamento de forças ligadas ao mercado financeiro, tem-se como 

desfecho a saída da presidenta eleita, democraticamente, Dilma Rousseff. Conforme 

afirma Jinkings, Kim e Cleto (2016, p. 12):  

A presidenta legitimamente eleita foi derrubada por um processo político 
baseado em leituras elásticas da Constituição, e artimanhas jurídicas de 
diversos matizes, que tentam mostrar como lícito o conluio do judiciário com 
um Parlamento em sua maior parte corrupto e uma mídia corporativa a 
serviço das elites financeiras. 

Desse momento em diante, a Educação tem sido duramente afetada, com 

medidas que a comprometem fortemente, como, por exemplo: o congelamento de 

gastos públicos por 20 anos; a discussão do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb); o ataque à educação pública, entre tantos outros – e com a EJA 

não tem sido diferente. 

Dentre os ataques a essa modalidade, destaca-se o “silenciamento” 

(CAVALCANTE, 2019) que se configura como uma nova forma de abandono. Este já 

estava presente no campo do currículo, por não ser tratado na sua especificidade, em 

virtude da pluralidade de sujeitos presentes nessa modalidade. O silenciamento da 

EJA (CAVALCANTE, 2019) é definido pelo seu desaparecimento no quadro 

administrativo do Ministério da Educação (MEC), com a reforma ocorrida em 2019, 
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que extinguiu a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (Secadi), fazendo com que a modalidade perdesse a atuação do Estado na 

garantia do direito à Educação, devido ao abandono, bem como a perda de 

especificidade do currículo. De acordo com Cavalcante (2019, p. 1131): 

A invisibilidade administrativa da EJA implica no risco de que a população de 
pessoas jovens e adultos não encontre a resposta institucional adequada às 
suas demandas educacionais. A especificidade geracional da modalidade 
EJA, que se refere à possibilidade de um diálogo curricular com a vida adulta 
em suas diversas questões, parece ficar subsumida às diretorias que 
atendem a nomenclaturas mais abrangentes, definidas desde uma noção 
vaga de alfabetização, deixando aquela especificidade curricular- 
característica da construção histórica de uma escola para adultos-desprovida 
de espaço institucional específico a partir do qual seja elaborada em forma 
de programas e projetos. O entendimento universalista, que reduz a 
Educação dos adultos a uma versão da Educação das crianças, produz uma 
zona de abandono institucional, extremamente problemático para a 
elaboração contínua de uma política curricular atenta às especificidades da 
EJA. 

Esse abandono ou silenciamento (CAVALCANTE, 2019) da modalidade no 

Governo Federal é corroborado na análise de Couto (2019), ao destacar que a criação 

das outras Secretarias não trata da especificidade da modalidade: 

Com a extinção da SECADI, que era a secretaria em que a EJA estava 
abrigada, foram criadas a Secretaria de Modalidades Especializadas de 
Educação (SEMESP) e a Secretaria de Alfabetização. Então a gente percebe 
que há um não lugar da EJA. A EJA não tem lugar dentro do MEC atualmente. 
Se o cenário está complicado para as modalidades que sempre tiveram 
prestígio, imagina para a EJA, que não tinha prestígio social. (COUTO, 2019, 
n.p.). 

A forma como estão sendo conduzidas essas mudanças na modalidade reforça 

algo que é histórico e cultural ao longo da sua trajetória, podendo ser observado em 

diferentes contextos. Trata-se do papel de subalternidade atribuído às pessoas que 

não são alfabetizadas. 

O desaparecimento da EJA no cenário do MEC reforça o descaso e o abandono 

das pessoas que fazem parte dessa modalidade: pessoas pobres, negras, mulheres 

periféricas, desempregados, população LGBTQIA+ 5  e jovens com históricos de 

conflito com a escola, enfim, a população marginalizada. A invisibilidade desses 

grupos, dentro do espaço público, reforça o ideário neoliberal, que prima pela 

individualidade e pela competitividade (CAVALCANTE, 2019). 

 
5 Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transgêneros, Queers, Intersexo, Assexuados e mais outras 

diversas possibilidades de orientação sexual e/ou identidade de gênero que ainda existam.   
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Diante desse cenário desolador, para que essa modalidade resista e se 

configure a partir das especificidades dos sujeitos, jovens, adultos e idosos, é 

fundamental, dentre outras ações, que a universidade se debruce sobre essa 

modalidade, aprofundando os estudos das experiências que tratam a EJA na 

perspectiva de políticas públicas específicas que possuam ou busquem estabelecer 

um currículo pensado a partir dos sujeitos. Para tanto, a presente pesquisa pretende 

resgatar e analisar políticas públicas que aconteceram, e que, no caso da EJA, 

reconheceram o direito à Educação, como forma de resistência contra-hegemônica.  

Quanto ao reconhecimento do direito, entende-se que este passa pelo 

entendimento de que as pessoas não concluíram seus estudos por uma escolha 

individual, mas por muitos fatores para além dos pessoais. Desse modo, identifica-se 

uma dívida histórica com esses sujeitos, que não tiveram seus direitos garantidos. 

Apesar de terem respaldo na Constituição Federal de 1988, seus direitos foram 

negados. 

Os jovens e adultos populares não são acidentados ocasionais que, ou 
gratuitamente, abandonaram a escola. Esses jovens e adultos repetem 
histórias longas de negação de direitos. Histórias coletivas. As mesmas de 
seus pais, avós, de sua raça, gênero, etnia e classe social. Quando se perde 
essa identidade coletiva, racial, social, popular dessas trajetórias humanas e 
escolares, perde-se a identidade da EJA e passa a ser encarada como mera 
oferta individual de oportunidades pessoais perdidas [...]. (ARROYO, 2007, p. 
30). 

A forma como, historicamente, esse segmento vem sendo marginalizado, nas 

esferas socioeconômica e educacional, foram intensificadas nos últimos anos, sendo 

negado o acesso à cultura letrada pelos sujeitos da EJA, que possibilitariam uma 

participação mais ativa no mundo do trabalho, da política e da cultura. Devido a isso, 

reforça-se a importância de a EJA buscar mais politização e transformação social. 

Assim sendo, no sentido de colocar luz em políticas públicas que reconheçam 

o direito à Educação como um direito inalienável, esta pesquisa visa a analisar como 

a política da EJA foi implantada, no intuito de identificar as interfaces que fizeram parte 

da sua efetivação, bem como as aproximações com as dimensões da Justiça 

Curricular. 

O currículo crítico-libertador, discutido na implantação da política pública, tinha 

como princípio ser pensado e elaborado a partir dos sujeitos e das suas 

especificidades. Isso é corroborado por Ponce (2016), que salienta a participação dos 

sujeitos na construção de currículos que busquem a justiça como forma de superar as 
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desigualdades sociais, respeitando as diversidades. Assim sendo, no capítulo que 

segue, discorre-se sobre a justiça curricular e as políticas curriculares estruturantes 

da EJA. 
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2 A JUSTIÇA CURRICULAR E AS POLÍTICAS CURRICULARES 

ESTRUTURANTES DA EJA 

Neste capítulo, traça-se, na primeira parte, o conceito de Estado, currículo e 

justiça, que são os alicerces da Justiça Curricular e os seus desdobramentos na 

efetivação de uma política pública de EJA. Para isso, estabelece-se um estreito 

diálogo com as categorias e as subcategorias construídas e sistematizadas ao longo 

da revisão sistemática de literatura denominadas “Políticas Curriculares Estruturantes 

da EJA” (Diretrizes e Políticas Estruturantes).  

Antes de abordar e aprofundar sobre a Justiça Curricular, torna-se fundamental 

contextualizar o momento em que essa discussão se fez presente e a necessidade de 

colocar-se em pauta como forma de resistência e como um caminho possível na busca 

de justiça social.    

O Brasil, após um período de avanço nas “[…] políticas afirmativas e de 

promoção de igualdades” (PONCE, 2018, p. 788) e da ampliação da participação 

popular em diferentes espaços, sofreu sério rompimento após o golpe de Estado 

político-jurídico-midiático (JINKINGS; KIM; CLETO, 2016) sofrido pela Presidenta 

Dilma Rousseff, colocando as políticas públicas sociais na invisibilidade, agravando-

se com a eleição (2019) do Presidente Jair Messias Bolsonaro. No momento do 

desenvolvimento da presente tese, a situação agravou-se com a maior crise sanitária 

conhecida vivida pelo mundo, devido à Covid-19, ressaltando-se as desigualdades 

sociais.  

Diante da pandemia, foi compulsório ao processo educativo que ele 

acontecesse de forma remota, visto que as escolas foram fechadas abruptamente em 

março de 2020, desvendando as dificuldades dos educandos pertencentes às classes 

mais populares e desprovidas de recursos financeiros, tornando o acesso ainda mais 

difícil. O mesmo ocorreu de uma forma ainda mais contundente com os educandos da 

EJA, que foram obrigados a deixar os estudos por diferentes motivos, a saber: a 

necessidade eminente de trabalhar para sustentar a própria família, tornando inviável 

o acompanhamento das aulas; falta de Internet gratuita e de equipamento celular para 

o acompanhamento das aulas. Todas as questões ocasionaram uma drástica queda 

das matrículas dessa modalidade.  

 Paralelamente a esse contexto, o currículo hegemônico tem aprofundado e se 

imposto na Educação para responder às intencionalidades do mercado, pautado pelas 
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avaliações externas, que determinarão o que deverá ser tratado pela escola e 

redefinindo papéis. Ponce (2018, p. 787) afirma que 

[...] o binômio avaliações externas e políticas curriculares – presente desde 
antes do Golpe mencionado – continua criando, agora sem nenhum obstáculo 
de caráter democrático e inclusivo, uma cultura que redefine os papéis de 
professores e gestores escolares, em nome de uma “qualidade” da Educação 
ditada pelos critérios do próprio binômio. As ressonâncias dessas políticas 
curriculares (hegemônicas no país) nas práticas pedagógicas do cotidiano 
escolar são devastadoras em relação aos sujeitos do currículo, de modo 
especial em relação aos professores e aos alunos. 

Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que se tornou o 

centro das discussões sobre currículo, é prescrita e antidemocrática, pois 

desconsidera os contextos sociais, deixa de tratar os conflitos existentes nas 

sociedades, não aborda de maneira crítica as contradições que as cercam e trata o 

currículo a partir da visão da elite. No entanto, é nesse espaço tão disputado, que 

tanto pode ser uma possibilidade de reprodução quanto um espaço de resistência.   

Apesar de a EJA não ter sido inserida na BNCC (BRASIL, 2018), há outros 

agravantes, pois trata-se de uma modalidade que, ao longo da sua história, não foi 

tratada na perspectiva do direito, só a partir da Constituição Federal de 1988, no artigo 

208 (BRASIL, 1988). Seu currículo sempre veio no reboque das outras modalidades, 

com exceção do período dos movimentos sociais efervescentes da década de 1950.  

A EJA, quando é pensada na perspectiva de transformação, necessariamente 

pressupõe-se um currículo que procede dos sujeitos e não para eles. Ao considerar o 

perfil e a trajetória dos educandos, considerando-os como sujeitos de direito, o 

currículo elaborado busca a justiça social; assim sendo, não é um currículo qualquer, 

visto que há comprometimento com os indivíduos na busca da transformação social.   

  Nessa esteira, a busca pela Justiça Curricular torna-se essencial, como 

possibilidade de resistência e construção coletiva de um currículo. De acordo com 

Ponce (2018, p. 793): 

É nessa direção que se propõe a busca da justiça curricular como um 
processo constante e cotidiano de exercício coletivo de construção do 
currículo de modo democrático, cooperativo e apoiado nos conhecimentos 
científicos atualizados da área Educação e de todas as áreas afins.  

 Assim, para a EJA em especial, a Justiça Curricular é a possibilidade da 

construção do currículo com a participação efetiva dos sujeitos, a partir da leitura da 

realidade que os educandos fazem e os conhecimentos científicos que auxiliam na 

sua compreensão. 
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2.1 Resgatando a concepção de Estado  

 Na busca da Justiça Curricular, por intermédio de uma política pública, faz-se 

necessário retomar a afirmação do direito, partindo-se da Constituição Federal de 

1988, no seu Art. 208, que dispõe: “O dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, 

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

própria […]” (BRASIL, 1988, p. 138). 

De acordo com o Art. 208, há destaque para o dever do Estado em oferecer 

Educação também para aqueles que não tiveram acesso na idade que lhe era própria. 

Para isso, parte-se do conceito de Estado, como ele se constitui e as diferenças 

fundamentais entre o Estado e a política pública. A definição de Estado que se 

defende e políticas públicas é essencial para entender a intencionalidade do governo, 

ao passar a modalidade EJA para a responsabilidade do poder público, deixando de 

ser um serviço terceirizado, delegado a outras pessoas, para executarem ou para 

fazer parte das políticas públicas sociais do governo. Ao fazer esse processo de 

transferência e ao ganhar o “status de política pública estatal”, pretende-se apontar os 

ganhos e, por consequência, os direitos garantidos e quais pessoas se beneficiaram 

dessa modalidade.   

 Inicia-se esse processo de análise pela definição de Estado, que é algo 

questionável, pois, devido a sua complexidade, pode ser abordado por diferentes 

pontos de vista, que mudará de direção, dependendo sobre qual aspecto se pretende 

analisá-lo. Contudo, para o objetivo deste texto, optou-se por partir pela explanação 

de um conceito amplo que o compreende de uma maneira geral, como “[...] um poder 

político que se exerce sobre um território e um conjunto demográfico (isto é uma 

população, ou um povo) e o Estado é a maior organização política que a humanidade 

conhece” (GRUPPI, 1980, p. 7).  

 Aproxima-se dessa definição a de Dallari (2003), que acrescenta a finalidade 

do bem comum. De uma forma geral, é essencial que se tenha esses três elementos 

para falar em Estado: o povo, que são todas as pessoas que habitam o território; o 

território, que é o espaço geográfico no qual se exerce a ação política; e o poder 

político, que pode ser entendido também como soberania (GRUPPI, 1980). 

 O Estado que se defende, dentro da perspectiva da Justiça Curricular, é um 

Estado que se opõe ao modelo neoliberal. Esse modelo organiza-se em consonância 
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com o que é defendido por um determinado grupo em torno das ideias do austríaco 

Hayek e do norte-americano Milton Friedman, firmadas, em 1947, na Suíça (CHAUÍ, 

2014). Esse modelo econômico ficou esquecido até a crise do capital na década de 

1970 e surgiu como solução para os problemas, ao mesmo tempo em que atacava os 

gastos sociais, ou seja, o que era oferecido para a população.  

 O modelo de desenvolvimento econômico e social capitalista ocorreu de forma 

expansiva no Brasil e nos demais países do terceiro mundo, a partir da década de 

1980 (MACHADO, 2017). Da forma como ele ocorre, o mercado passou a gerenciar o 

Estado e a vida de todos.  

O Estado passou a ser mínimo, e há um grande estímulo para a ampliação da 

iniciativa privada, tornando-se a nova estrutura do capital, principalmente com a 

expansão do mercado financeiro. Consequentemente, os Estados nacionais ficaram 

subjugados às “políticas internacionais do grande capital”. 

Com a ampliação desse modelo econômico, as consequências são 

desastrosas para a grande população, pois os países são obrigados a fazer os ajustes 

econômicos, tais quais:  

a) Redução do salário real. 

b) Crescimento do desemprego estrutural, pois o mercado não trabalha com a 

inclusão das pessoas, mas com a exclusão por intermédio da automação para 

agilizar o processo de produção. 

c) Monetarismo e o capital financeiro são o centro do capitalismo, os quais 

determinam as políticas dos vários Estados Nação, principalmente do Terceiro 

Mundo. 

d) Terceirização, que significa a ampliação do setor de serviços, deixando de ser 

suplementar para a produção e torna-se estrutural.  

e) O conhecimento e a tecnologia tornam-se o centro da força do capital, 

passando de um suporte para tornar-se “agente de sua acumulação” (CHAUI, 

2014, p. 320). 

Em virtude desse cenário econômico, o setor público precisa sobreviver com 

parcos recursos de orçamento, de forma a ceder às exigências do mercado e, por 

consequência disso, retiram os direitos sociais, e o trabalho passa a ser precarizado.  

Uma das características marcantes desse Estado mínimo é a condição de estar a 

serviço dos interesses da classe dominante: a burguesia. São marcas características 
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do neoliberalismo, porque ele elimina os direitos sociais conquistados as duras penas 

pela classe trabalhadora.  

O Estado que se contrapõe a esse modelo neoliberal é um Estado forte, que 

regula os monopólios e oligopólios e que busca o pleno emprego. Esse Estado é 

fortemente sustentado “[...] por uma base sindical poderosa e ativa, propôs o que viria 

a ser o Estado do Bem- Estar Social” (CHAUÍ, 2014, p. 312). O Estado na social-

democracia tem duplo papel, como define a autora: 

O Estado se tornou, de um lado, parceiro econômico do capital (investindo 
em empresas estatais, planejando e regulamentando a economia, ou 
assegurando o consumo de massa, graças ao salário indireto) e, de outro 
lado, provedor do bem público ou dos direitos econômicos e sociais, 
ampliando, assim, a esfera pública. (CHAUÍ, 2014, p. 312). 

Com a ampliação do neoliberalismo e a crise do Estado do Bem-estar Social, a 

separação entre bem público e privado tende a reduzir, ou até desaparecer, e a 

consequência disso caracteriza uma perspectiva do neoliberalismo. Para Chauí (2014, 

p. 319, grifo da autora), “[...] podemos definir politicamente o neoliberalismo como 

encolhimento da esfera pública e ampliação da esfera privada”.  

O Estado responsivo, que toma para si, políticas públicas educacionais, 

garantindo-a para aqueles que tiveram o direito à educação negado, possibilita o 

caminho da Justiça Curricular e suas dimensões. Esse Estado que, apesar das 

contradições existentes dentro do seu contexto, busca executar políticas públicas que 

atendam à população mais carente. Ele vai na contramão de um Estado mínimo e de 

caráter neoliberal. Quando é assumido pelas classes trabalhadoras, ele busca a 

Justiça Curricular por intermédio de uma política pública que atenda às classes menos 

favorecidas. Isso, nos dias de hoje, é algo extremamente relevante como forma de 

resistência. 

 Esse Estado necessário para a Justiça Curricular deve ser o “[...] definidor das 

políticas econômicas e sociais” (CHAUÍ, 2014, p. 313), oferecendo como um dever a 

Educação escolar de qualidade para todos os cidadãos. De acordo com Chizzotti e 

Ponce (2012, p. 27), “[…] a educação escolar tem sido considerada um direito objetivo 

que o Estado deve garantir a todos os cidadãos e um direito subjetivo de cada um, o 

de receber uma formação escolar de qualidade, necessária à participação qualificada 

na vida social”. 

Na compreensão desse Estado como base de sustentação para a construção 

da Justiça Curricular, como um caminho em busca de uma vida digna para todos, 
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esclarece-se que tipo de Estado se espera: “[...] um Estado de Bem-estar social ou a 

luta por ele na medida em que o Estado é fundamental para a garantia e a ampliação 

de direitos” (PONCE; ARAÚJO, 2019, p. 1063). 

 Assim sendo, destaca-se o papel do Estado como fundamental para promover 

e garantir a ampliação dos direitos e não a sua redução, como ocorre no Estado 

neoliberal.  

2.2 Políticas públicas  

 Para analisar a política pública de EJA como uma possibilidade de diálogo com 

a Justiça Curricular, é substancial referirem-se às “questões de fundo”, que 

respondem aos questionamentos sobre o porquê optou-se por determinados 

caminhos para a sua efetivação – porque certas escolhas foram feitas relacionadas a 

qualquer intervenção realizada por um governo em diferentes áreas de atuação, nesse 

caso na política educacional (HÖFLING, 2001). 

 Para Gobert e Muller (1987 apud HÖFLING, 2001, p. 31), a política pública é o 

“Estado em ação”; em outras palavras, é o reconhecimento das diferentes instâncias 

do Estado para a materialização dos interesses da classe dirigente, desdobrados em 

ações nos diferentes setores como educação, saúde, transporte, entre outros. As 

políticas públicas, implementadas pelo Estado nos diferentes setores, são 

desdobramentos em ações ligadas às questões econômicas e colocam em jogo as 

disputas dentro do próprio Estado e que apoiam as demandas capitalistas.  

A partir dessa definição de política pública, entende-se que as políticas públicas 

concebem as contradições existentes no interior do Estado, que faz o papel de mediar 

interesses antagônicos. De um lado, os sociais, como educação, saúde, transporte, 

entre outros; e, de outro, as intencionalidades do capital.  

Para Hofling (2001), as políticas públicas são de encargo do Estado, e há uma 

complexidade que envolve o público e os agentes da sociedade civil: 

As políticas públicas são aqui compreendidas como as de responsabilidade 
do Estado – quanto à implementação e manutenção a partir de um processo 
de tomada de decisões que envolve órgãos públicos e diferentes organismos 
e agentes da sociedade relacionados à política implementada. Neste sentido, 
políticas públicas não podem ser reduzidas a políticas estatais. (HÖFLING, 
2001, p. 31). 

 Dentre essas políticas públicas, há as políticas sociais que indicam o padrão 

de proteção escolhido pelo Estado que, a princípio, visam reduzir as desigualdades 



51 
 

estruturais promovidas pelo desenvolvimento socioeconômico. A educação é uma 

política social que se apresenta de maneira diferenciada, dependendo da concepção 

de Estado, e este, por sua vez, não é pensado fora de uma concepção de sociedade 

que se almeja. Conforme afirma Höfling (2001, p. 32), “[…] é impossível pensar Estado 

fora de um projeto político e de uma teoria social para a sociedade como um todo”. As 

políticas educacionais estão, portanto, intimamente ligadas à concepção que se 

deseja de sociedade, e isso vai delimitar e vislumbrar as ações que determinado 

Estado almeja. 

 

2.3 Concepção de currículo  

Antes de adentrar a Justiça Curricular e suas dimensões, é essencial tratar a 

concepção de currículo, visto que se tornou, nos últimos anos, o centro de muitas 

discussões no campo educacional, transformando-se em um território de disputa 

(ARROYO, 2013) por grupos distintos que lutam por um modelo de sociedade. Por 

essa fundamentação, o currículo não apresenta neutralidade, e, nesse sentido, 

converge com as palavras de Freire (2011), o qual enfatiza que o ato educativo é um 

ato político.  

Por ser um conceito polissêmico e complexo, faz-se necessário explicitar 

algumas contribuições conceituais para possibilitar melhor o entendimento, pois foi 

por muito tempo, e ainda é, concebido como um rol de conteúdos organizados de 

forma linear a serem desenvolvidos em cada ano letivo e transmitidos de forma 

bancária, como define Freire (2011). Esses conteúdos seriam partes de uma “[...] 

realidade desconectad[a] da totalidade em que engendram e em cuja visão ganhariam 

significação” (FREIRE, 2011, p. 80). Atualmente, o termo “conteúdo” tem sido 

substituído por competências e habilidades, especialmente na BNCC (BRASIL, 2018). 

Uma contribuição teórica que abarca essa complexidade do conceito de 

currículo é a definição que se aproxima das discussões realizadas pelo professor 

Paulo Freire. Saul (2016, p. 109) expõe que “[...] currículo é, na acepção freiriana, a 

política, a teoria e a prática do quefazer na educação, no espaço escolar, e nas ações 

que acontecem fora desse espaço, numa perspectiva crítico-transformadora”. 

De acordo com esse conceito, o currículo é resultado de pressões que estão 

fora da escola; assim sendo, a escolha de determinados conteúdos em detrimento de 

outros demonstra as influências de ordem social, econômica, cultural e política.  Isso 
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tem sido uma realidade dentro da elaboração de currículos e do próprio espaço 

educativo.  

 Vislumbrando melhor a compreensão do que é currículo, torna-se fundamental 

a definição de Sacristán (2000, p. 14), o qual o trata no contexto das relações 

humanas: “[...] não é um conceito, mas uma construção cultural. Isto é, não se trata 

de um conceito abstrato que tenha algum tipo de existência fora e previamente à 

experiência humana. É, antes, um modo de organizar uma série de práticas 

educativas”. Entende-se, assim, que o currículo é o resultado da complexidade que a 

sociedade vive em cada momento histórico.   

Ao tratar-se especificamente do currículo escolar, faz-se necessário desvelar o 

seu caráter ideológico, portanto não há neutralidade na forma de selecionar os 

conteúdos. Torna-se imprescindível realizar algumas perguntas sugeridas por Apple 

(2008): A quem pertence esse conhecimento? Quem o selecionou? Por que é 

organizado e transmitido dessa forma? Nesse sentido, Freire (2003, p. 110) torna mais 

evidente a necessidade de se discutir a quem serve o currículo: “[...] o problema 

fundamental de natureza política e tocado por tintas ecológicas, é saber quem escolhe 

os conteúdos, a favor de quem e de que estará o seu ensino, contra quem, a favor de 

que, contra que”. A partir das proposições de Apple (2008) e Freire (2003), infere-se 

que o currículo está sempre a serviço de um grupo social, por isso é essencial retirar 

a aparente neutralidade do currículo. 

 Em consonância com essa visão crítica de currículo e na perspectiva de 

disputá-lo, considerando que as desigualdades sociais não podem ser naturalizadas, 

é elementar expor outra concepção que se alinha a essa mesma visão: 

 
O currículo é uma prática social pedagógica que se manifesta sempre em 
dois aspectos indissociáveis: como ordenamento sistêmico formal e como 
vivência subjetiva e social. Só é possível considerá-lo na síntese desses dois 
aspectos. Trata-se de uma prática social complexa que envolve construção 
histórica-social; disputas ideológicas; espaços de poder; escolhas culturais; e 
exercício de identidades.  
Como ordenamento sistêmico formal, implica pelo menos três elementos 
demarcadores, igualmente indissociáveis: o repertório de conhecimentos 
sistematizados e validados histórica e socialmente; as políticas públicas e a 
legislação; e as características histórico-culturais da instituição que o realiza. 
Como vivência subjetiva e social, mostra-se como uma ação semanticamente 
mais próxima do significado implícito no vocábulo latino do qual é originário: 
currículo é um percurso de formação. (PONCE, 2018, p. 11).  
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De acordo com a concepção mencionada, o currículo não é estático e linear, a 

ser executado, há outros elementos na sua construção que retratam as subjetividades 

e disputas, que não podem ser desconsiderados.  

2.4 A Justiça Curricular: um caminho possível  

A Justiça Curricular é uma concepção de currículo, nascida na teoria crítica, 

que busca a construção de uma sociedade mais humana e justa. Conforme destaca 

Torres Santomé (2013, p. 9): 

A justiça curricular é o resultado da análise do currículo que é elaborado, 
colocado em ação, avaliado e investigado levando em consideração o grau 
em que tudo que é decidido e feito em sala de aula respeita e atende às 
necessidades e urgências de todos os grupos sociais; lhes ajuda a ver, 
analisar, compreender e julgar a si próprios como pessoas éticas, solidárias, 
colaborativas e corresponsáveis por um projeto de intervenção sociopolítica 
mais amplo destinado a construir um mundo mais humano, justo e 
democrático.   

No momento atual, a Justiça Curricular busca ser um caminho; uma 

possibilidade de ser uma política educacional contra hegemônica, que tem como 

horizonte a justiça social: 

A justiça curricular é um dos processos de busca de justiça social, aquela que 
se faz por meio do currículo escolar valorizando o caráter da construção 
coletiva deste. Busca seus fundamentos em experiências históricas 
democráticas significativas de Educação escolar. (PONCE; ARAÚJO, 2019, 
p. 1054). 

 A justiça que baseia a Justiça Curricular se pauta no conceito de vida digna 

para todas as pessoas humanas e se identifica com a justiça social, que tem, como 

princípio, que todos os humanos têm o direito de ter tudo que for necessário para se 

realizarem na perspectiva individual e social (PONCE; ARAÚJO, 2019). Soma-se a 

esse conceito a possibilidade de resistência e a luta contra a desigualdade e as 

discriminações.  

A busca pela justiça social por intermédio de uma Justiça Curricular foi 

visualizada nas experiências exitosas que ocorreram ao longo da história da educação 

brasileira, que buscavam esse horizonte de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Em congruência com esses momentos históricos, entende-se que essa política 

pública em análise também se considera um momento de resistência. As experiências 

exitosas, quando são consideradas e mostram o quanto é possível resistir ao modelo 

hegemônico, tornam viáveis e presentes as possibilidades. 
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No território de disputa (ARROYO, 2013), pode-se discutir um currículo que 

marque a justiça social como possibilidade de superação das desigualdades em busca 

de um horizonte, de uma vida digna para todos, que se constituiu como um dos pilares 

da Justiça Curricular. 

Pautada nessa esperança alicerçada em experiências históricas exitosas e 
significativas para a autonomia da escola e para a construção de uma 
sociedade democrática, propõe-se uma reflexão sobre essa possibilidade a 
partir do conceito de justiça curricular, cuja essência utópica é a busca por 
justiça social, horizonte a ser buscado, por meio do currículo escolar. 
(PONCE; ARAÚJO, 2019, p. 1049). 

 Ponce (2018) afirma que a Justiça Curricular deve ser entendida a partir de um 

tripé balizado pelo conhecimento, compreendido como necessário para uma vida 

digna para todos, que aponta os conteúdos selecionados; pelo cuidado, com todas 

as pessoas que fazem parte do currículo, na afirmação dos direitos; e pela 

convivência democrática, na afirmação de valores humanitários e no respeito ao 

outro. Essas dimensões podem identificar-se com conceitos caros para a EJA 

envoltos em diretrizes e políticas estruturantes. 

2.5 As diretrizes e as políticas estruturantes de EJA e o diálogo com as 

dimensões da Justiça Curricular 

 A partir das definições iniciais de Justiça Curricular, Estado e políticas públicas, 

dentre elas a educacional, discute-se como ela se converte em ações e mecanismos 

que se materializam na prática educativa dentro do espaço escolar. Dentre essas 

ações, destacam-se as diretrizes e as políticas estruturantes existentes nas políticas 

públicas de EJA que apresentam um estreito diálogo com a Justiça Curricular e suas 

dimensões.  

 As políticas curriculares estruturantes (diretrizes e políticas estruturantes), 

podem ser visualizadas dentro das dimensões da Justiça Curricular. Para fins 

didáticos, elas foram identificadas dentro das dimensões, o que não significa que elas 

não podem estar presentes em outras de forma simultânea. Para tanto, construiu-se 

o Quadro 1 que segue para sistematizar essas inter-relações. 
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Quadro 1 – Dimensões da Justiça Curricular e as diretrizes e políticas estruturantes de EJA  
Dimensões da Justiça 

Curricular 
Diretrizes estruturantes Políticas estruturantes 

Conhecimento Educação Popular 
Educação Integral 

Educação Humanizadora 

Educação de Jovens e Adultos e 
Educação Profissional. 

Cuidado Acolhida às diversidades dos 
sujeitos 

Busca ativa de alunos 
 

Formação de professores, 
Isonomia do financiamento e 

Infraestrutura. 

Convivência 
democrática 

Democracia nos diferentes 
aspectos 

 

Gestão coletiva das políticas 
públicas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

2.6 Dimensão do conhecimento e a aproximação com os princípios da EJA 

na perspectiva da Educação Popular, Integral, Humanizadora e Educação 

Profissional  

A primeira dimensão de destaque é o conhecimento, que é inerente ao ser 

humano. Entende-se por essa dimensão o tratamento do conhecimento para uma vida 

digna para todos. Essa dimensão já explicita que o conhecimento tem de estar 

atrelado ao convívio que todo ser humano tem direito de ter, não como privilégio de 

alguns ou, pior, como resultado de uma ação individual, por mérito, e quem não 

alcançou é porque não se esforçou o bastante. Ponce e Araújo (2019) destacam que 

esse processo de conhecimento para a existência humana deve ser recuperado; caso 

contrário, historicamente, o ser humano não teria sobrevivido.   

Esse conhecimento não é neutro e nem distribuído de forma igualitária pela 

escola. A seleção de conteúdos dentro do espaço escolar corresponde ao 

conhecimento que se pretende alcançar para uma determinada classe social. A 

escolha de um determinado conteúdo em detrimento de outro implica a decisão da 

intencionalidade que está por trás: que sociedade que se almeja e que ser humano se 

pretende formar.   

Em pleno século XXI, quais conhecimentos são fundamentais? Para preparar-

se para o mundo do trabalho, para adaptar-se e, portanto, para desenvolver 

competência ou ser firmado no conhecimento? Freire (2011), em suas reflexões, 

discutia que conhecimento importa? 

Para Freire (2011), o conhecimento faz sentido dentro do processo ontológico 

do ser humano e não como algo pronto, como se o ser humano já estivesse acabado, 
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já que, se o ser humano estivesse acabado, não teria necessidade de aprender, mas 

tem de construir novos conhecimentos em busca de uma vida digna. 

A seleção de conteúdos, na perspectiva de Freire (2011), é um processo 

complexo, visto que não é qualquer conhecimento, mas o saber necessário para 

analisar criticamente a sua realidade. Esse conhecimento selecionado é muito 

diferente da prática de um “educador–bancário” (FREIRE, 2011, p. 116), que, segundo 

o autor, não há questionamento sobre a intencionalidade desse conhecimento, mas 

apenas qual o programa deverá ser transmitido para o aluno. Na perspectiva de 

educação para a transformação social, em busca de uma vida digna, levanta-se o 

saber necessário para contribuir para a análise crítica dessa realidade opressora que 

o educando vive.  Nesse sentido, o processo de levantamento de conhecimento sobre 

a realidade que o oprime não é de forma objetiva, mas a consciência que o educando 

tem dessa realidade. Segundo Freire (2011, p. 119): 

Esta prática implica, por isto mesmo, que o acercamento às massas 
populares se faça, não para levar-lhes uma mensagem “salvadora”, em forma 
de conteúdo a ser depositado, mas, para, em diálogo com elas, conhecer, 
não a são a objetividade em que estão, mas a consciência que tenham desta 
objetividade; os vários níveis de percepção de si mesmos e do mundo em 
que e com que estão. (FREIRE, 2011, p. 119). 

Esse conhecimento não está dado, ele significa uma nova apreensão daquela 

realidade. Conforme Streck (2012, p. 13) ressalta: 

A lição que gostaria de destacar da teoria de Paulo Freire é a do 
conhecimento como inserido no ato de conhecer, ou seja, de um processo 
que envolve sujeitos ativos em torno de uma realidade que é também sempre 
dinâmica porque é constituída pelas várias leituras que dela se fazem. 
Conhecimentos não são pacotes a serem passados adiante – não importa se 
via quadro negro, lâminas de retroprojetor ou power point– mas apreensões 
da realidade que se realizam numa situação de conhecimento marcada pela 
densidade humana, de amor, de fé e de esperança. (STRECK, 2012, p. 13). 

Agrega-se a esse processo de conhecimento, o diálogo, pois o conhecimento 

não se transfere como ocorre na Educação bancária, ele se efetua por intermédio do 

diálogo. Como define Freire (2011, p. 109), “[…] o diálogo é este encontro dos 

homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na 

relação eu- tu”. 

A partir dessa definição inicial sobre a dimensão do conhecimento, há uma 

diretriz, apontada quase que de forma unânime na EJA, como valorização dos 

indivíduos e como forma de resistência: a Educação Popular. 
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Tendo esse referencial, destaca-se que a Educação Popular, tal como ela é 

identificada, se insere no campo democrático e popular, tem muitas características, 

mas as principais são a participação e o comprometimento com os interesses do povo, 

que valoriza os seus saberes e sua realidade vivida, com o objetivo de uma formação 

crítica e cidadã dos sujeitos. A Educação Popular é tida como uma possibilidade de 

resistência ao modelo existente que reproduz a situação de desigualdade, e não fica 

presa à fatalidade da situação colocada, mas como uma possibilidade de resistência.  

A partir dessa definição inicial sobre a Educação Popular, nota-se proximidades 

com a discussão de conhecimento pautada até o momento, o qual não se pode 

distanciar da luta pelo poder independentemente da sociedade (STRECK, 2012). 

Nesse sentido, diferentemente da política educacional pautada na visão neoliberal, 

um currículo comprometido com os sujeitos norteia-se por algumas diretrizes como a 

Educação Popular. Esse conceito é muitas vezes, discriminado por acreditar que se 

trata de uma Educação de baixa qualidade e que não tem sustentação técnica para 

ser utilizado na Educação dita escolar, ou seja, em espaços institucionais. Nota-se, 

aqui, que essa justificativa aponta para um desconhecimento. Não é uma teoria e 

prática, como partes distintas, mas a conjunção de práticas com teoria e vice-versa.  

A Educação Popular é um dos grandes legados da América Latina para o mundo, 

principalmente nas obras de Freire (STRECK, 2012). 

Ao debruçar-se sobre o seu conceito e seu significado dentro da Educação, é 

fundamental pensá-la não como algo contrário à Educação escolar que existe à 

margem, fora dos muros da escola, mas como forma de resistência, definida como 

“[...] um domínio de ideias e práticas regido pela diferença, para explorar o próprio 

sentido da Educação [...]” (BRANDÃO, 1999, p. 15, grifo do autor). 

O histórico desse termo no Brasil passa por alguns momentos distintos: o 

primeiro ocorre por grupos ligados à esquerda para desenvolver uma Educação para 

o povo da cidade e do campo. O segundo momento ocorre com a chegada de 

europeus como italianos e espanhóis; nesse período, foram criadas pequenas escolas 

para os operários e seus filhos. Já o terceiro momento ocorreu em torno dos anos de 

1920, juntamente aos movimentos em prol da escola pública, da democratização e de 

uma cultura laica. Nos anos de 1960, ocorreu o quarto momento, com o movimento 

de cultura popular, sendo um dos grandes expoentes Paulo Freire (SÃO PAULO, 

2015). Cabe frisar que a maior bandeira desse movimento foi a valorização da cultura 

popular, se contrapondo à cultura mandatária das colônias. O quinto movimento 
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identifica-se com aqueles ligados em torno das questões de negros, de mulheres, de 

meninos e de meninas de rua.  

Ao longo da trajetória da EJA, em diversos momentos, ela foi confundida como 

um desdobramento da Educação Popular, mas Brandão (1999) alerta sobre a sua real 

intenção, que é um trabalho eminentemente político com as classes populares por 

intermédio da Educação.  

Destaca-se, aqui, o papel da Educação Popular como um trabalho político da 

Educação, diferentemente de outras definições, como a de Beisiegel (2004), que a 

coloca em um patamar de Educação pautada em um ideário liberal, que busca a 

Educação para todos, no sentido de prepará-los para uma vida em sociedade, 

respondendo aos anseios da sociedade da época.   

A Educação Popular também se transformou em política pública com Paulo 

Freire como Secretário da Educação na cidade de São Paulo, no período de 1989 a 

1991, em que a Educação foi pautada como uma ação política para as classes 

trabalhadoras, cuja “experiência feita” foi desconsiderada no espaço educativo. Desde 

os primeiros documentos produzidos, apontou-se como proposta uma escola pública 

popular, que incluía todos que utilizavam o espaço escolar como um local de produção 

de cultura. Conforme descrito por Paulo Freire (2001, p. 16): 

Não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, postulados, 
receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para participar 
coletivamente da construção de um saber, que vai além do saber de pura 
experiência feito, que leve em conta as suas necessidades e o torne 
instrumento de luta, possibilitando-lhe transformar-se em sujeito de sua 
própria história. A participação popular na criação da cultura e da Educação 
rompe com a tradição de que só a elite é competente e sabe quais são as 
necessidades e interesses de toda a sociedade. A escola deve ser também 
um centro irradiador cultura popular, à disposição da comunidade, não para 
consumi-la, mas para recriá-la. A escola é também um espaço de 
organização política das classes populares. A escola como um espaço de 
ensino-aprendizagem será então um centro de debates de ideias, soluções, 
reflexões, onde a organização popular vai sistematizando sua própria 
experiência. O filho do trabalhador deve encontrar nessa escola os meios de 
autoemancipação intelectual independentemente dos valores da classe 
dominante. A escola não é só um espaço físico. É um clima de trabalho, uma 
postura, um modo de ser. 

 Nessa definição de Freire (2001), a escola é vista de forma radicalmente 

contrária, tornando-se um espaço político, que, para além do saber sistematizado, 

parte da experiência de quem a frequenta e, ao mesmo tempo, organiza as 

comunidades, em busca da transformação social e de um mundo melhor para todos. 

Esse aspecto político da Educação deve responder a favor de quem ele defende. Ao 
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ser utilizada na sua radicalidade, ela é substantivamente democrática, que, junto aos 

conteúdos, há um desvelamento da realidade e busca a organização das camadas 

populares na superação das injustiças sociais. Nesse sentido, nota-se a grande 

afinidade com a dimensão do conhecimento da Justiça Curricular, que busca superar 

as injustiças sociais e almeja um mundo mais justo e digno para todos – oposto ao 

que se defende que o conhecimento ou, como chamado atualmente, a competência 

deve se adequar ao sistema capitalista.  

Esse conhecimento utilizado como forma de resistência e de transformação 

social entende o indivíduo na sua complexidade e suas diversas faces, não só a 

cognitiva. Trata-se, aqui, de um outro conceito muito caro para a EJA: a Educação 

Integral.  

A Educação Integral é um termo que pode ter diferentes interpretações e ser 

defendida por posições políticas opostas. É comumente confundido com Educação 

em tempo integral, que se caracteriza pelo tempo estendido do educando no espaço 

escolar, fazendo-se necessário explicitar o quanto ela se diferencia desse conceito, 

muito difundido atualmente. Apesar da possibilidade de ocorrerem simultaneamente, 

quando se fala em Educação Integral, trata-se de uma complexidade maior. Defende-

se, nesta produção, o termo como possiblidade de tratar o ser humano em suas 

múltiplas dimensões em busca do desenvolvimento humano.  

O desenvolvimento humano como horizonte [...], a necessidade de realização 
das potencialidades de cada indivíduo para que possa evoluir plenamente 
com a conjugação de suas capacidades, conectando as diversas dimensões 
do sujeito (cognitiva, afetiva, ética, social, lúdica, estética, física, biológica). 
(GUARÁ, 2006, p. 16). 

Esse conceito trata, portanto, da integralidade do ser humano, em todas as 

suas dimensões, articuladas com o espaço geográfico, político em que está inserido 

o espaço educativo, construindo novos territórios públicos “físicos e simbólicos” 

(MOLL, 2008, p. 12). 

A Educação Integral, de uma forma geral, mas em especial para a EJA, se 

aproxima muito da Justiça Curricular, tanto na dimensão do conhecimento como do 

cuidado. Compreende-se que a Educação Integral visa o pleno desenvolvimento do 

ser humano, respeitando os saberes dos indivíduos, pertencentes a diferentes grupos 

sociais e que trazem seus saberes para dentro do espaço escolar, tornando-se ponto 

de partida para a construção de currículo. Esse saber feito transforma-se em 
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construção de conhecimento e desvelamento da realidade, que sai de uma 

consciência ingênua para a conscientização do seu processo de opressão. 

Nesse processo de conscientização da situação opressora, a partir da 

perspectiva da Educação Integral, que extrapola o contexto da escola e do território, 

ganha um novo sentido. Conforme afirma Moll (2008, p. 13): 

O debate da Educação Integral ganha sentido, portanto, nas possibilidades, 
que estão sendo e que serão construídas, de reinvenção da prática educativa 
escolar no sentido de seu desenclausuramento, de seu reencontro com a 
vida, do desenrijecimento de seus tempos, da interlocução entre os campos 
do conhecimento em função da compreensão e da inserção qualificada no 
mundo. 

Além da importância dessa articulação do espaço educativo com o território, 

dando novos significados para ele, Moll (2008) também destaca sobre a importância 

do olhar sobre as diversidades dos sujeitos, que estão fora da escola e que têm de 

ser considerados no espaço educativo nessa perspectiva da Educação Integral. 

Segundo o autor: 

A consideração da diversidade humana apresenta-se como um destes temas. 
Não há possibilidade de efetivação de uma Educação Integral se @s alun@s 
concret@s de nossos espaços escolares – negr@s, índi@s, pobres, 
homossexuais, com deficiências, defasad@s na sua trajetória idade/série não 
estiverem simbolicamente inscritos nestes espaços, se não estiverem 
inscritos no olhar do professor e de quem faz a gestão educacional. (MOLL, 
2008, p. 15). 

 Ao pensar o currículo a partir desses sujeitos, considera-se seus saberes, suas 

histórias e trajetórias, na busca de reconhecê-la e tornando o espaço educativo como 

um espaço de vida. A realidade dos educandos que frequentam a EJA, de onde se 

pensa o currículo, é marcada pela ausência de muitos direitos básicos, de processos 

opressores, impedindo-os de viver dignamente.   

Segundo Arroyo (2013), a desigualdade social está presente tanto em nossa 

sociedade quanto no interior dos espaços educativos e, por isso, não pode ser 

colocada de lado. Essa realidade de opressão de milhões de pessoas, que sofrem 

cotidianamente com a desigualdade social, leva a uma naturalização do processo de 

desumanização. Como diz Paulo Freire (1994), o oposto da desumanização é a 

humanização. 

Apesar de todo o processo de opressão vivido pelos educandos estar presente 

no cotidiano escolar, esse lócus tem responsabilidade de não permitir que isso seja 

reproduzido no espaço educativo. Como alerta Arroyo (2013, p. 64), “[…] a escola e 

nossa prática docente não tem que reproduzir necessariamente a sociedade injusta e 



61 
 

discriminatória que aí está, nem para os trabalhadores em educação e nem para os 

filhos e as filhas do povo”. Nesse sentido, a ação docente em uma perspectiva freiriana 

e de comprometimento com os sujeitos por uma vida melhor, está inevitavelmente 

sustentada na busca constante da humanização, que nega atitudes de conformismo 

diante de qualquer ação de desumanização. 

Ao adjetivar a Educação como humanizadora, dá-se um sentido ainda mais 

complexo para ela. Freire (2003) destaca essa Educação como uma categoria 

fundamental, na qual se busca o sentido ontológico de ser humano, a busca do ser 

mais, em outras palavras, a busca constante pelo conhecimento de si e do mundo, 

em um processo de humanização. Esse processo é um direito de todo ser humano e 

não privilégio de alguns. A condição de vida de qualquer ser humano, marcada por 

situações de vulnerabilidade ou, propriamente, de miséria, não pode ser vista como 

algo determinado e acabado, sem possibilidades de mudança, e mais grave, de forma 

a responsabilizar o próprio indivíduo por certa situação. É necessário e urgente 

compreender que essa condição é produto de uma organização social injusta e 

excludente, que pode e deve ser mudada. Nesse sentido, a humanização está ligada 

ao direito de todas as pessoas de terem sua dignidade garantida na sua plenitude.  

Apesar de ser reafirmado a todo o momento que todos são humanos, não é 

isso o que de fato ocorre em toda a história. É uma busca que não se concretizou. 

Essa busca pela humanização passa pelo entendimento de que o homem “[...] não 

está no mundo, mas com o mundo” (FREIRE, 2003, p. 39), o que possibilita 

compreender a sua realidade e transformá-la. A busca pela humanização é um sonho 

que se faz no percurso de história do sujeito, ela não é dada anteriormente.  

Para Freire (2003), a humanização é vocação, por isso tanto a humanização 

como a desumanização são predeterminadas a priori, e, quando ocorre a 

desumanização, ele a chama de distorção da vocação. Freire (2011) ainda afirma que 

a desumanização é uma vocação negada, e o sujeito afirma-se nessa própria 

negação. Essa vocação de humanização é negada nas situações de injustiça, na 

exploração dos oprimidos, bem como na violência dos opressores. Entretanto, é 

afirmada quando homens e mulheres tentam recuperar a sua humanidade que foi 

furtada, por meio da busca da liberdade e da luta dos que estão oprimidos. 

Mediante uma Educação humanizadora, pode-se descontruir o pensamento de 

que é natural milhões de indivíduos ficarem à margem, como se esse processo de 

desumanização fosse inevitável. Para tanto, o conhecimento deve ter esse significado 
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para ser utilizado a favor da manutenção da vida digna para todos.  

Em função das especificidades dos sujeitos da EJA, há, inevitavelmente, a 

aproximação com o mundo do trabalho, entendido, aqui, como Rummert (2008) 

destaca, destinado para as pessoas que estão à margem do sistema formal e para as 

pessoas da classe trabalhadora.  

 Historicamente, a EJA esteve articulada aos interesses das classes 

econômicas de cada período, com diferentes nuances, mas sempre em uma situação 

de subalternidade. No início do século XX, a partir da década de 1930, com o início 

do novo ciclo econômico que se intensificou na década de 1950 com a 

industrialização, iniciou-se a construção da configuração dessa Educação para a 

classe trabalhadora, que tinha alguns eixos centrais que se perpetuaram ao longo da 

história, dentre eles: acreditar no progresso e no trabalho como um processo de 

virtude, e a relação correspondente entre ascensão social e trabalho, aliados a uma 

sociedade patriarcal, escravocrata e colonial. 

  Essa situação ampliou-se e intensificou-se devido ao sistema econômico 

neoliberal, principalmente a partir de 1990, no qual há novas formas de acumulação 

do capital, que forma a classe trabalhadora com dois aspectos contraditórios: por um 

lado, há exigência de uma qualificação maior, e, ao mesmo tempo, que oferece, para 

a maior parte da classe trabalhadora, serviços que exigem menos qualificação. O 

resultado disso é a acumulação do capital para uma classe social, a perda dos direitos 

sociais e a precarização do trabalho no Brasil. 

  A Educação passa a ser de grande valia para servir aos interesses das classes 

dominantes. Em decorrência disso, ocorrem as reformas educacionais nessa 

prerrogativa de enxugamento do Estado. Nesse contexto, a EJA é impactada em 

virtude das políticas públicas que buscam a lógica da confirmação do capital, portanto 

como resposta aos desafios econômicos e à busca da hegemonia.  

Os documentos internacionais como Delors e Faure bem como o conceito de 

aprendizagem ao longo da vida influenciaram as políticas educacionais de EJA 

pautadas na competividade, atendendo aos interesses do capital, negam projetos que 

tenham como pressuposto o direito à Educação, como um direito coletivo, e o papel 

do Estado na elaboração dessas políticas (CACHO; MOURA, 2010).  

    No período mais recente da história da EJA, nos Governos Lula e Dilma, houve 

maior investimento nessa área, com projetos como o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 
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Educação de Jovens e Adultos (Proeja) e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

(Projovem), que articulavam a educação profissional com a elevação da escolaridade, 

ampliando o olhar para os alunos trabalhadores. No entanto, segundo Rummert (2008, 

p. 176), ainda não rompe com as estruturas hegemônicas: 

Partimos do pressuposto de que as políticas de governo atualmente 
implementadas no âmbito da Educação de jovens e adultos trabalhadores, 
no Brasil, estão fundadas em estratégias de construção e manutenção da 
hegemonia que perpetuam, sob diferentes roupagens, as relações fortemente 
assimétricas de poder, bem como os processos de concentração de riqueza 
e renda que marcam o País. 

 A autora reforça que essas políticas não garantem a universalização da 

Educação e continua oferecendo de forma precária a educação para a classe 

trabalhadora. Destaca que essas políticas vêm no sentido de superar a pobreza, mas 

não mexe de fato nas estruturas que mantêm essa condição.   

 Para Rummert (2008), os cursos oferecidos de Educação Profissional, 

especificamente nos programas como o Proeja, o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e Projovem, têm um viés assistencial e são 

oferecidos para uma parte da população brasileira, visando atender ao trabalho 

simples, o qual exige menos qualificação do profissional e, consequentemente, 

menores salários, aumentando cada vez a acumulação de capital.  

 Nota-se que, apesar das duras críticas aos programas desenvolvidos em um 

período mais recente da história da EJA em nível federal no momento de escrita desta 

tese, a condição é ainda mais alarmante, pois há um projeto arquitetado pelo Governo 

Federal que é a EJA com viés neoliberal. Nessa projeção, foi apresentada a 

Resolução No 1, de 28 de maio de 2021, a qual institui Diretrizes Operacionais para a 

EJA, promulgada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), que busca alinhar a 

EJA à BNCC e à Política Nacional de Alfabetização (PNA) (BRASIL, 2021). É um 

incentivo para que a EJA ocorra no formato de Educação a Distância (EAD) e a 

formação para capacitação profissional de forma aligeirada. 

 Essa proposição de organização da EJA responde às grandes transformações 

do mundo do trabalho, que se apresenta mais estratificado, marcado pela 

precarização, pela terceirização, pelo desemprego e pela perda de direitos sociais. 

Para sustentar essa realidade, apresenta-se o discurso ideológico de que cada ser 

humano é empresário de si mesmo, reforça a condição de um trabalhador flexível para 

atender o mercado e a escola como reprodutora dessa ideologia, a qual prepara o 
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sujeito para esse mercado e não busca a formação e leitura do mundo. De acordo 

com Barbosa (2019, p. 65), 

[...] os empresários e seus órgãos econômico-corporativos, como a FIESP e 
o Movimento “Todos pela Educação”, reivindicam da Educação escolar a 
formação de trabalhador de novo tipo: trabalhadores “flexíveis”, polivalentes, 
conformados com a restrição de direitos e adaptáveis às flutuações do 
mercado, em detrimento de um processo formativo que proporcione as 
ferramentas teóricas que os possibilite a ler o mundo e nele intervir, com 
vistas à transformação das vigentes relações de exploração e à promoção de 
novas relações sociais de produção. (BARBOSA, 2019, p. 65). 

 Em contrapartida, defendem-se políticas de EJA articuladas à Educação 

Profissional, estruturadas nos princípios da formação integral do sujeito. Essa 

proposta de formação de trabalhador prevê a organização do currículo estruturado na 

ciência, na cultura, na tecnologia e no trabalho. O trabalho é reconhecido no seu 

princípio educativo, entendendo o trabalho como produção/reprodução. As reflexões 

acerca do mundo do trabalho devem, por conseguinte, estar na EJA, não no sentido 

de acreditar na Educação como solução para todos os problemas e com uma 

formação para o trabalho de forma precária, mas disputar o espaço escolar, que é 

contraditório e representa as discussões da sociedade, também como espaço de 

resistência e de luta contra-hegemônico, como possibilidade de uma sociedade mais 

justa.   

Nessa esteira, destaca-se como o conhecimento é tratado na perspectiva do 

processo de conscientização do educando da EJA, ao entender o mundo do trabalho 

na sua complexidade, contradição e exploração, contrária ao processo de adequação 

ao sistema injusto nas relações de trabalho. 

2.7 A dimensão do cuidado na perspectiva da formação de professores da 

EJA na acolhida às diversidades dos sujeitos  

A dimensão do cuidado presente na Justiça Curricular está relacionada ao 

cuidado com todos os sujeitos envolvidos no currículo, os quais ocupam as mais 

diferentes funções dentro do espaço educativo. O cuidado perpassa pelas políticas 

públicas de formações para professores que estejam de acordo com a construção de 

currículos emancipatórios e não ações formativas que correspondem à preparação 

desses sujeitos para a execução de currículos prescritos, que desconsideram os 

profissionais como seres autônomos e reflexivos. Além disso, também nessa 
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dimensão, estão as condições dignas de trabalho para todos, em um processo 

contínuo de gestão democrática. 

 A formação de professores é desafiadora em todas as modalidades na 

atualidade, mas a situação fica ainda mais evidente quando essa formação é 

destinada para a modalidade EJA. Arroyo (2007) e Soares (2011) concordam com as 

particularidades na modalidade que precisam ser tratadas com uma formação 

específica. Para Soares (2007), essa ausência de formação específica torna-se um 

dos grandes entraves para a sua efetivação da modalidade.  

Além de ser uma das barreiras para a efetivação da política pública de EJA, a 

ausência de uma formação específica implica uma indefinição sobre o perfil do 

educador para essa modalidade. Conforme destaca Arroyo (2006, p. 17), há lacunas, 

“[...] pois não temos parâmetros acerca do perfil desse educador de jovens e adultos”. 

Nesse sentido, o autor ressalta o processo em que se deu a formação dos educadores 

que atuam na modalidade, sempre à margem das outras, nos locais onde eles 

aconteciam e que o seu reconhecimento é relativamente novo. Para o autor, 

[…] a formação do educador e da educadora de jovens e adultos sempre foi 
um pouco pelas bordas, nas fronteiras onde estava acontecendo a EJA. 
Recentemente passa a ser reconhecida como uma habilitação ou como uma 
modalidade, como acontece em algumas faculdades de Educação. Nesse 
sentido, a formação dos educadores tem se inserido na problemática mais 
ampla da instituição da EJA como um campo pedagógico específico que, 
desse modo, requer a profissionalização dos seus agentes. (ARROYO, 2006, 
p. 17). 

O enfoque da formação do educador que atua na EJA fica, em muitas vezes, 

centrado na prática educativa do professor, considera o contexto social, econômico e 

político, que é necessário quando se tem comprometimento com uma educação 

crítica. É pertinente retomar que essa prática educativa não é neutra, visto que ela 

reflete as concepções de sociedade e de Educação.  

Nesse sentido, a formação do professor, de uma forma geral, e em destaque 

para os que atuam na EJA, está, inevitavelmente, relacionada à gestão da Educação. 

De acordo com Duques e Amorim (2016, p. 42), “[…] no contexto socioeconômico, 

político e cultural atual, pensar na formação do professor de jovens e adultos requer 

um olhar atento sobre a gestão da educação, uma vez que ela se imbrica com a 

formação na dinâmica da educação”. 

Essa relação entre formação de professores e contexto social é alterado de 

forma substancial, a partir da década de 1990, com a expansão do neoliberalismo que 
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desembocou nas reformas educacionais, nas quais os organismos internacionais 

embasavam a publicação de documentos, diretrizes e legislações. Os indicativos 

apontados por essas agências deveriam ser cumpridos no processo de 

implementação e de sustentação do sistema neoliberal. Assim, a formação de 

professores torna-se uma grande possibilidade para novas políticas e, 

consequentemente, de controle sobre elas.  

Com o fortalecimento do processo neoliberal dentro do sistema educacional, o 

professor também foi responsabilizado para atingir metas, determinadas pelas 

instâncias governamentais, a partir dos resultados das avaliações externas, 

desconsiderando as reais condições da escola. A EJA, apesar de não ter essas 

avaliações externas, também sofre essa “desarticulação de sentidos da docência” 

(CABRAL; VIGANO, 2017, p. 213). Inclusive até a ausência de formação específica 

para a EJA é intencional e visa, também, atender às intencionalidades do sistema 

neoliberal, pois, conforme destacam as autoras, “[...] as lacunas em termos formativos 

aos professores da EJA coadunam com as políticas neoliberais e conferem maior 

capilaridade ou até legitimidade, às reformas no âmbito da educação” (CABRAL; 

VIGANO, 2017, p. 213). 

 No contexto atual, com a centralização da discussão sobre a BNCC, a EJA não 

está inserida, mas, conforme dito, há uma proposta de fazer um alinhamento. As 

formações serão massificadas, como ocorre nas demais modalidades, e será centrada 

nas competências e nas habilidades a serem desenvolvidas nos educandos da 

modalidade.  

A partir dessa reflexão sobre a intencionalidade formativa, destaca-se um outro 

agravante com relação à EJA: o distanciamento entre o proclamado e o efetivado, pois 

há, pelo menos, duas legislações que destacam a importância da formação voltada à 

modalidade: a) as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA – Parecer CNE/CEB 

Nº 11, de 10 de maio de 2000 (BRASIL, 2000a) –, que dispõe sobre a necessidade 

de formação específica; b) o Art. 62 da LDBEN – Lei No 9.394/1996  –, que delibera 

sobre a formação em nível superior para atuar na Educação Básica (BRASIL, 1996). 

A exigência de uma formação específica é essencial por ser uma modalidade 

complexa, porém poucas instituições oferecem formação nesse sentido. O que ocorre 

é que normalmente fica a critério da formação continuada oferecida pelas redes de 

ensino (CABRAL; VIGANO, 2017). No entanto, para garantir-se a afirmação do direito 

à Educação a todos e uma Educação de qualidade social, é fundamental a formação 
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permanente para os que atuam na modalidade no lócus dos espaços educativos. Para 

se ter formação específica, é primordial que isso ocorra dentro do horário de trabalho, 

em condições análogas às outras modalidades. Contudo, conforme aponta Passos 

(2012), essa modalidade sempre está em desvantagem ao ser comparada às outras.  

Sobre os espaços educativos que ocorrem a formação permanente dos 

professores que atuam na EJA, Soares (2011) destaca alguns aspectos que precisam 

ser considerados no que diz respeito especificamente à formação de professores, 

sintetizados a seguir: 

• A importância de os projetos irem além da alfabetização, que transformem os 

sujeitos em cidadãos críticos e conscientes dos seus direitos. 

• As formas de conceber as propostas curriculares e de associá-las à realidade 

dos sujeitos concretos. 

• A formulação de uma política pública para a educação de jovens e adultos que 

contemple a garantia do direito à EJA e efetive sua oferta com qualidade. 

• Entre os desafios a serem enfrentados na formulação de políticas públicas, 

encontra-se a profissionalização dos educadores. A falta de concurso público 

direcionado à EJA contribui para que o campo reproduza o amadorismo e o 

improviso no enfrentamento de suas questões (SOARES, 2011). 

 Nesse sentido, além da questão formativa, é muito comum, ao traçar o perfil do 

professor da EJA, observar que a sua atuação como trabalho se organiza a partir de 

complementações de carga horária, pois, em sua maioria, não há concurso público 

para essa modalidade, ou as contratações ocorrem de forma temporária. Com tudo 

isso, reforça-se o ideário de provisoriedade, como se algum dia essa modalidade 

chegasse ao fim, prejudicando sobremaneira a modalidade e sua continuidade. De 

acordo com Passos (2012, p. 279), “[…] a forma como vem sendo feita a contratação 

dos profissionais para a EJA traz prejuízos tanto para as relações de trabalho quanto 

para a construção e continuidade de projetos pedagógicos, dada a alta rotatividade 

do grupo”. 

 Como pôde se observar nos apontamentos anteriores, na formação para os 

profissionais que atuam nessa modalidade, como também nas outras modalidades, 

estão implicadas a concepção que se tem de sociedade e de educação, visto que 

atuar nessa modalidade significa se comprometer com a possibilidade de mudança 

de vida dos educandos, não sendo aceitável a condição de subalternidade desses 

sujeitos, mas, sim, a busca por uma condição de vida mais digna.  
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Esse reconhecimento das especificidades da modalidade, que se diferencia 

radicalmente da educação oferecida para crianças, desponta para uma concepção de 

EJA que reafirme o direito à educação para todos, sem restrição de idade. Para 

Haddad (2007a, p. 15): 

Avançar numa nova concepção de EJA significa reconhecer o direito a uma 
escolarização para todas as pessoas, independentemente de sua idade. 
Significa reconhecer que não se pode privar parte da população dos 
conteúdos e bens simbólicos acumulados historicamente e que são 
transmitidos pelos processos escolares. Significa reconhecer que a garantia 
do direito humano à Educação passa pela elevação da escolaridade média 
de toda a população e pela eliminação do analfabetismo. 

O reconhecimento do direito à Educação está imbricado com a formação de 

professores que tem de levar a uma reflexão de currículo que parta necessariamente 

das especificidades dos educandos, promovendo a reflexão sobre a práxis. Esses 

sujeitos não podem ser sintetizados e colocados de forma genérica. Eles têm histórias 

e vidas construídas e, como afirma Arroyo (2006, p. 22), “[...] são jovens e adultos com 

rosto, com histórias, com cor, com trajetórias sócio-étnico-raciais, do campo, da 

periferia”. 

Além das histórias singulares, são sujeitos frutos da desigualdade social do 

Brasil, oriundos das classes populares, caracterizados pela exclusão social perversa, 

que os deixam à margem dos direitos sociais e embutidos por questões ideológicas 

que eles são responsáveis pelo seu próprio fracasso. Como diz Freire (2011, p. 121), 

é essencial resgatar o educando da EJA dessa “humanidade roubada”. Esses 

apontamentos são corroborados por Ponce e Araújo (2019), os quais destacam que a 

dimensão do cuidado está relacionada aos direitos de todos a uma qualidade social 

da educação e que o acesso ao direito à educação passa pela condição digna de 

todos envolvidos conhecerem seus direitos. Para conhecê-los, é indispensável tratar, 

no currículo escolar, dos direitos humanos.   

Esse cuidado, para garantir o direito à Educação para todos, é firmado na 

Constituição Federal de 1988, e, para isso, é fundamental que esse sujeito seja 

atendido nas suas especificidades. Para tanto, o educando precisa ser visto 

integralmente em todas as suas dimensões humanas: física, ética, estética, 

biopsicossocial, entre outras. Inclui-se o cuidado e o respeito às especificidades dos 

sujeitos jovens, adultos e idosos, pois é um campo complexo de múltiplos fatores, 

portanto o cuidado perpassa por olhar para todos e para cada um. É preciso pensar 

um espaço educativo que atente para as diferenças, construindo formas distintas de 
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atendimento e estrutura que respeite as necessidades vitais para a garantia do direito 

à Educação. 

Nesse sentido, a EJA é uma modalidade que tem como referência a 

heterogeneidade. As pessoas que fazem parte dela são marcadas por processos 

escolares descontínuos ou nem iniciados. No entanto, as pesquisas acadêmicas 

realizadas até o ano de 1990, em sua grande maioria, procuraram homogeneizar os 

jovens e os adultos da EJA, considerando-os como “alunos”, de forma genérica, 

desconsiderando as suas diversidades e diluindo as suas especificidades 

relacionadas às questões geracionais, de gênero, étnicas, culturais, territoriais, entre 

outros (HADDAD, 2007a). 

Di Pierro (2005, p. 1121) aponta que, a partir dos anos de 1980, houve a 

construção de um novo conceito de sociedade civil como possibilidade de resistência, 

conferindo visibilidade às “identidades coletivas emergentes”, destacando tanto os 

aspectos educativos como as bandeiras de luta. Nesse contexto, os educandos da 

EJA foram considerados na condição de classe, sendo considerados, assim, como 

alunos trabalhadores. 

Mais recentemente, os movimentos sociais passaram a reivindicar as lutas pelo 

reconhecimento das identidades sociais singulares, a saber: mulheres, negros, 

jovens, povos originários, sem-terra (HADDAD, 2007a). Dentre essas especificidades, 

uma das identidades que estão presentes em maior quantidade na EJA são aquelas 

advindas do processo de juvenilização. Esses perfis mais presentes na EJA, e tão 

discutidos, são frutos de diversos fatores que intensificam esse movimento. 

O perfil marcadamente juvenil que a Educação escolar de adultos adquiriu no 
Brasil na última década deve-se à combinação de fatores ligados ao mercado 
de trabalho (exigência de certificação escolar) e ao sistema educativo 
(elevada defasagem na relação idade/série), potencializados pela redução da 
idade mínima permitida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) de 1996 para a frequência a essa modalidade de Educação Básica. (DI 
PIERRO, 2005, p. 1122). 

Para além da entrada dos jovens e os recortes das singularidades, os sujeitos 

que estão presentes na modalidade fazem parte de um grupo de pessoas que estão 

à margem das políticas sociais e, portanto, invisíveis.  

Os diferentes perfis presentes que estão na EJA não podem ser considerados 

apenas pelas trajetórias escolares interrompidas pelo processo educativo. O caráter 

dado, muitas vezes como uma adequação da modalidade à educação de crianças, 
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resulta em um abandono dessa modalidade, inviabilizando uma política curricular que 

atenda às especificidades. Cavalcante (2019, p.1139) destaca que: 

A EJA é o território escolar das populações mais pobres, das mulheres negras 
e de periferia, dos trabalhadores não empregados, da população LGBTQI+, 
dos idosos, dos jovens em experiências turbulentas com a escolarização, das 
populações carcerárias e, mais recentemente, vem se tornando o espaço de 
acolhimento e provimento de atendimento escolar para pessoas adultas com 
deficiência. É sintomático que sejam esses e essas a terem sua Educação 
demarcada pelo símbolo da invisibilização e da desaparição no contexto de 
uma sociedade pós democrática, na qual os agenciamentos da racionalidade 
neoliberal reforçam o apelo ao indivíduo, à competição e à competência. 

Essa invisibilidade das pessoas que frequentam a EJA são as pessoas que têm 

histórias marcadas pelo descaso e pela ausência de direitos sociais que, em 

contrapartida, reforçam o caráter meritocrático, no investimento à competividade. 

Nesse sentido, se a pessoa não conseguir, fica a seu critério. Especificamente, para 

as pessoas jovens e adultas, não se sentirem sujeitos de direito e mesmo não sendo 

atendidos, acabam não reivindicando esse direito frente ao poder público.  

A ausência do cuidado é violência, a qual pode se constituir como violência 

curricular, em que a realidade educativa pode construir violência e ser vítima ao 

mesmo tempo. Para Giovedi (2012, p. 126, grifos do autor), 

[...] pode-se dizer que a violência curricular consiste nas várias maneiras 
pelas quais os elementos e processos que constituem o currículo 
escolar – suas práticas e intenções políticas, seus valores difundidos 
(declarados ou não), sua concepção de aprendizagem praticada 
(declarada ou não), seus objetivos de formação praticados (declarados 
ou não), seus conteúdos selecionados, seu modo de organização do 
tempo, seu modo de organizar o espaço, suas metodologias, seus 
processos de avaliação, a relação professor-alunos, etc. – negam a 
possibilidade dos sujeitos da Educação escolar reproduzirem e 
desenvolverem as suas vidas de maneira humana, digna e em 
comunidade.  

Com relação específica à EJA, quando não são oferecidos as condições e o 

currículo escolar que respeite essas especificidades, inviabiliza-se o direito à 

educação e de terem suas vidas respeitadas de maneira digna. Esses sujeitos da EJA 

são sujeitos de direito; assim, eles têm de ter acesso às mesmas condições daqueles 

das demais modalidades. O Estado tem o dever constitucional de oferecer as 

condições necessárias para que o educando da EJA possa frequentar as salas de 

aula, e não como é defendido por muitos governos, de que está sendo oferecido 

escolas com salas abertas para estudarem; no entanto, quem não as procuram são 

os educandos, responsabilizando-os individualmente, sem, sequer, analisar as 

condicionantes para esse educando frequentar ou deixar de frequentar as aulas. 
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Dentro das especificidades dos sujeitos, estão os sujeitos com deficiência que 

ocupam a mesma condição das pessoas marginalizadas pelo contexto neoliberal. Na 

EJA, há números consideráveis de pessoas com deficiência, que, em boa parte, 

frequentaram, quando criança, as salas do Ensino Fundamental e, pelo processo de 

exclusão, acabaram desistindo, retornando na EJA. Nesse retorno à EJA, é comum a 

permanência por muitos anos, por não terem outros espaços de convívio ou mesmo 

de atendimento. As salas de aula dessa modalidade tornam-se como o único espaço 

de criação de vínculos. 

2.8 O cuidado perpassa por condições de financiamento na garantia do 

direito à educação para jovens e adultos 

É certo que, para efetivar-se uma política pública, necessita-se de verbas. 

Assim, tratar de financiamento na EJA é um grande desafio, pois, conforme Volpe 

(2010) e Carvalho (2011), há pouco material produzido a respeito e, como os dados 

são dispersos em diferentes secretarias, dificulta o recolhimento desses dados para 

possível análise. Mesmo assim, a partir dos dados colhidos e analisados, todos 

apontam pela escassez de recursos para a EJA por parte do Governo Federal.  

Os indicadores analisados por Volpe (2010) e Carvalho (2011), no período de 

2000 a 2009, mostram que a comparação de investimento com a EJA em relação às 

outras modalidades é muito inferior. Carvalho (2011) destaca que, se há uma crítica 

com relação aos investimentos na Educação de uma forma geral, na EJA a condição 

ainda é mais acentuada.  

Segundo Volpe (2010), cuja dedicação de investigadora se deu na análise do 

financiamento para a EJA, no período de 1996 a 2006, a escassez de recursos reforça 

que essa questão traz uma dimensão que ainda não foi alcançada pela 

democratização do Estado brasileiro. Nesse sentido, os dados assinalam que tanto o 

Governo Federal, Estadual quanto o Municipal investiram pouco na modalidade em 

comparação às outras. 

Carvalho (2011) destaca, ainda, que, em relação aos Municípios, no período 

de 2004 a 2009, o percentual de investimento com relação às outras modalidades 

praticamente dobrou. Em compensação, os recursos aplicados na EJA aumentaram 

10%, muito inferior às demais modalidades. Em decorrência dessa forma desigual de 

tratar as modalidades, o autor pondera que, no ano de 2004, havia um investimento 

de 1,22% dos recursos destinados à modalidade; no ano de 2009, esse percentual 
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reduziu para 0,64%; desse modo, diminuiu cerca da metade do percentual investido 

anteriormente. Observa-se que esse período foi posterior ao Fundeb, o que não 

contribuiu para que os municípios investissem o suficiente na modalidade. Investiu-

se, assim, menos ainda do que nos anos anteriores (CARVALHO, 2011). 

Ao tratar de financiamento da EJA, é fundamental tratar do Fundeb, que incluiu 

a EJA no computo das matrículas. Já o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), principal reforma do 

Governo do Fernando Henrique Cardoso, suprimiu, no artigo das Disposições 

Transitórias da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a responsabilidade do 

Estado pela erradicação do analfabetismo e a universalização do Ensino Fundamental 

por dez anos. Nessa perspectiva, a EJA, com o veto presidencial, e os educandos da 

modalidade não foram computados, ocasionado duros cortes, já que, de um lado, tem 

seu reconhecimento como direito na Constituição Federal; e, de outro; não há verba 

para a sua efetivação. Para Di Pierro (2005, p. 1123): 

Nesse contexto, as demandas e necessidades educativas dos jovens e 
adultos, quando consideradas, foram abordadas com políticas marginais, de 
caráter emergencial e transitório, subsidiárias a programas de alívio da 
pobreza. Embora perspectivas distintas possam ter se desenvolvido em 
alguns estados e municípios, essa foi a tônica das iniciativas do governo 
federal durante a gestão 1996-2002, que desenhou os programas 
Alfabetização Solidária, Recomeço e de Educação na Reforma Agrária. 

Já com a aprovação do Fundeb, houve um novo alento para os movimentos de 

EJA, pois a modalidade passou a ser considerada no cômputo das matrículas, 

diferentemente do que ocorria no Fundef, que tirou as matrículas da EJA desse 

cálculo. No entanto, após a aprovação do Fundeb, as condições de desvantagem 

ainda estão presentes, visto que os gastos com a modalidade não podem ultrapassar 

15% dos gastos do fundo e o fator de ponderação estipulado é de 0,7%, 

comprometendo os gastos para a sua manutenção. Di Pierro (2005, p. 1127, grifo do 

autor) expõe que: 

De fato, nas simulações de regulamentação do FUNDEB que subsidiam as 
negociações entre representantes dos governos federal, estaduais e 
municipais, cogita-se atribuir às matrículas na Educação de jovens e adultos 
valores menores que aqueles concedidos a outras modalidades, com o 
argumento de que um tratamento isonômico geraria estímulos à expansão da 
matrícula em níveis que colocariam em risco a própria viabilidade do Fundo. 
As redes que se articulam para a promoção da Educação de jovens e 
adultos rejeitam enfaticamente esse tratamento diferenciado. Uma 
possibilidade de saída para o impasse seria a fixação de metas de expansão 
progressiva da matrícula na Educação de jovens e adultos, o que poderia 
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evitar o risco mencionado sem, contudo, gerar um tratamento diferenciado, 
ética e juridicamente inaceitável.  

Apesar desse contexto da situação marginal da EJA, com relação ao 

financiamento, é importante destacar como foi tratada no Governo Lula, destacando 

os avanços e as contradições. Segundo Rummert e Ventura (2007, p. 33): 

O período compreendido entre 2003 e 2006, referente ao primeiro governo 
de Luiz Inácio Lula da Silva, traz para a EJA um maior destaque do que o 
obtido nos governos anteriores da Nova República. Entretanto, se há um 
discurso que anuncia sua valorização, esse não se faz acompanhar de ações 
concretas para a superação da matriz construída na década anterior. 

 A despeito da intencionalidade política destacada nas declarações efetivadas 

desde os primeiros dias de governo, o desafio de atender e reduzir significativamente 

o número de pessoas com baixa escolaridade não foi concretizado com os programas 

criados. Nota-se que houve investimento, porém não o suficiente para atingir o 

audacioso objetivo. Para Rummert e Ventura (2007, p. 37): 

Dados apresentados pelo IBGE/PNAD 2005 (IBGE, 2006) demonstravam o 
fato de que, dois anos após a implementação da nova “campanha”, e tendo 
sido gastos um total aproximado de R$ 330 milhões no biênio 2003-2005, a 
queda percentual no número de analfabetos absolutos situou-se no reduzido 
patamar de 0,3%. 

No entanto, não se deve negar o fato de os Governos Lula e Dilma terem 

investido e apresentado um número maior de programas e projetos direcionados para 

esse público jovem e adulto, o que, de fato, foi muito diferente das décadas anteriores. 

Há diversos indicativos que demonstram que, mesmo com os investimentos, a 

avaliação dos mencionados programas e o quantitativo alcançado foi menor do que 

esperado e reduziu-se muito pouco o número de pessoas com baixa escolaridade. 

Segundo Catelli (2014) e Rummert e Ventura (2007), o grande destaque desse 

atendimento é o valor custo aluno ser menor, se comparado às demais modalidades, 

bem como o pagamento para os educadores, comprometendo sobremaneira a 

efetivação e o alcance maior desses programas.  

Rummert e Ventura (2007) destacam que, para além da questão de 

financiamento, a falta da efetivação desses programas tem como causa o fato de 

estarem configurados como programas fragmentados e que respondem ao modelo de 

política neoliberal, mantendo uma boa parte da população a margem do processo de 

escolarização.  

A situação torna-se ainda mais agravante no período da produção da presente 

tese, quando a EJA é invisibilizada pelo Governo Federal, que, até pouco tempo, era 
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o maior indutor das políticas públicas relacionadas a essa modalidade, deixando 

totalmente esse papel e transferindo a responsabilidade para os Estados e os 

municípios, fragilizando-a ainda mais. Em matéria de valores, Di Pierro (2021) cita a 

pesquisa do professor da Universidade São Paulo (USP) sobre a situação caótica da 

modalidade, afirmando que 

[...] a partir do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do governo 
federal (Siop), mostram que os valores empenhados pela União para a 
Educação de Jovens e Adultos caíram de R$ 1,38 bilhões em 2011 para R$ 
8 milhões em 2020. O auge do investimento se deu em 2012, quando 
alcançou 1,78 bilhões. Agora, em 2021, o orçamento aprovado na Lei 
Orçamentária Anual para a EJA foi de R$ 3,5 milhões, dos quais, até o 
fechamento desta reportagem, apenas R$ 700 mil tinha sido empenhados. “É 
a barbárie da barbárie”, analisa Pinto. (DI PIERRO, 2021, p. 22). 

Esses números alarmantes só reforçam a intencionalidade política do governo 

federal, com o Presidente eleito Jair Bolsonaro em 2018, após o golpe midiático contra 

a Presidenta Dilma Rousseff, com a modalidade e, consequentemente, com os 

cidadãos brasileiros que fazem parte da EJA, inviabilizando o direito à Educação.  

No que diz respeito aos Municípios, fica a critério de cada gestão o atendimento 

ou não da modalidade, que, por ter o fator de ponderação ser menor, fica em uma 

situação marginal, ocupando segundo plano em comparação às outras modalidades. 

Soma-se a isso o preconceito que essa modalidade sofre e pela “naturalização” dessa 

condição, fazendo pouca pressão sobre os gestores estaduais e municipais, situação 

ainda mais agravada com a pandemia, quando se revelaram, ainda mais, as 

desigualdades sociais.  

Diante do contexto calamitoso para a modalidade, a cada período, novas 

bandeiras de reivindicações e de lutas são agregadas a sua efetivação e, 

consequentemente, a garantia do direito à Educação para todos. Dentre tantas, 

destaca-se a isonomia no financiamento e as possibilidades de angariar recursos para 

a manutenção dos educandos da EJA.  

A escassez de verbas implica as condições físicas e materiais disponíveis para 

a EJA que, historicamente, foi tratada como segunda ordem, tanto financeiramente 

quanto na perspectiva do direito. Como não era tratada como um direito, fato que 

ocorreu apenas com a Constituição Federal de 1988, paralelamente não foi 

organizada, tampouco oferecida sobre os mesmos parâmetros de atendimento das 

demais modalidades. O mesmo ocorreu com relação às estruturas de funcionamento. 
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A entrada dos educandos da EJA no espaço educativo, para atender as suas 

especificidades, perpassa pela reorganização da estrutura. É muito comum a EJA 

ocupar o lugar de “inquilino” na escola. Apesar de ela “ocupar” o mesmo espaço, a 

EJA não é atendida nas suas especificidades, pois as salas normalmente funcionam 

no período noturno nas escolas de Ensino Fundamental, que são dispostas para as 

crianças. Torna-se comum as carteiras serem pequenas e desconfortáveis para os 

educandos da EJA, bem como a improvisação nesse atendimento. Soares (2011, p. 

312) aponta preocupações relacionadas ao assunto e pondera a necessidade de 

existir “[...] um espaço físico que acolha a realidade desse público. O início de muitos 

projetos e programas de EJA se dá em instalações precárias ou ociosas, exigindo 

frequentes adaptações e ‘otimizações’ de espaço, como nos casos das classes 

noturnas”. Além de não ter espaço adequado, é comum culpabilizar os educandos do 

período noturno, por qualquer eventualidade ocorrida na escola, como riscos nas 

paredes, objetos quebrados ou furtados.  

Ao pensar em uma escola que atenda às especificidades do educando jovem, 

adulto e idoso, é prioritário reestruturá-la nessa perspectiva de atendimento ao direito 

à Educação. Essa reestruturação precisa ocorrer no que diz respeito aos aspectos 

estruturais: carteiras, banheiros adequados, abertura dos espaços coletivos, como 

laboratórios de informática, alimentação escolar adequada, entre outros aspectos. No 

entanto, quando se busca atender e possibilitar que os educandos sejam atendidos 

em sua totalidade, locais muito específicos, como um canteiro de obras, acabam por 

serem improvisados. Apesar de isso não ser o ideal, prevalece o direito à educação, 

visto que, se há muitos casos que os educandos da EJA estão provisoriamente em 

acampamentos, o deslocamento para o espaço escolar torna-se inviável.  

Quanto à estrutura adequada para atender às especificidades da EJA, também 

se faz necessária a organização de horários que atendam às suas necessidades, visto 

que são educandos trabalhadores e se deslocam direto do posto de trabalho. Haddad 

(2007a, p. 17) afirma que: 

A flexibilidade nos horários de entrada e saída, a não-cobrança de presença, 
a frequência de acordo com o desempenho e/ou interesse em uma disciplina 
ou projeto, ou campo de interesse, tudo isso aponta para uma forma de 
conceber a escola e o seu currículo que, no limite, indicam sinais para uma 
nova forma de fazer EJA, superando o modelo tradicional, cuja reposição 
acelerada do currículo do ensino regular é a principal característica, e os 
alunos tratados de forma homogênea, classificados por séries.  
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Essa flexibilidade de horários e acompanhamentos diferenciados, atendendo 

às especificidades dos sujeitos, possibilita que o educando da EJA seja atendido, mas 

há interpretação de que não seja considerada uma escola “séria”, de que pode ‘tudo”, 

mas desconsidera essa especificidade, visto que essas pessoas já foram “excluídas” 

da escola, ao longo da trajetória escolar, por não serem atendidas nas suas 

especificidades.  

 Ao atendimento aos diferentes perfis também se inclui os materiais didáticos 

utilizados, que precisam ser selecionados a partir da realidade desses educandos. 

Materiais infantis e adaptados para a EJA são inaceitáveis. A alimentação escolar e o 

transporte também precisam estar nesse bojo das políticas sociais, pois, para além 

da garantia do direito à Educação, é necessário garantir esses outros aspectos. Para 

Soares (2011, p. 316): 

Se a conquista de vagas para jovens e adultos é uma concretização do direito 
à Educação, a permanência desses alunos na escola depende da qualidade 
dessa oferta. Uma política que venha ampliar os avanços já conquistados, 
considerando a dura realidade desses sujeitos, certamente contribuirá para a 
permanência dos educandos e a qualidade da Educação. Constam dessa 
ampliação a alimentação e os meios de transporte que possibilitam o acesso 
até a escola. 

 Esse atendimento que perpassa pelas políticas sociais possibilita que o 

educando, além de garantir o direito de acesso, deve também garantir o de 

permanência, visto que esses são marcados por todo o processo de exclusão e sem 

os direitos básicos atendidos. 

2.9 A dimensão da convivência democrática e a perspectiva democrática na 

gestão coletiva das políticas públicas como possibilidades 

A Justiça Curricular pressupõe uma convivência democrática dentro do espaço 

escolar, que trata, por intermédio do diálogo, de debate de posicionamentos 

contrários, que, às vezes, podem ocorrer conflitos. Essa dimensão é fundamental 

dentro do currículo, pois é na convivência diária, a partir das questões cotidianas, que 

se constroem valores humanitários, pautados no respeito ao outro (PONCE; ARAÚJO, 

2019). 

A democracia entendida nessa dimensão é como um valor e enviesa todas as 

esferas da vida, inclusive da escola. Essa convivência democrática é pautada em 

princípios éticos, que não são a ética do mercado, mas a ética da vida humana, 

alicerçada na construção da convivência democrática. Ela leva à autonomia dos 
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sujeitos, a partir da sua participação direta nas decisões do espaço educativo, 

colocando como horizonte a busca do bem comum.  

A convivência democrática, na perspectiva da justiça social, tem como princípio 

a democracia participativa, na qual os sujeitos passam a fazer parte das decisões, 

inclusive sobre o currículo, que deve ter as suas demandas sociais (ARAÚJO, 2020). 

A busca pela convivência democrática tem como premissa a construção coletiva do 

currículo, em que os sujeitos são parte do processo. Principalmente no momento de 

disputa de currículo, busca-se, na perspectiva da Justiça Curricular, um processo 

permanente de construção. De acordo com Ponce (2018, p. 796-797), 

[...] como proposta de pensar, de construir, de criar coletivamente o currículo, 
confiando nos sujeitos escolares e levando em conta as experiências 
históricas democráticas e emancipatórias, além de formadora da comunidade 
escolar, é também uma ação de resistência aos movimentos de “elaboração” 
de currículos fora da escola com posterior “implantação” destes, tal como vem 
sendo feito pela proposta da BNCC. 

A construção coletiva é uma forma de resistência e possibilita, no caso 

específico da EJA, que os que serão os maiores beneficiados pelo processo 

democrático, poderão participar ativamente das decisões a serem tomadas 

coletivamente, em prol do bem comum.  

 Segundo Costa e Farias (2019), uma das causas para o descumprimento do 

direito à Educação para as pessoas jovens, adultas e idosas é a forma diretiva que os 

gestores executam a política pública, não efetivando uma relação democrática. Para 

os autores, essas atitudes corroboram para o processo descontínuo das ações nessa 

área, tanto em nível Federal quanto Estadual e Municipal. Uma das ações vitais para 

que seja garantida a continuidade do atendimento, bem como do direito à Educação 

e, consequentemente, a busca pela emancipação social é a participação dos sujeitos 

que fazem parte da EJA. Essa nova forma de gestão educacional está relacionada a 

uma outra concepção de sociedade que atenda às demandas dessa modalidade.  

Na perspectiva das autoras, a forma como ocorreu o processo democrático no 

país reflete nos sistemas de ensino, com formas burocráticas de funcionamento da 

máquina pública, com projetos fragmentados e que dialogam com as questões 

pedagógicas. Esse modelo reflete atualmente as questões neoliberais, que reduz o 

papel do Estado nas questões sociais e fica atado ao mercado (COSTA; FARIAS, 

2019).  
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Haddad (2007b) e Costa e Farias (2019) concordam acerca da necessidade de 

a gestão educacional da modalidade ser horizontal, com a participação popular, para 

que, de fato, sejam garantidos os direitos previstos na Constituição Federal de 1988, 

reafirmados na LDBEN de 1996 – e tratados nas suas especificidades com as 

Diretrizes Nacionais para a EJA – Resolução CNE/CEB Nº 1, de 5  de julho de 2000 

(BRASIL, 2000b), com vistas ao empoderamento social e ao atendimento das 

necessidades dessa modalidade. Além do amparo legal constituído, é elementar 

destacar a participação dos movimentos sociais que, principalmente no final das 

décadas de 1970 e 1980, contribuíram significativamente para essa nova configuração 

da modalidade. Consoante Costa e Farias (2019, p. 455): 

As novas discussões em torno dos aspectos educacionais vindas da 
sociedade civil, nesse período da história, abriram novos caminhos para que 
a Educação para jovens e adultos se deslocasse de uma visão 
compensatória/reparadora para uma visão de Educação como direito  

A gestão educacional nessa perspectiva está relacionada ao verdadeiro sentido 

da democracia participativa, na qual os cidadãos se envolvem com as decisões, 

ampliando-se os direitos da cidadania, constituindo-se novos espaços para a relação 

horizontal entre o poder público e os atores sociais em busca do bem-estar.   

Na história das Secretarias Municipais, é possível destacar a experiência das 

gestões públicas que partidos de esquerda chegaram ao poder, que eram oriundos 

de movimentos sociais e que entraram nessa disputa de Estado, como forma de 

democratizar o acesso a todos a uma Educação de qualidade. Dentre estas, há a 

gestão da prefeita Luiza Erundina (1989-1992) e o Professor Paulo Freire, como 

Secretário de Educação, trazendo a população para coordenar o Mova. Segundo 

Haddad (2007a, p. 22): 

Desenvolvida quando o Prof Paulo Freire estava à frente da Secretaria de 
Educação, o MOVA trouxe para o campo da EJA a expectativa da democracia 
participativa, ao convocar entidades e movimentos para gestionar e 
implementar um programa de alfabetização de adultos no Município. 

As consequências dessa participação fortalecem as entidades bem como 

discute-se política pública para o interesse dessa camada da população. Essa 

experiência aponta que a participação popular nas políticas públicas define seus 

rumos de forma direta. 
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3 CAMINHO METODOLÓGICO 

Com o objetivo de compreender como se desenrolou a política pública, optou-

se por uma pesquisa de abordagem qualitativa, o que, segundo Lüdke e André (2014, 

p. 12), trata-se de um “[...] ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento [...]”. 

A pesquisa qualitativa é a mais adequada para o objeto de estudo para 

entender como foi o processo de implantação e desenvolvimento da política pública, 

inclusive para os pesquisados. Conforme alerta Chizzotti (2017, p. 128), “[...] objetiva, 

em geral, provocar o esclarecimento de uma situação para uma tomada de 

consciência pelos próprios pesquisados dos seus problemas e das condições que os 

geram, a fim de elaborar os meios e estratégias de resolvê-los”. 

A utilização dessa base epistemológica para a tese justifica-se porque se busca 

analisar uma política pública de EJA, como de fato ela ocorreu, na sua existência real 

e efetiva. Essa análise pretende apreender a essência da política, que não é imune à 

pesquisadora. Nesse caso em especial, o envolvimento é fortemente implicado, pois 

a pesquisadora deste estudo participou do processo de construção da política pública. 

Assim, nessa relação, o sujeito também está envolvido. Netto (2011, p. 23) menciona: 

Isso significa que a relação sujeito/objeto no processo do conhecimento 
teórico não é uma relação de externalidade, tal como se dá, por exemplo, na 
citologia ou na física; antes, é uma relação em que o sujeito está implicado 
no objeto. Por isso mesmo, a pesquisa – e a teoria que dela resulta – da 
sociedade exclui qualquer pretensão de “neutralidade”, geralmente 
identificada com “objetividade”. 

Nesse sentido, a pesquisa qualitativa, que aborda uma pesquisa no campo das 

Ciências Humanas e Sociais, não é neutra, há defesa de uma concepção clara de 

educação para os jovens e adultos. 

3.1 Técnicas, procedimentos e instrumentos 

Conforme Chizzotti (2017), são utilizadas basicamente três fases que delineiam 

o trabalho científico. Na primeira fase, os objetivos são elaborados e recolhem-se as 

principais informações documentais, para confrontar, posteriormente, com as 

informações dos envolvidos, selecionar as informações retiradas das fontes 

documentais, realizar a pesquisa de campo exploratória para fazer uma avaliação dos 

dados recolhidos e sintetizar as informações. Na segunda fase, são elaboradas as 

hipóteses explicativas dos problemas observados. Define-se o campo e os dados são 
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coletados e analisados. Os principais problemas são formulados e analisados com os 

envolvidos. Na terceira e última fase, são traçadas as estratégias, elaborados os 

dispositivos e executadas essas estratégias. Na sequência, são avaliados os 

resultados e é elaborado um relatório crítico desses resultados. 

Ainda de acordo com Chizzotti (2017), não há uma ordem definida como 

padrão, e a pesquisa pode transcorrer de diferentes formas, dependendo muito de 

uma posição do pesquisador e dos envolvidos. O autor também cita como cada 

pesquisa trata o problema e, nesse caso, pretende-se fazer um processo avaliativo 

que descreve os avanços e os problemas enfrentados e, assim, apontar caminhos 

para superá-lo. 

O percurso da presente pesquisa iniciou-se pela fase exploratória que visou 

esclarecer os conceitos para a formulação dos problemas com mais precisão e, 

também, para ter uma visão geral do problema. Para tanto, foi necessário fazer o 

levantamento bibliográfico e documental, bem como entrevistas (GIL, 2008). É 

pertinente frisar que teses, dissertações, artigos, dentre outros produzidos na época, 

são uma fonte riquíssima, pois contêm elementos fundamentais para a análise e a 

construção da história. 

A pesquisa bibliográfica permitiu uma aproximação com o objeto de estudo, 

bem como a compreensão do que já foi investigado e sistematizado, para dar 

continuidade aos estudos sobre a temática em questão. Para Gil (2008), esse tipo de 

pesquisa amplia o olhar sobre assuntos tratados. Assim sendo, o autor aponta suas 

vantagens: 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 
que aquela que poderia pesquisar diretamente. Esta vantagem se torna 
particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados 
muito dispersos pelo espaço. Por exemplo, seria impossível a um 
pesquisador percorrer todo o território brasileiro em busca de dados sobre a 
população ou renda per capita; todavia, se tem à sua disposição uma 
bibliografia adequada, não terá maiores obstáculos para contar com as 
informações requeridas. A pesquisa bibliográfica também é indispensável nos 
estudos históricos. Em muitas situações, não há outra maneira de conhecer 
os fatos passados senão com base em dados secundários. (GIL, 2008, p. 50). 

Percebe-se com as exposições de Gil (2008) que a pesquisa bibliográfica foi 

essencial para a fundamentação deste estudo. 

A segunda fonte elementar para este trabalho foi a pesquisa documental. 

A pesquisa documental é parte integrante de qualquer pesquisa sistemática 
e precede ou acompanha os trabalhos de campo. Ela pode ser um aspecto 



81 
 

dominante em trabalhos que visam mostrar a situação atual de um assunto 
determinado ou intentam traçar a evolução histórica de um problema. É 
importante também para se conhecer os tipos de investigação já realizados, 
os instrumentos adotados, os pressupostos teóricos assumidos, as posições 
dos pesquisadores, os aspectos já explorados e os sistemas de explicação 
que foram construídos. Quem inicia uma pesquisa não pode dispensar as 
informações documentadas. A reunião delas é indispensável para se 
conhecer o que já foi bem investigado, o que falta investigar, os problemas 
ainda controversos, obscuros, inadequadamente estudados ou que ainda 
persistem, reclamando novos estudos. (CHIZZOTTI, 2017, p. 26). 

Sobre as fontes documentais, Lüdke e André (2014) explanam que são 

importantes, para investigar o contexto da pesquisa e são “[...] fonte poderosa de onde 

podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do 

pesquisador.” Nesse viés, “[...] representam ainda uma fonte ‘natural’ de informação” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 2014, p. 45). 

Junto à pesquisa bibliográfica e documental, foi oportuno o terceiro instrumento 

de coleta de dados: a entrevista, uma técnica muito utilizada em pesquisas por 

oportunizar a aproximação com os sujeitos e com a realidade que se pretende explorar 

(Gil, 2008). 

Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta 
frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção 
dos dados que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma 
de interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo 
assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados a outra se apresenta 
como fonte de informação. (GIL, 2008, p. 119). 

As entrevistas são muito flexíveis e podem se organizar de diferentes formas. 

De acordo com Gil (2008, p.111): 

A entrevista é seguramente a mais flexível de todas as técnicas de coleta de 
dados de que dispõem as ciências sociais. Daí porque podem ser definidos 
diferentes tipos de entrevista, em função de seu nível de estruturação. As 
entrevistas mais estruturadas são aquelas que predeterminam em maior grau 
as respostas a serem obtidas, ao passo que as menos estruturadas são 
desenvolvidas de forma mais espontânea, sem que estejam sujeitas a um 
modelo preestabelecido de interrogação. 

Gil (2008, p. 109), analogicamente, compara a importância da entrevista para 

o pesquisador a “[...] um tubo de ensaio na Química e ao microscópio para a 

Microbiologia.” Assim sendo, o autor menciona algumas das vantagens: 

 
a) a entrevista possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos 
aspectos da vida social; 
b) a entrevista é uma técnica muito eficiente para a obtenção de dados em 
profundidade acerca do comportamento humano; 
c) os dados obtidos são suscetíveis de classificação e de quantificação. 
(GIL, 2008, p. 110). 
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Ademais, a coleta de dados por meio de uma entrevista é muito vantajosa por, 

segundo o autor, não requerer do entrevistado o domínio da escrita e da leitura; assim, 

torna-se muito favorável por ser possível envolver grupos de pessoas bastantes 

distintos. 

Na sequência, as técnicas de coleta de dados serão explicitadas, de modo que 

oportunizará compreender como se deu o uso dos instrumentos mencionados. 

3.2 Pesquisa exploratória dos documentos e entrevistas iniciais 

Com o objetivo de entender as principais diferenças entre as duas formas de 

atendimento da modalidade EJA, destaca-se o Promac, nome dado ao programa que 

fazia esse atendimento, e a EJA como modalidade do sistema de ensino municipal. 

Era essencial colher informações sobre a organização, a estrutura, os projetos que 

foram desenvolvidos, as parcerias estabelecidas, o currículo, dentre outras questões 

que possibilitavam compreendê-la com profundidade, bem como traçar paralelos e o 

que os diferenciava na busca ou não pela garantia do direito à educação de jovens, 

adultos e idosos. 

Para tanto, essa fase da pesquisa exploratória desenrolou-se com as leituras 

das teses de Rosa (2011) e Ancassuerd (2009), que tinham como foco a EJA, tanto 

na cidade de SBC quanto na região do ABCDMRR. Rosa (2011) abordou 

detalhadamente como se organizava o Promac. Já Ancassuerd (2009) tinha como 

objeto de estudo o Mova e como ele se desenhava em cada Município. Desse modo, 

ambas as teses davam indicativos dos atendimentos oferecidos pela Secretaria de 

Educação de SBC na modalidade EJA. 

Como essas teses não ofereciam todas as informações necessárias que 

auxiliassem na compreensão da organização da política educacional de EJA no 

período que era intitulada Promac, tornou-se essencial colher mais dados. Em 

conversa com a orientadora desta pesquisa, Prof.ª Dr.ª Branca Jurema Ponce, 

chegou-se à conclusão que seria importante obter mais dados por intermédio de uma 

ou mais entrevistas com pessoas que atuaram de 2009 a 2016. No entanto, como não 

seria possível realizar a entrevista com a coordenadora pedagógica do Programa da 

época, por falta de proximidade e resistência às mudanças ocorridas, chegou-se à 

conclusão que a ex-coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), que atuou 

nesse período, e, portanto, esteve presente no período de 2005 a 2008, poderia 

fornecer elementos essenciais. 
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Os/As ex-gestores/as municipais da Secretaria de Educação de SBC, para 

garantir sigilo e individualidade, neste estudo, são identificados/as pelas funções ou 

pelos cargos exercidos nas diferentes gestões, a saber: ex-coordenadora do PBA, 

orientadora pedagógica aposentada, ex-chefe de divisão da Educação do(a) 

Trabalhador(a), diretora escolar e professor/a do 1º Segmento.  

Ao sinalizar positivamente sobre a possibilidade da entrevista inicial, bem como 

das demais que seriam essenciais para a compreensão e análise das políticas de EJA, 

procedeu-se à execução dos trâmites legais exigidos pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da PUC-SP. 

O processo de entrevistas na fase exploratória ocorreu com outras 

profissionais, além da ex-coordenadora, como com uma orientadora pedagógica 

aposentada e com a ex-chefe de Divisão da Educação do(a) Trabalhador(a). Todas 

foram realizadas em momentos e de formas diferentes, pois ocorreram em plena 

pandemia da Covid-19, vivida pelo mundo, no ano de 2020 e 2021, impossibilitando o 

contato presencial, tornando-se necessário utilizar outras estratégias para colher as 

informações. Diante disso, as entrevistas ocorreram virtualmente: pela rede social 

WhatsApp, por chamada de vídeo, gravada apenas as falas de forma concomitante 

pelo gravador do notebook da pesquisadora. Posteriormente, realizou-se o processo 

de transcrição para a análise da pesquisa. Cabe salientar que tudo foi feito pela 

pesquisadora.  

Além das entrevistas realizadas, a autora da tese também foi uma fonte de 

pesquisa porque acompanhou a implantação da política pública durante todo o 

período e, também, é uma fonte de informação.  

É importante salientar que os entrevistados se dispuseram a falar sobre sua 

prática bem como o que observaram na política educativa por eles presenciada. Esses 

momentos foram de grande valor para a pesquisadora, pois foi possível a 

aproximação do objeto de análise de uma forma diferenciada, possibilitando a 

compreensão das nuances da política como também do comprometimento desses 

profissionais na sua atuação. 

A entrevista com a ex-coordenadora do PBA forneceu elementos importantes 

para a compreensão sobre a organização do Promac, bem como para entender a 

dinâmica existente dentro da Secretaria de Educação com relação ao Programa, fato 

não localizado nas teses analisadas no processo de proximidade com o objeto de 

análise. Perguntas iniciais envolvendo diferentes aspectos que fazem parte de uma 
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política educacional, estruturais e pedagógicas, foram os disparadores. No entanto, 

no transcorrer da entrevista, outros elementos foram surgindo como, por exemplo, a 

forma que os educandos do Promac eram tratados dentro das unidades escolares e 

as dificuldades enfrentadas no cotidiano. 

Descreve-se, assim, as dificuldades que a modalidade enfrentava dentro do 

espaço escolar, apontando a falta de entendimento da garantia do direito à EJA, por 

parte dos gestores escolares, negando a esses sujeitos o mesmo tratamento dado 

aos demais educandos do Ensino Fundamental, respeitado as suas especificidades. 

Um leque grande de informações foi obtido nessa entrevista, contribuindo para 

o entendimento de como ocorria o Promac. Além disso, no decorrer da entrevista, 

outros documentos produzidos à época foram citados, como o Projeto Político 

Educacional (PPE) específico do programa, o Caderno de Validação e o Caderno de 

Metas. 

Esses documentos citados na entrevista foram publicados pela Secretaria de 

Educação ao longo das gestões, desde a década de 1990. Em alguns momentos, com 

ênfase em um ou outro, e sempre dependia da equipe que estava à frente da 

Secretaria de Educação, apesar do partido político que geria a cidade ser o mesmo. 

O PPE, por mais que pareça redundante, assim era identificado, não era tratado na 

perspectiva política. Enquanto, na rede pública municipal, era construído dentro da 

escola entre os professores, profissionais da escola, equipe gestora e comunidade, 

no Promac havia um específico, o “PPE do Promac”, que tratava sobre a sua 

especificidade, locais de atendimento com o quantitativo de salas, caracterização dos 

profissionais que atuavam no programa, entre outros aspectos estruturais, bem como 

o currículo que dividia por área de conhecimento os conteúdos a serem tratados em 

cada série/ano. 

O Caderno de Validação foi outro documento construído a partir das 

experiências realizadas na rede. Realizava-se uma síntese de práticas consideradas 

exitosas para a época, organizando um documento por modalidade, com supervisão 

das orientadoras pedagógicas. Ele era publicado e distribuído para os profissionais da 

rede. O Promac teve o seu Caderno de Validação com as experiências realizadas pela 

modalidade. 

O terceiro documento, que também foi produzido nessas gestões, foi o Caderno 

de Metas, por meio do qual as escolas municipais e o Promac elaboravam as metas 

e os objetivos a serem alcançados para cada ano escolar. Nota-se que esse caderno 



85 
 

demonstra com clareza a concepção de Educação vigente na época, como se os 

espaços educativos funcionassem semelhantemente a uma linha fabril, uma linha de 

montagem linear, que buscasse alcançar metas, como as de vendas exigidas no 

mercado varejista e nas indústrias, não tratando a Educação na sua concepção ampla 

de formação humana. 

A leitura desses documentos auxiliou no processo de construção do processo 

histórico da modalidade no período que antecedeu a política pública em análise. A 

intencionalidade não era comparar as duas políticas públicas, pois elas ocorreram em 

momentos distintos, com contextos políticos e sociais diferentes, mas, para 

compreender como ocorreu a política pública, era essencial resgatar o período 

anterior.  

A partir do recolhimento de dados sobre o Promac, passou-se à etapa posterior: 

compreender os dados sobre a política pública no período de 2009 a 2016. Para tanto, 

foram recolhidos e analisados os documentos: “Haja EJA” e “Memorial – 2009-2016. 

O primeiro documento, o “Haja EJA”, foi produzido no primeiro ano da gestão e trouxe 

os elementos embrionários do que seria a política pública de EJA. O “Memorial – 2009 

a 2016” foi produzido ao final do mandato, relatando todos os projetos desenvolvidos 

na Secretaria de Educação durante os oito anos da gestão, em todas as modalidades 

de ensino, com o objetivo de detalhar e informar todas as ações relacionadas à 

modalidade, tratando os aspectos estruturais efetivados; os diferentes tipos de 

atendimento, considerando as especificidades da modalidade; a construção do 

currículo, entre outros. 

Esses dois documentos forneceram elementos importantes para a parte do 

quadro referente a esse período. Inicialmente, foram utilizadas as mesmas questões 

para averiguar como ocorria em cada momento da política educacional. Contudo, 

após a análise do documento “Memorial 2009-2016”, muitos outros elementos foram 

surgindo, que se diferenciaram, substancialmente, e ampliaram em relação à política 

educacional do Promac em diferentes aspectos.  

Ainda durante a construção detalhada referente ao período de 2009 a 2016, foi 

necessário, também, entrevistar outra profissional para colher dados referentes a esse 

período. Foi selecionada uma orientadora pedagógica aposentada que acompanhou, 

dentre outras atribuições, a Educação Profissional no período de 2009 a 2016, para 

detalhar questões que não estavam tão claras nos documentos. 

A terceira entrevista realizada com a ex-chefe de Divisão da Educação do(a) 
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Trabalhador(a) foi reveladora para esse momento, pois ela relatou detalhadamente 

como foi o processo anterior até a implantação da política pública de EJA, as 

intencionalidades, os desafios colocados, dentre muitos outros aspectos tratados ao 

longo da tese.  

Nesta pesquisa exploratória, também ocorreu o processo de recolhimento dos 

materiais que poderiam constar informações relevantes para uma posterior análise do 

período de 2009 a 2016. Foram selecionados, além dos dois citados, e lidos os 

documentos produzidos no período da gestão de 2009 a 2016, dentre eles estão: 

Diretrizes Curriculares da EJA de SBC (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a); 

Práticas Pedagógicas I, II, III, IV e V (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012b, 2015, 

2016a, 2016b). 

O segundo documento selecionado para análise foram as Diretrizes 

Curriculares de EJA de SBC. O documento apontou como foi organizada a 

modalidade no Município, com destaque para os encaminhamentos efetivados 

quando a modalidade passou a ser de responsabilidade do serviço público, os 

princípios que a orientavam, a concepção de EJA, o currículo para a modalidade, 

como era marcado o direito à Educação e quais aspectos se aproximavam das 

dimensões da Justiça Curricular. 

Inicialmente, esse documento marca um aspecto relevante, destacando o 

processo coletivo de construção, informando que foi realizado com a participação dos 

educadores da modalidade da EJA. Essa construção coletiva coaduna com as 

perspectivas críticas relacionadas à modalidade, que afirma a importância de um 

currículo pensado com os sujeitos envolvidos e não se mostra como algo imposto com 

regras e ações a serem cumpridas. Aponta que é um processo democrático 

participativo, ou seja, que os sujeitos foram ouvidos e contemplados no documento. 

Dentre esses sujeitos, estão educandos, educadores, equipe gestora e orientadores 

pedagógicos. Os documentos oficiais apontam que a participação não se dá somente 

com os professores efetivos da rede pública de Educação, composta por profissionais 

da Educação admitidos por intermédio de concurso público, mas, sim, com os 

educadores do Mova. 

Além disso, marca o perfil dos educandos atendidos pela modalidade, 

acolhendo a pluralidade dos sujeitos. Isso implica pensar um currículo que abarque 

as especificidades dos sujeitos. As Diretrizes marcam que os princípios que 

fundamentam a EJA de SBC são alicerçados na Educação Popular na perspectiva 
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freiriana. 

O processo de discussão sobre as Diretrizes Curriculares da EJA ocorreu a 

partir de um embasamento teórico apresentado por diferentes profissionais com larga 

experiência ligados à modalidade. Depois, desdobrou-se em reflexões, fazendo a 

relação entre a teoria e a prática desenvolvidas nas escolas. Além das formações com 

os professores. Havia também reuniões sistemáticas mensais com as equipes 

gestoras para a construção das orientações dos serviços e embasamento teórico para 

as discussões realizadas nas reuniões nos horários de formação dentro da escola. 

Outra ação de destaque na construção do currículo foi a organização em eixos 

de conhecimento: Memória e Territorialidade; Linguagens: Corporal, Matemática, 

Tecnológica, Escrita e Oral: Meio ambiente; Cultura e Trabalho. Dentro da perspectiva 

do currículo, as diretrizes produzidas também pautavam o direito à Educação ao longo 

da vida, em uma perspectiva de formação integral em busca da emancipação dos 

sujeitos. Nesse aspecto, cabe destacar que essa concepção traz o conceito mais 

amplo de Educação, que não é pautado na formação para o mercado, mas, sim, na 

sua emancipação. Essa concepção de Educação ao longo da vida é destacada nas 

dimensões social, pessoal e profissional. 

O documento também aponta as diferentes formas da modalidade se 

apresentar na cidade, dentre elas o serviço institucional que ocorre dentro das Escolas 

Municipais de Educação Básica, a Educação Profissional, Mova e a antiga Telessala. 

Destaca-se, também, o compromisso com uma Educação de qualidade, cujo 

pressuposto é a concepção de Educação libertadora e transformadora, a partir da 

investigação, a tematização e a problemática crítica da realidade dos educandos em 

busca da transformação social. Marca, ainda, o diálogo como processo de construção 

de conhecimento na busca de uma sociedade justa e solidária. 

Os outros documentos intitulados “Práticas Pedagógicas”, publicados no 

período de 2013 a 2016, divulgaram as práticas efetivadas pelos professores da 

modalidade, a partir das discussões de concepção de EJA e de currículo. A Prática I, 

especialmente, foi construída coletivamente com a participação de professores, 

equipe gestora, equipe de Governo, um currículo, pensado a partir dos principais 

conceitos firmados. 

O passo seguinte dentro da primeira fase, mas que também faz parte do 

levantamento de informações, é a revisão de literatura, quando se realizou uma 

pesquisa sistemática sobre o que já foi tratado a respeito das políticas públicas da 
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EJA, durante a história da modalidade em âmbito federal, estadual e municipal, os 

principais marcos legais que foram delineando-a e os documentos internacionais que 

marcaram e a influenciaram fortemente. 

3.3 Revisão sistemática da Literatura  

A revisão de literatura, que será abordada ao longo desta tese, iniciou com o 

estudo do dossiê “O estado da arte das pesquisas em Educação de Jovens e Adultos 

no Brasil” (HADDAD, 2000), que analisou pesquisas acadêmicas realizadas no 

período de 1986 a 1998. Esse dossiê buscou analisar as produções acadêmicas que 

tinham como objeto de estudo a temática “EJA”. Para tratar a temática, os autores 

organizaram os trabalhos nos seguintes subtemas: Professor: os trabalhos trataram 

da relação professor e aluno, sua prática pedagógica e formação; Aluno: abordou o 

perfil dessa modalidade e a sua visão; Concepções e práticas pedagógicas: tratou 

dos fundamentos teóricos dessas concepções; Políticas públicas: analisou as 

experiências desenvolvidas no decorrer da história da EJA, a própria história dessa 

modalidade no Brasil, as experiências de alfabetização, abordou os centros de 

estudos supletivos, o ensino regular noturno e, por fim, as políticas municipais, 

influenciadas pelo ideário da Educação Popular; e Educação Popular: abordou a 

participação dos movimentos nos projetos com essa modalidade.  

Em virtude do objeto de estudo desta tese, o recorte realizado nesse dossiê 

foram as análises dos trabalhos que trataram, especificamente, de políticas públicas 

de EJA. O dossiê traz como conclusão que algumas pesquisas fizeram uma análise 

crítica, apontando que a EJA não provocou a transformação social e manteve o status 

quo. Destacou-se, ainda, que a EJA é tratada de uma forma marginalizada, pelas 

políticas públicas, e que não há articulação entre a EJA e o Ensino Regular. Ressaltou, 

ainda, que essa modalidade deveria ter como foco uma proposta pedagógica pautada 

na Educação Popular. 

 A partir da leitura deste estado da arte sobre a EJA, a busca continuou pela 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de 

Ciência e Tecnologia (IBICT) com as seguintes palavras-chave: “Educação de Jovens 

e Adultos” e “Política Pública de Educação de Jovens e Adultos”. Nesta pesquisa, 

foram utilizados como filtros apenas “teses”, no espaço temporal de 1997 a 2019. 

Foram localizadas 635 teses, sendo 496 com a palavra-chave “Educação de Jovens 

e Adultos” e 139 com a palavra-chave “Política Pública de Educação de Jovens e 



89 
 

Adultos”. Essas teses tratam de assuntos diversos como: práticas pedagógicas, 

avaliação na EJA, perfis dos educandos da EJA e outros temas que foram descartados 

por não atenderem ao objeto da pesquisa. Após leitura exploratória, foram 

selecionadas 21 teses, com estudo direcionado à temática Políticas Públicas de EJA. 

Dentre elas, uma não estava disponível digitalmente. 

A partir da leitura exploratória dos títulos e dos resumos, duas grandes 

temáticas foram identificadas: políticas públicas de EJA no âmbito federal e políticas 

públicas de EJA no âmbito estadual e municipal. Nesse momento de aproximação ao 

tema sobre as políticas públicas de EJA, foram lidos os resumos e as considerações 

finais das teses para elaborar as suas sínteses. Contudo, a partir dessas leituras e do 

lócus da pesquisa, houve a necessidade de retomar a busca para ampliar os estudos, 

ainda utilizando os mesmos descritores. Foram selecionadas outras teses que 

trataram, também, de temáticas que influenciavam as políticas públicas de EJA. 

Nessa nova busca, foram selecionadas, após a leitura dos títulos e dos resumos, oito 

teses que tratavam, também, de temáticas que estabeleciam interlocução com 

políticas públicas de EJA. Ao todo, esses trabalhos foram organizados nas seguintes 

temáticas: 

• Temática 1: Políticas públicas de EJA no âmbito Federal.  

• Temática 2: Políticas públicas de EJA nos âmbitos estadual e municipal. 

• Temática 3: Direito à Educação. 

• Temática 4: Financiamento da EJA. 

• Temática 5: Documentos internacionais. 

• Temática 6: Alternativas pedagógicas nas políticas de EJA. 

Na Temática 1, Políticas públicas de EJA no âmbito federal, foram selecionadas 

oito teses (ver Apêndice A, Quadro 5), dentre elas uma tratou sobre o Programa de 

Alfabetização Solidária (PAS), que discute especificamente a relação entre o Estado 

e a sociedade civil como forma de atendimento da modalidade de EJA que, segundo 

Santiago (2005), não promoveu o fortalecimento das lideranças locais.  

O PBA foi objeto de estudo das teses de Sepúlveda (2009) e Farias (2009). A 

primeira tese faz uma análise do processo de formação para os educadores que 

atuavam no Programa, aponta que houve uma ampliação com relação ao conceito de 

alfabetização. No entanto, Sepúlveda (2009) destaca como limitação na formação que 

é distante da realidade e que há necessidade urgente de uma política de formação de 
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educadores, respeitando as especificidades dessa modalidade de ensino. Farias 

(2009) faz uma análise do processo de consultoria na formação de educadores do 

referido programa, mas também aponta limitações. 

Ainda dentro da Temática 1 – das políticas públicas federais –, há quatro 

trabalhos que tratam da EJA integrada com a Educação Profissional. Dois deles 

tratam do Proeja. Vitorette (2014) aponta, como avanço, a abertura do Proeja no 

oferecimento de curso integrado para os trabalhadores. No entanto, a autora destaca 

o isolamento das políticas entre as Secretarias e a ausência de continuidade dos 

educandos na modalidade. Já Oliveira (2016) parte da perspectiva das educandas 

que fizeram parte do Proeja e o avalia como possibilidade de inclusão, porém a 

pesquisadora destaca que não acontece de uma forma integrada, humanizadora e 

libertadora. A tese de Chilante (2013) faz uma análise do Proeja e aponta que, na sua 

elaboração, ele não considerou o desenvolvimento e a luta das políticas públicas de 

EJA ao longo da sua história. A quarta tese trata do Pronacampo (FRANÇA, 2016), 

que aponta as contradições existentes nessa política, visto que ela é elaborada por 

grupos com interesses distintos: de um lado, busca atender às expectativas dos 

movimentos sociais ligados à agricultura familiar; por outro lado, alinha-se aos grupos 

que defendem o agronegócio. 

Já Vélis (2018) faz uma análise das políticas públicas de EJA no período de 

2002 a 2013, apontando que houve avanços. Todavia, estes não romperam com a 

política neoliberal presente nos Governos anteriores e que o objetivo final é a 

preparação para o mercado de trabalho. 

Na Temática 2, Políticas públicas de EJA nos âmbitos estadual e municipal, 

foram selecionadas nove teses que trataram de políticas públicas na esfera estadual 

e municipal (ver Apêndice B, Quadro 6). Elas foram separadas em três blocos: 

análises de experiências de currículo de EJA, com Souza (2003) e Possani (2008); 

políticas específicas para o perfil de educando de EJA, com Passos (2012); e outros 

temas, com Sales (2008), Ancassuerd (2009), Mialchi (2010), Garcia (2011), Rosa 

(2011) e Silva (2012). 

Na Temática 3, Direito à Educação, foram selecionadas duas teses sobre as 

políticas públicas que estão pautadas no direito à Educação (ver Apêndice C, Quadro 

7). Silva (2017) investigou as possibilidades e os desafios na efetivação do direito à 

EJA e concluiu que há políticas públicas de EJA exitosas, pautadas no direito à 

Educação, respeitando as necessidades dos sujeitos dessa modalidade, garantindo o 



91 
 

acesso e permanência, por meio de uma qualidade social. Já Leite (2013) retoma o 

percurso histórico do direito de acesso e das terminalidades da Educação Básica nas 

políticas públicas de atendimento da EJA e analisa as legislações e os programas que 

permearam essa modalidade. A autora considera que o direito à Educação esteve 

presente na história do Brasil, mas muitas vezes restrito ao texto legal ou apenas na 

intenção. As duas teses apontam a necessidade de pensar em políticas públicas que 

atendam às especificidades dos sujeitos jovens, adultos e idosos e o quanto os 

programas não foram suficientes para atingir à universalização, necessitando de 

políticas contínuas e efetivas com raízes nas verdadeiras demandas desse público. 

Na Temática 4, Financiamento da EJA, que interfere diretamente no 

oferecimento da modalidade, foram selecionados dois trabalhos (ver Apêndice D, 

Quadro 8). Carvalho (2011) faz uma análise das políticas para a EJA no período de 

2003-2010, na dimensão do financiamento, principalmente sobre o impacto do Fundeb 

e da valorização dos profissionais da Educação para essa modalidade. O autor ainda 

aponta que, apesar dos avanços na política efetivada no período de 2003 a 2010, 

continuou a favorecer os grupos homogêneos, apontando que o Governo, em análise, 

se caracteriza por coalização e contradição. Volpe (2010) buscou compreender, por 

meio de análise de 24 Municípios de Minas Gerais, as questões que envolvem o 

financiamento da EJA no período de 1996 a 2006. A autora concluiu, na sua análise, 

que, nas três esferas, federal, estadual e municipal, o gasto com essa modalidade era, 

ainda, muito abaixo do que era gasto com as demais modalidades. Volpe (2010) 

aponta para a necessidade de a União se envolver na efetivação de políticas de EJA. 

Na Temática 5, Documentos Internacionais, que também interfere na discussão 

sobre a modalidade, principalmente no que diz respeito à concepção pedagógica, 

foram selecionadas duas teses, cujo objeto de estudo era a análise dos documentos 

produzidos nos encontros internacionais e influência da agenda globalmente 

estruturada (ver Apêndice E, Quadro 9). Gomes (2012) faz uma análise dos 

documentos produzidos nas Conferências Internacionais de Educação de Adultos 

(Confinteas) e aponta que houve avanços com relação a essa modalidade, 

principalmente devido à participação da sociedade civil na discussão sobre os 

caminhos da EJA. Além disso, tem-se pautado a discussão sobre concepção 

pedagógica sobre a formação para a cidadania e conscientização para o trabalho, a 

cultura e a formação para a emancipação. No entanto, aponta como desafio o trabalho 

com a diversidade na EJA no Brasil. Fraga (2017) faz uma análise das políticas 
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educacionais de EJA e suas relações com a agenda globalmente estruturada para a 

Educação e as tensões promovidas pela sociedade civil. O autor conclui que o projeto 

estruturado pela sociedade do capital influencia diretamente a EJA, ressignificando a 

sua concepção. Aponta, ainda, que os fóruns de EJA, a partir da década de 1990, tem 

sido uma forma de resistência às políticas neoliberais, fazendo o processo de reflexão 

sobre as contradições existentes e de encontrar novos caminhos para essa 

modalidade. Dentre os aspectos, destaca-se a reafirmação do direito à Educação, do 

financiamento pelo Fundeb, que, apesar de ser desigual, é visto como uma conquista. 

No entanto, apesar dos avanços, a EJA é vista, ainda, de forma marginalizada e não 

houve cumprimento das metas do PNE. 

Em se tratando da Temática 6, Alternativas pedagógicas nas políticas de EJA, 

foram identificadas duas pesquisas que tratam de práticas pedagógicas dentro das 

políticas públicas (ver Apêndice F, Quadro 10). Peluso (2003) faz uma análise da 

telessala como política pública de EJA, destacando que essa prática é inovadora por 

tratar do conceito de diálogo. Souza (2003) faz uma análise do projeto Reaja na Bahia 

e o currículo de EJA pensado a partir das especificidades dos sujeitos. A autora 

conclui que, para essa modalidade, o currículo está relacionado às políticas públicas 

que transformam projetos em ações. Souza (2003) destaca, também, que essa 

experiência é pautada na Educação Popular e, dentre outras características, é uma 

ação reflexiva que amplia o horizonte de referências. 

 No caminho percorrido em busca do estado da arte sobre Políticas Públicas 

de EJA, chegou-se aos periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes), direcionando a pesquisa para o período de 1999 a 2019, 

organizados em pares, em português, nas revistas (Qualis6 A1, B1, A2 e B2). Nesse 

levantamento, foram selecionados 567 artigos com a palavra-chave “Educação de 

Jovens e Adultos” e com a palavra-chave “Políticas públicas de Educação de jovens 

e adultos”, 624 artigos. Em seguida, foram lidos todos os títulos para verificar se 

estavam em consonância com o objeto da pesquisa. Quando os títulos não eram 

suficientes, passou-se a ler os resumos e, assim, foram selecionados 22 artigos que 

apresentavam como temática “Políticas Públicas de EJA” ou “Políticas Educacionais 

de EJA”. Foram descartados os artigos que tratavam de desempenho escolar, estudo 

sobre concluintes, formação de leitores, relações pedagógicas, formação docente, 

 
   6 O Qualis da Capes é um conjunto de procedimentos usados para classificar a qualidade da produção 

científica dos Programas de Pós-Graduação (GOMES, 2018). 
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aprendizagem escolar, EJA e Educação Especial, experiências de alfabetização e 

letramento, história de vida dos trabalhadores, EJA e o ensino de Ciências, práticas 

pedagógicas, métodos de alfabetização, Educação Profissional, formação de 

professores, alunos com deficiência, estratégias didáticas, Educação prisional, 

caracterização do público discente, Educação ambiental na EJA, saberes 

matemáticos de educandos de EJA, entre outros. Essa sistematização está 

organizada no Apêndice G (Quadros 11 a 17), com os dados dos artigos incluindo 

nome do autor, título e ano de publicação. 

Para a composição do corpus da pesquisa e atingir os objetivos propostos, 

foram realizados diversos processos que ocorreram em alguns momentos de forma 

simultânea. Para tanto, o Quadro 2 sintetiza os procedimentos metodológicos e os 

objetivos desta pesquisa. 

Quadro 2 – Procedimentos metodológicos e objetivos 

Objetivos específicos Procedimentos metodológicos 

Realizar uma síntese histórica de 
momentos marcantes da história da EJA 
no Brasil e em SBC-SP. 

Pesquisa bibliográfica em diferentes fontes para a 
construção da história da EJA e, além dos documentos 
produzidos à época, entrevista com profissional que 
esteve presente nesse período.  

Analisar documentos locais e nacionais 
que influenciaram as políticas de EJA 
analisada. 

Pesquisa nos documentos nacionais como Constituição 
Federal, LDBEN, Plano Nacional de Educação, 
Diretrizes Nacionais de EJA. 

Resgatar os conceitos fundamentais que 
demarcaram a experiência analisada 
como democrática popular. 

Análise de conteúdo a partir das leituras realizadas nos 
textos teóricos.  
 

Realizar um resgate histórico da cidade 
de SBC e, especificamente, da EJA.  
 

Para SBC, a história da cidade, pesquisa em sites da 
própria prefeitura, tese que resgatou a história do 
sindicalismo na cidade e produção realizada pela equipe 
administrativa que esteve à frente da cidade. 
Para o resgate da EJA na cidade: documentos locais: 
Caderno de Validação; PPE; Revista Haja EJA; 
Diretrizes de EJA de SBC; Práticas Pedagógicas II, III, 
IV e V; e o Memorial 2009 a 2016. 

Analisar as políticas estruturantes da EJA 
no período analisado, dentre elas a 
curricular aproximando-a do conceito 
“Justiça Curricular”. 

Análise dos documentos produzidos, das entrevistas 
realizadas e os textos teóricos sobre os conceitos de 
Justiça Curricular; 

Compreender os avanços democráticos e 
os limites do processo de construção e 
vivência das políticas públicas da EJA de 
2009 a 2016 em SBC – SP. 

A partir da análise das entrevistas e do próprio olhar da 
autora da tese. 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

A partir das pesquisas efetivadas na revisão de literatura e das análises 

preliminares dos materiais produzidos, foram necessárias, para a triangulação das 

informações, as contribuições dos participantes da política pública, assunto tratado na 

sequência. 
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3.4 Os sujeitos da pesquisa 

Foram selecionadas seis pessoas para contribuir com esta pesquisa, além das 

três que fizeram parte da pesquisa exploratória, que trabalharam direta ou 

indiretamente na efetivação da política pública da EJA sob a responsabilidade do 

poder público. A entrevista foi essencial no levantamento de informações. 

Desse modo, foram definidos como sujeitos da pesquisa uma ex-consultora 

técnica do gabinete da Secretaria de Educação, um ex-chefe de Divisão da Educação 

do(a) Trabalhador(a), uma ex-coordenadora do PBA, uma coordenadora pedagógica, 

algumas orientadoras pedagógicas e professoras da EJA. Destaca-se, também, que 

a própria autora da presente tese participou do processo de implantação desde o 

início, tornando-se um sujeito de pesquisa, que traz memórias e observações desse 

período analisado. 

 Esses profissionais foram escolhidos por terem participado da execução da 

política pública de EJA no período analisado e, também, no período anterior, na época 

Promac. A ex-consultora acompanhou as reuniões setoriais e de ações em parceria 

com outras secretarias, como a da Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Social 

e Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (Sedesc), entre outras. A ex-

chefe de Divisão da Educação do(a) Trabalhador(a) tem um destaque especial, pois 

esteve à frente da Divisão durante os oito anos da gestão e foi responsável por 

idealizar a maior parte do planejamento e das ações relacionadas à EJA. A 

coordenadora pedagógica pôde trazer elementos que auxiliam a análise das políticas 

públicas efetivadas dentro da unidade escolar e acompanharam o processo de 

implantação. As orientadoras pedagógicas trazem elementos essenciais na 

implantação da política pública, pois desempenhavam o papel de interlocução direta 

e sistemática com as unidades escolares. No que diz respeito aos professores, foi 

definido trazer três professoras do 1º Segmento (antigo 1ª a 4ª série) que trouxeram 

suas contribuições na análise da política. Os profissionais selecionados estavam 

cientes e identificados, respeitando o modelo do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) utilizado para a pesquisa (Apêndice H).  

Após definir os sujeitos da pesquisa, foram organizados os roteiros das 

entrevistas (ver Quadro 18 no Apêndice I), os quais trataram sobre o processo de 

implantação da política pública sob a responsabilidade do Governo Municipal, como 

ele ocorreu, quais foram as principais ações desenvolvidas no período de 2009 a 
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2016, na cidade de SBC, quais foram os avanços, o currículo, as ações que 

promoveram o processo de acesso e de permanência dos educandos e os desafios 

na construção dessa política pública.7 

As produções desse período serão tratadas ao longo da tese para contribuir 

com a discussão da temática a partir de diferentes recortes e objetos de estudo. Dessa 

forma, espera-se que a presente tese possa trazer os principais elementos de uma 

política pública comprometida com o sujeito jovem, adulto e idoso, de modo a 

contribuir para a construção de outras políticas como forma de resistência ao 

silenciamento (CAVALCANTE, 2019) que querem imprimir nessa modalidade. 

  

 
7 As transcrições das referidas entrevistas estão organizadas no Apêndice J deste estudo. 
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4 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Com o presente capítulo, pretende-se, em um primeiro momento, realizar um 

resgate histórico da EJA. O objetivo é entender como a modalidade se constituiu ao 

longo da história, apontando as principais características, o contexto histórico, 

econômico e político e os principais marcos legais. Nesse resgate histórico, há um 

detalhamento maior sobre as políticas públicas voltadas a essa modalidade no início 

do século XXI, que se configuraram como um pano de fundo para a implantação da 

política pública municipal a ser analisada. Em um segundo momento, apresenta-se 

um breve histórico sobre a EJA no município de SBC, como forma de melhor 

contextualizar o desenvolvimento desta pesquisa. 

4.1 História da EJA no contexto da Educação Nacional 

A EJA é um campo muito vasto e complexo e, como afirmam Haddad e Di Pierro 

(2000), qualquer recorte corre o risco de não tratar alguma questão, pois aborda 

diferentes domínios da vida social. Para fins de análise de políticas públicas, será 

dada atenção especial ao aspecto da escolarização de jovens e adultos. Esse resgate 

da história da modalidade é fundamental para entender as diferentes formas pelas 

quais ela foi se constituindo e de como ela foi utilizada para a manutenção da 

subalternidade da classe trabalhadora, portanto, no cumprimento das 

intencionalidades para a manutenção do poder nas mãos das classes dominantes. 

Desse modo, permite-se compreender que essa modalidade é marcada por um 

processo de exclusão dos indivíduos, extrapolando a vontade pessoal, pois é fruto de 

um sistema socioeconômico extremamente desigual. 

 Esse sistema desigual possibilita o não implemento do direito à Educação para 

uma grande parte da população brasileira que, hoje, segundo dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do ano de 2019, em números 

absolutos, gira em torno de 11 milhões de pessoas que não estão alfabetizadas e, no 

mesmo ano, 46,6% da população de 25 anos de idade ou mais estava concentrada 

nos níveis de instrução até o Ensino Fundamental completo ou equivalente (IBGE, 

2020). Assim sendo, tratar de EJA em pleno século XXI é reafirmar que os direitos 

sociais, incluindo a Educação, ainda não foram garantidos, apesar dos avanços nos 

direitos proclamados, mas pouco efetivados concretamente. 
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A história da EJA é marcada por ações descontínuas e que correspondem aos 

interesses das classes dominantes desde o período colonial, que tinha como objetivo 

preparar os indígenas para que se transformassem em bons serviçais para melhor 

atender os membros da Coroa Portuguesa. Nota-se que esse educar tinha um sentido 

mais colonizador do que pedagógico, pois, nesse período, os números de analfabetos 

pouco se alteraram (FRIEDRICH et al., 2010). Além disso, inicialmente, eram 

ensinadas as atividades econômicas da época do Brasil Colonial para os indígenas e, 

em seguida, para os negros escravizados (HADDAD; DI PIERRO, 2000).  

Com a expulsão dos jesuítas, em 1759, a EJA sofre um outro golpe, pois, como 

a economia brasileira era quase exclusivamente agrária, não havia a necessidade de 

desenvolver a leitura e a escrita dos adultos, perdendo a sua importância dentro da 

Educação brasileira. Nesse momento, já se observava a relação entre a EJA com a 

questão econômica, e isso se perpetuou em toda a sua história, visto que ela não era 

foco de ações educacionais por um longo período da história brasileira e que só 

retornou no Império.  

Um dos primeiros marcos legais ocorreu na Constituição Federal de 1824, que 

apontava um marco significativo para a modalidade, pois era conferido o direito de 

“[...] instrução primária e gratuita para todos os cidadãos”, incluindo, nesse sentido, os 

adultos (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 109). No entanto, essa ação não passou de 

uma ação proclamada, pois não se efetivou na prática. É interessante destacar o 

contexto da sociedade brasileira nessa época, pois o direito não era garantido a todos. 

O acesso à cidadania era garantido apenas para os indivíduos das classes altas, que 

envolvia uma pequena parte da população brasileira. Os demais brasileiros ficavam 

excluídos, como os negros, os indígenas e as mulheres, que não tinham necessidade 

de aprender a leitura e a escrita, segundo os ideais da época. Conforme as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) para a EJA: 

A Educação escolar era apanágio de destinatários saídos das elites que 
poderiam ocupar funções na burocracia imperial ou no exercício de funções 
ligadas à política e ao trabalho intelectual. Para escravos, indígenas e 
caboclos – assim se pensava e se praticava – além do duro trabalho, bastaria 
a doutrina aprendida na oralidade e a obediência na violência física ou 
simbólica. O acesso à leitura e à escrita eram tidos como desnecessários e 
inúteis para tais segmentos sociais. (BRASIL, 2000a, p. 12).  

Outro aspecto importante do ato constitucional foi o fato de ter delegado às 

províncias o dever de promover Educação para a grande população, com menos 

recursos financeiros. Em contrapartida, o Governo do Império ficou responsável pela 
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Educação da elite. O resultado dessa descentralização alcançou escolaridade para 

apenas 250 mil crianças, dentro de uma população de 14 milhões de brasileiros, cerca 

de 80% da população era analfabeta (HADDAD; DI PIERRO, 2000). Essa distância 

entre o proclamado e o efetivado aconteceu em diferentes momentos da EJA, como 

será tratado ao longo deste texto. 

Segundo Paiva (1987), apenas no ano de 1854 surgiu a primeira escola no 

período noturno para alfabetizar os trabalhadores analfabetos e, em pouco tempo, já 

existiam 117 escolas, mas em cada província havia um objetivo específico. No Pará, 

por exemplo, o objetivo era alfabetizar os indígenas; já, no Maranhão, era para tornar 

evidente para os colonos que trabalhavam nas fazendas quais eram seus direitos e 

deveres. Com a implantação das escolas para os adultos, observava-se, na 

Educação, a função utilitarista para atender às necessidades das classes dominantes 

e, assim, foi se constituindo a Educação de Adultos, não como política, mas com 

experiências diversas atendendo aos objetivos específicos. 

Um outro marco legislativo significativo, que deu destaque ao lugar ocupado 

pelos analfabetos nas decisões políticas, ocorreu no ano de 1881 com a assinatura 

da “Lei Saraiva”, que fazia homenagem ao ministro do Império José Antônio Saraiva, 

por meio do Decreto Nº 3.029, de 9 de janeiro, que proibia o voto dos analfabetos, 

considerando a Educação como ascensão social, transferindo a responsabilidade da 

sua efetivação para o indivíduo (PAIVA, 1987). 

Após a Proclamação da República, a situação da modalidade não se alterou 

muito, mas há um destaque na sua primeira Constituição, de 1891 (BRASIL, 1891), 

que marcou um conceito de federalismo, em que a responsabilidade sobre o ensino 

básico ficou por conta das províncias e dos Municípios, e a União passou a ser a 

indutora dessas atividades, mas ficou apenas com a responsabilidade do ensino 

secundário e do ensino superior. Novamente, a classe das elites foi privilegiada, e a 

Educação das camadas sociais ficou em uma situação marginal, a critério das 

províncias que, por sua vez, eram fragilizadas economicamente e se voltavam aos 

interesses da classe dominante (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

Segundo Haddad e Di Pierro (2000), nesse período, a EJA não era colocada 

como prioridade pelas políticas públicas, pois não havia preocupação específica com 

essa modalidade. 

Até esse período, a preocupação com a Educação de jovens e adultos 
praticamente não se distinguia como fonte de um pensamento pedagógico ou 
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de políticas educacionais específicas. Isso só viria a ocorrer em meados da 
década de 1940. Havia uma preocupação geral com a Educação das 
camadas populares, normalmente interpretada como instrução elementar das 
crianças. (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 110). 

Essa ausência de políticas públicas para a EJA resultou em um alto índice de 

analfabetismo, pois, de acordo com o Censo de 1890, ainda existiam cerca de 85,21% 

da população considerada iletrada, motivo de vergonha para os intelectuais brasileiros 

do início do século (PAIVA, 1987). 

O final da Primeira Guerra Mundial despertou um sentimento de nacionalismo 

que resultou em discussões sobre a Educação. Imbuídos desse sentimento, os ideais 

republicanos e democráticos foram reconsiderados, somados aos anseios da 

universalização do ensino elementar, resultando na ampliação de oportunidades 

educacionais para a população. No entanto, essa luta pela democratização estava 

intimamente ligada à ampliação do número de eleitores. Segundo Paiva (1987, p. 95):  

Este nacionalismo educacional, que se manifesta na luta pela 
democratização do ensino, está ligado ao problema da ampliação das bases 
de representação eleitoral, pois na medida em que o grupo industrial-urbano 
pretende a recomposição do poder político dentro do marco da democracia 
liberal o caminho mais seguro era o da difusão do ensino. A restrição ao voto 
do analfabeto, incorporada pela constituição de 1891, tornava necessária a 
difusão da instrução popular para que a composição do bloco do poder 
pudesse ser alterada. 

Esse período ficou caracterizado pelas lutas contra o analfabetismo, que se 

tornou o causador de todos os problemas nacionais, que, posteriormente, na década 

de 1920, foi substituído pela luta do Ensino Primário Integral. Destaca-se, nesse 

momento, a intencionalidade política com a EJA, pois, para assegurar o poder da elite 

e dos grupos representados por ela, desenvolveu-se um movimento para garantir o 

mínimo de instrução necessária para a grande população, porém sem deixar de 

manter o controle e o seu lugar de subalternidade. 

Os debates educacionais intensificaram-se nas décadas de 1920 e 1930. Nesta 

última, com o Governo populista de Vargas, o país passou por uma mudança na esfera 

econômica com a industrialização e a urbanização. Nesse contexto, a EJA passou a 

fazer parte das pautas educacionais, pois o analfabetismo apareceu como um grande 

problema da nação e causa das dificuldades (PAIVA,1987). Soma-se a esse processo 

de industrialização a necessidade de formação de mão de obra e a manutenção da 

ordem social das cidades, pois, com a formação da classe social urbana, exigiu-se 

maior elevação da escolaridade. A partir dessa necessidade econômica, foram criadas 

as primeiras campanhas como a Cruzada Nacional de Educação e, no ano seguinte, 
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a Bandeira Paulista de Alfabetização. Elas tinham caráter de salvação pública, 

reforçando o preconceito contra o analfabeto. Essas campanhas tinham um caráter 

utilitarista: era para responder às demandas econômicas; contudo, além de não 

resolverem a questão, reforçavam o referido preconceito.  

Nesse período, é importante destacar a Constituição de 1934, que reconheceu, 

pela primeira vez, o direito à Educação a todos os cidadãos, com responsabilidade da 

família e do Estado (BRASIL, 1934). Nessa Constituição, também houve um outro 

avanço: o seu Art. 154, que era a criação de um PNE, o qual, no ano de sua instituição, 

não foi nem lido no Congresso, por conta do golpe de Estado, sendo aprovado apenas 

em 1962. Pela primeira vez, a EJA foi citada dentro de um documento oficial. Esse 

reconhecimento da importância da EJA foi resultado das lutas dos movimentos sociais 

da época, que entendiam a escola como um espaço importante para a formação de 

uma sociedade democrática, além de destacar o papel do Estado na garantia do 

direito à Educação extensiva para todos. As DCN da EJA apontam que (BRASIL, 

2000a, p. 16) 

[...] o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” de 1932 não defende só 
o direito de cada indivíduo à sua Educação Integral, mas também a 
obrigatoriedade que, por falta de escolas, ainda não passou do papel, nem 
em relação ao ensino primário, e se deve estender progressivamente até uma 
idade conciliável com o trabalhador produtor, isto é, até os 18 anos [...]. 

Beisiegel (2004) alerta para as características da modalidade que se 

estenderam até o Estado Novo, quando atendiam às demandas de procura. Entende-

se que não era extensiva a todos, era para um determinado grupo, respondendo às 

expectativas sociais e econômicas, diferentemente das adquiridas a partir de 1940. 

De acordo com o autor: 

Nesta fase anterior, no Império, na República e mesmo nos primeiros tempos 
do Estado Novo, o ensino de adultos ainda se aproximava mais daquele 
primeiro padrão já apontado de relacionamento entre a mudança social e 
mudança educacional, aparecia basicamente como uma reação da oferta às 
características da procura. (BEISIEGEL, 2004, p. 77). 

Após os anos de Ditadura de Vargas, com o final da Segunda Guerra Mundial 

e a criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco), a EJA passou a ser um importante instrumento no processo de 

democratização do país, ganhando autonomia e importância.  

Nessa época, também foi regulamentado o Fundo Nacional do Ensino Primário 

(FNEP), o qual possibilitou a criação de uma diretriz política para um amplo programa 
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de Educação de adultos. Esse fundo, cujo objetivo era garantir recursos permanentes 

para o ensino, foi criado pelo Professor Anísio Teixeira. Ele se preocupava com as 

condições desiguais entre os municípios, os quais promoviam uma formação desigual 

entre os alunos. Assim, para amenizar essa desigualdade, foi criado um “custo 

padrão”, que tinha como objetivo redistribuir entre os munícipios de um Estado da 

federação os recursos que já existiam para a Educação Fundamental, e, assim, pré-

fixou um custo médio anual, nacionalmente, financiado pelos três poderes: União, 

Estados e Municípios.  

É importante destacar que, a EJA foi contemplada no FNEP, com valores 

consideráveis, mas com um grande interesse eleitoral por trás. Consoante Paiva 

(1987, p. 136): 

A anunciada redemocratização significava realização das eleições nas quais 
seriam importantes novos contingentes eleitorais, formados dentro do espírito 
do getulismo. Por isso, talvez a Educação de adultos tenha sido tão bem 
aquinhoada nas quotas do FNEP, pois poderia servir como instrumento eficaz 
na criação imediata de um grande número de novos votantes. 

Nota-se, aqui, mais uma vez, o interesse na EJA alinhado com a manutenção 

do poder das classes dominantes e não com a efetivação do direito à Educação 

estendido a todos os brasileiros.  

Outra ação governamental, nesse período, em relação à EJA, foi a criação do 

Serviço de Educação de Adultos (SEA) como parte integrante do Departamento 

Nacional de Educação do Ministério da Educação e Saúde, que tinha como função a 

coordenação geral dos planos anuais direcionados aos Ensinos Supletivos para os 

adultos e jovens analfabetos. 

Com esse fundo criado a partir do SEA, foram efetivadas as campanhas, tais 

como a Campanha de Adolescente e Adultos (que se transformou em um grande 

processo de alfabetização da massa, o que funcionou como uma “fábrica de eleitores”. 

É importante destacar que essa campanha não tinha como objetivo tratar o 

analfabetismo no país com profundidade, mas, sim, amplitude, atingindo o maior 

número possível de pessoas. No entanto, o aspecto importante dessa campanha é 

que possibilitou estrutura para os Estados e os Municípios para efetivarem o 

atendimento da modalidade. Haddad e Di Pierro (2000, p. 111) afirmam:  

O Estado brasileiro, a partir de 1940, aumentou suas atribuições e 
responsabilidades em relação à educação de adolescentes e adultos. Após 
uma atuação fragmentária, localizada e ineficaz durante todo o período 
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colonial, Império e Primeira República, ganhou corpo uma política nacional, 
com verbas vinculadas e atuação estratégica em todo o território nacional. 

Essa ação do Estado, transformando a EJA como política nacional, foi uma 

resposta ao grande número de pessoas que se urbanizou e exigiu melhores condições 

de vida e, também, como possibilidade de reafirmar, para essa população, a forma de 

Governo pautada nos ideais de uma democracia liberal (PAIVA, 1987). 

Em 1958, iniciou-se um novo período para a EJA, pois, naquele ano, houve o 

II Congresso Nacional de Educação de Adultos no Rio de Janeiro, cujo objetivo era 

estudar a Educação dos adultos, com vistas a seu aperfeiçoamento. Com isso, 

reuniram-se diferentes grupos para discutir novos métodos de alfabetização e 

Educação de adultos. Assim, começaram a surgir as preocupações com as 

características específicas para essa modalidade, visto que, até o momento, eram 

utilizadas as mesmas ações da Educação Infantil, pois o analfabeto era visto como 

um ser ignorante e que tinha de ser “atualizado” com os mesmos conceitos da escola 

primária. Para a preparação desse Congresso, ocorreram os Seminários Regionais. 

Um deles foi em Recife com a presença do professor Paulo Freire, o qual destacou 

que a causa do analfabetismo estava nos problemas sociais e econômicos da região 

pernambucana e na ausência de escolas primárias.  

Esse momento foi sinalizado por uma efervescência pedagógica, com 

discussões mais aprofundadas que repercutiam as turbulências do sistema político e 

com a disputa de vários grupos políticos que buscavam o apoio da população, sendo 

a Educação um dos caminhos para conseguir se sustentar politicamente. Nesse 

período, o país continuava com o crescimento da economia por meio da 

internacionalização e do modelo desenvolvimentista de Kubitscheck. Com o slogan 

“Cinquenta anos em cinco”, abriam-se possibilidades do mercado nacional para que 

as empresas internacionais se instalassem no país e, com isso, havia perda da 

burguesia nacional (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

Essa política desenvolvimentista acelerada, abrindo o mercado nacional para 

as empresas internacionais, provocou desequilíbrios internos, como o desemprego e 

a queda do consumo, promovendo insatisfação das camadas populares, resultando 

em mobilizações. A partir desse cenário político e econômico do país, a EJA começou 

a ganhar posição, pois o pensamento renovador fortaleceu-se nessa modalidade e 

tornou-se muito além de ser apenas um processo de alfabetização. Passou a ser uma 



103 
 

formação política, com possibilidades de olhar criticamente para as questões sociais. 

Nesse sentido, cabe destacar alguns movimentos importantes, a saber:  

[...] o Movimento de Educação de Base, da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil, estabelecido em 1961, com o patrocínio do governo federal; o 
Movimento de Cultura Popular do Recife, a partir de 1961; os Centros 
Populares de Cultura, órgãos culturais da UNE; a Campanha De Pé no Chão 
Também se Aprende a Ler, da Secretaria Municipal de Educação de Natal; o 
Movimento de Cultura Popular do Recife; e, finalmente, em 1964, o Programa 
Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e Cultura, que contou 
com a presença do professor Paulo Freire. Grande parte desses programas 
estava funcionando no âmbito do Estado ou sob seu patrocínio. Apoiavam-se 
no movimento de democratização de oportunidades de escolarização básica 
dos adultos mas também representavam a luta política dos grupos que 
disputavam o aparelho do Estado em suas várias instâncias por legitimação 
de ideais via prática educacional. (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 113). 

Beisiegel (2004), Paiva (1987) e Haddad e Di Pierro (2000) destacam a 

importância dessa fase para a modalidade, ressaltando que só a partir desse 

momento a EJA ganhou destaque como política pública, passando a ser tratada 

dentro da sua especificidade, voltada a um atendimento diferenciado e respeitando o 

seu papel na transformação social do país.  

Esse período foi um dos grandes momentos para a modalidade, conhecido 

como “época de luzes da EJA”, pois ela foi considerada como uma possibilidade de 

formação política e educacional, com vistas a provocar mudanças no contexto social, 

político e econômico, a partir de uma Educação que visava a transformação social. 

Dessa forma, os educandos da EJA passaram a ser considerados dentro da sua 

condição de adultos e não de histórias fracassadas ou como ignorantes, valorizando-

se a cultura popular, o conhecimento trazido a partir das experiências de vida 

(ARROYO, 2007). No ano de 1964, o Governo Federal, representado pelo MEC, fez 

a organização do último programa em âmbito nacional, o Programa Nacional de 

Alfabetização de Adultos, que foi fortemente influenciado pelas ideais do professor 

Paulo Freire. 

Em 1964, esses movimentos sofreram um forte golpe com a Ditadura Militar e 

foram extintos, pois eles defendiam e faziam difusão de uma consciência política 

contrária aos interesses dos militares. Desses movimentos, o Movimento de Educação 

de Base, como estava ligado à Igreja Católica, sobreviveu até 1969. 

No ano seguinte, surgiu, em Recife, a Cruzada Ação Básica Cristão, um 

movimento contrário ao posicionamento de Paulo Freire, com uma postura 

conservadora e semioficial. O objetivo do período inicial era “[...] treinar um milhão de 
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adultos em alfabetização básica num período de 5 anos ou extinguir o analfabetismo” 

(PAIVA, 1987, p. 273). Essa Cruzada se expandiu pelo país, promovendo a ocupação 

dos espaços deixados pelo movimento de Educação e cultura popular. Entre os anos 

de 1970 e 1971, ela foi se extinguindo devido a muitas críticas na sua condição 

(HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

Nesse momento, a escolarização de jovens e adultos não poderia ser 

esquecida pelo Governo Militar, pois era uma forma de mediação com a sociedade e, 

portanto, criaram, em 1967, o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral). Além 

disso, havia a promessa, por parte dos militares, de um país promissor e, para isso, 

não eram aceitáveis as altas taxas de analfabetismo. Para tanto, foi instituído o 

programa com custos já definidos para promover a alfabetização com o número de 

pessoas a serem alcançadas. Paiva (1987, p. 293) relata: 

Em 15 de dezembro era criada a Fundação MOBRAL, através da lei nº 5379. 
Esta lei atribuía ao Ministério da Educação a tarefa de alfabetização funcional 
e Educação continuada dos adultos como prioritária entre as atividades 
educativas, a ser realizada através da nova Fundação cuja presidência 
caberia ao Diretor do DNE. Ao MOBRAL incumbiria promover a Educação 
dos adultos analfabetos, financiando 1/3 do seu custo; cooperar com 
movimentos isolados de iniciativa privada; financiar e orientar tecnicamente 
cursos de 9 meses para analfabetos entre 15 e 30 anos, com prioridade 
oferecida aos municípios com maiores possibilidades de desenvolvimento 
socioeconômico. O programa previa uma descentralização da ação 
sistemática através de convênios com entidades públicas e privadas e a 
integração da alfabetização em programas mais amplos de Educação para a 
saúde, o trabalho, o lar, a religião, o civismo e a recreação, além da instalação 
de centros de integração social e cívica. O plano a ser executado pretendia 
atingir a 11400000 analfabetos entre 1968 e 1971, para que se pudesse 
pensar na extinção do analfabetismo até 1975. 

Esse projeto inicial do Mobral foi se modificando ao longo do tempo e se 

distanciando dessas ideias. Assim, em 1969, quando o sistema militar ficou ainda mais 

enrijecido, se transformou em um grande movimento de massa, para atender aos 

interesses dos militares.  

Outra ação ocorrida no período da Ditadura, que marcou profundamente a 

concepção de EJA, foi a promulgação da Lei Nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, a 

qual, dentre outras providências, criou o Supletivo (BRASIL, 1971), que tinha como 

proposta a reposição da escolaridade, com uma nova concepção de escola e atender 

às necessidades do mercado. De acordo com Haddad e Di Pierro (2000, p. 116), 

[...] o Ensino Supletivo visou se constituir em “uma nova concepção de 
escola”, em uma “nova linha de escolarização não-formal, pela primeira 
vez assim entendida no Brasil e sistematizada em capítulo especial de 
uma lei de diretrizes nacionais”, e, segundo Valmir Chagas, poderia 
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modernizar o Ensino Regular por seu exemplo demonstrativo e pela 
interpenetração esperada entre os dois sistemas. 

Complementando essa análise, “[...] o Ensino Supletivo se propunha a 

recuperar o atraso, reciclar o presente, formando uma mão-de-obra que contribuísse 

no esforço para o desenvolvimento nacional, através de um novo modelo de escola” 

(HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 117). 

Esse modelo de EJA, proposto pelo Governo Militar, influencia até o momento 

atual a concepção pedagógica dessa modalidade, pautada em uma Educação 

aligeirada e de formação de mão de obra para o mercado. Diferentemente do 

movimento de Educação Popular da década de 1960, que se caracterizava por um 

movimento de uma determinada classe. Nesse novo sistema prevalece a 

homogeneização, pois todos eram obrigados a atender ao processo de atualização. 

Ele se propunha a uma formação técnica e neutra.  

Haddad e Di Pierro (2000) alertam que todos os programas efetivados eram 

relativos ao supletivo, e ele se firmou em todos os Estados do país, com órgãos 

específicos nas secretarias para tratar dessa modalidade. Já no âmbito das 

secretarias municipais, isso não ocorria. A maioria manteve-se com as parcerias 

efetivadas na época do Mobral, e raríssimas prefeituras criaram o seu próprio 

atendimento. 

Por volta de 1985, o país passou por um processo de redemocratização e o 

Mobral foi extinto. No seu lugar, foi criada a Fundação Educar, a qual utilizava a 

mesma estrutura e funcionários, porém sem o mesmo financiamento (HADDAD; DI 

PIERRO, 2000). Esse processo de redemocratização, que ocorreu logo após os civis 

retornarem ao poder, provocou mudanças significativas na população, pois os 

movimentos sociais antigos e os novos, que surgiram nesse período, começaram a 

ocupar os espaços públicos e a busca pela retomada dos direitos civis. A ação da 

sociedade civil organizada foi o diferencial nesse momento, reivindicando as pautas 

da Educação para os representantes da população nos espaços democráticos. Esse 

movimento forte resultou na promulgação da Constituição Federal de 1988, que 

reconheceu o direito à Educação para os jovens e adultos que não tiveram 

possibilidade de estudar no momento em que era oportuno (HADDAD; DI PIERRO, 

2000). 
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Em 1990, foi extinta a Fundação Educar, e a EJA passou por uma séria 

transformação, que foi o processo de descentralização, por meio de uma transferência 

de responsabilidade dessa modalidade para os Municípios.  

Com a eleição do primeiro presidente, com voto direto, após a Ditadura Militar, 

Fernando Collor de Melo, em 1990, a EJA passou por uma outra ação do Governo 

Federal: a criação do Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (Pnac), que 

tinha o objetivo audacioso de alfabetizar 70% da população analfabeta em apenas 

cinco anos. O Governo Federal prometeu que faria a transferência de recursos para 

as instituições públicas e privadas para a manutenção do programa, mas isso não 

ocorreu e acabou como o próprio Governo (HADDAD; DI PIERRO, 2000). Percebe-se 

as ações fragilizadas com relação à EJA e, principalmente, com relação ao 

financiamento, pois não havia verbas específicas, colocando a modalidade em uma 

situação marginal dentro da Educação brasileira. 

A década de 1990 causou grandes impactos na modalidade, pois o Brasil 

entrava na era do neoliberalismo. Precisou fazer ajustes econômicos e redefiniu o 

papel do Estado. Nessa redefinição, os recursos foram descentralizados, e a EJA 

passou a existir por meio de parcerias, e, a partir das reformas, tornou-se 

responsabilidade dos Municípios – diferentemente do que ocorreu até esse momento, 

pois, apesar dos Estados e dos Municípios efetivarem o atendimento da modalidade, 

a política e o desenho do atendimento eram promovidos pelo Governo Federal e 

efetivado por meio de um cofinanciamento. Entretanto, com as mudanças estruturais 

ocorridas nos aspectos econômicos e sociais, respondendo às exigências neoliberais, 

os Municípios assumiram a maioria das matrículas da EJA (DI PIERRO, 2001). Apesar 

do avanço na garantia de direito à Educação para os jovens e adultos, proclamado na 

Constituição Federal de 1988, houve um rompimento dos direitos sociais afirmados, 

pois, com o neoliberalismo, o Estado sofreu modificações importantes, para o não 

cumprimento desses direitos.  

Apesar das políticas de EJA fragilizadas e que fortaleciam a situação de 

marginalidade e conformação com a permanência da classe dominante no poder e a 

reiteração do papel de subalternidade, ocorreram iniciativas localizadas que 

resgataram as principais ideias das propostas de alfabetização da década de 1960. 

Dentre esses exemplos, pode-se citar o Mova, lançado de forma original na prefeitura 

de São Paulo em 1989, com o professor Paulo Freire, que tinha como objetivo 
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possibilitar uma leitura crítica da realidade, contribuir de forma efetiva para o 

desenvolvimento da crítica, possibilitando e ampliando a participação popular. 

Nas décadas seguintes, as experiências dos Movas se expandiram em 

diferentes Estados e Municípios, principalmente nos que estavam sob a 

responsabilidade do Partido dos Trabalhadores (PT), dentre elas o ABC Paulista e a 

cidade de Guarulhos. 

Pontual (1995) destaca a importância do Mova como uma forma de 

aprendizado, tanto para os movimentos sociais quanto para o poder público 

democrático popular municipal – ambos na condição de parceiros, os quais 

preservavam a autonomia dos movimentos e a condução pelo poder municipal.  

Após o mandato tampão de Itamar Franco, que assumiu o Governo com o 

impeachment de Fernando Collor de Melo, em 1992, houve uma nova eleição para o 

cargo de presidente da República. O eleito foi Fernando Henrique Cardoso, que 

assumiu o Governo Federal por dois mandatos (1994-1998 e 1998-2002). No seu 

mandato, no campo da EJA, foram criados três programas: o Plano Nacional de 

Formação (Planfor); o Programa de Alfabetização Solidária (PAS); e o Programa 

Nacional da Reforma Agrária (Pronera). Esses programas apresentavam 

características comuns, não pertenciam ao MEC, funcionavam em sistema de parceria 

com instituições de diferentes esferas e destinavam-se à população de baixa renda 

(HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

Esses programas desenvolvidos na segunda metade dos anos de 1990 tinham 

uma característica que marcou uma realidade diferenciada para a EJA, iniciada nessa 

década, que era a concretude do conceito de serviço público não estatal em disputa 

de diferentes iniciativas de EJA, que eram efetivadas por meio de parcerias entre 

organismos governamentais e não governamentais (DI PIERRO, 2005). Esse terceiro 

conceito diferencia-se do público, do privado, e é um outro modelo. Bresser-Pereira 

(1996, p. 28) expõe que “[...] as instituições de Direito Privado voltadas para o 

interesse público e não para o consumo privado não são privadas, mas públicas não-

estatais”; contudo, de acordo com o autor, para que essas instituições possam receber 

subsídios do Estado, obrigatoriamente devem ser públicas. Assim sendo: 

O controle do Estado, entretanto, será necessariamente antecedido e 
complementado pelo controle social direto, derivado do poder dos conselhos 
de administração constituídos pela sociedade. Desta forma a sociedade 
estará permanentemente atestando a validade dos serviços prestados, ao 
mesmo tempo que se estabelecerá um sistema de parceria ou de co-gestão 
entre o Estado e a sociedade civil. (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 29). 
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Como o Brasil entrava no contexto neoliberal, fez uma reforma adaptada ao 

contexto nacional, conforme síntese a seguir: 

[...] a proposta brasileira de Reforma do Estado propôs tanto a superação da 
administração pública burocrática quanto a sua substituição 
pela administração gerencial, construindo, a partir do conceito de público não-
estatal e de publicização, uma privatização à brasileira. (BARREYRO, 2010, 
p. 178, grifos do autor). 

Esse contexto neoliberal, que se tornou a política vitoriosa e determinante, foi 

amplamente difundido com a crise do Estado de Bem-Estar Social. Nesse sentido, a 

esfera pública diminuiu e a privada se ampliou, criando um abismo entre os países 

centrais e os periféricos pobres. Ocorreu o desemprego estrutural, o capital financeiro 

tornou-se o centro da economia, houve a ampliação do processo de terceirização dos 

trabalhadores, e a classe trabalhadora como referência. Dentre as inúmeras 

consequências desse sistema, os direitos sociais se converteram em serviços a serem 

adquiridos (CHAUÍ, 2014). 

Nos Governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002), 

houve a retirada (ou a tentativa de retirada) dos direitos sociais, previstos na 

Constituição Federal de 1988, conquistados com muitas lutas pelas populações mais 

empobrecidas, além de descaracterizar o Estado, reduzindo-o e transferindo as suas 

responsabilidades para a sociedade civil. Essas restrições aos direitos sociais foram 

sentidas na EJA mais especificamente. 

As restrições sofridas pela EJA, resultantes das reformas educacionais, eram 

denominadas de focalistas, atendendo exclusivamente ao ensino “regular”. Conforme 

expõe Carvalho (2011, p. 54): 

No Brasil, na área da Educação, uma das principais características da 
reforma educacional foi a adoção de políticas focalistas, ou seja, com foco 
em determinado setor social. Esta será a lógica que perpassará a construção 
e o desenvolvimento do FUNDEF, que atenderá apenas o ensino 
fundamental “regular”, excluindo todas as demais etapas ou modalidades de 
ensino no Brasil. O financiamento do ensino público por parte do Estado, 
neste contexto, sofrerá severas restrições. 

Dentre os programas executados para a EJA, com esse viés da Reforma do 

Estado, com o modelo público não estatal, estava o PAS, que era uma campanha de 

alfabetização criada em 1996. Essa campanha fez parte da Comunidade Solidária 

destinada com prioridade ao público jovem, que se efetivava a partir de parcerias. 

Contudo, não tinha uma gestão democrática entre os parceiros e, também, não tinha 

princípios de transparência, equidade e reciprocidade (DI PIERRO, 2001). 



109 
 

O PAS tinha uma definição confusa, pois, apesar de afirmar que era uma ação 

não governamental, ele estava sob o comando da primeira-dama, a antropóloga Ruth 

Cardoso. Os professores eram leigos e recebiam ajuda do serviço privado. O 

programa funcionava por meio de campanhas que visavam a adoção do analfabeto.  

Da mesma forma como aconteceu com o Mobral, não conseguiu atingir seus 

objetivos com relação à redução do índice de analfabetismo (CATELLI, 2014). Além 

disso, o Programa colocou a EJA no modelo de terceirização com menor custo sem 

efetivar o direito à Educação garantido na Constituição de 1988, passando para um 

caráter assistencialista. Segundo Barreyro (2010, p. 188): 

 
Assim, a Educação de jovens e adultos, conceito que busca superar a mera 
alfabetização e que reconhece a necessidade de Educação formal durante 
um período maior que o da alfabetização (pelo menos 4 anos), foi 
desconsiderada. Concentraram-se, então, os esforços governamentais 
visando à redução do analfabetismo, na formatação de uma estratégia 
instalada na órbita social-assistencial do governo – a Comunidade Solidária 
–, e não na educacional, utilizando-se da figura da esposa do Presidente, que 
tinha uma trajetória profissional e acadêmica ligada a movimentos sociais, 
para mobilizar outras instâncias e instituições e, assim, fugir do modelo de 
instalação de uma rede de Educação. O Programa Alfabetização Solidária 
buscou a implementação de um modelo de terceirização de políticas 
educacionais, no caso, de alfabetização de jovens e adultos, utilizando-se das 
Instituições de Educação Superior com essa finalidade. 
Esse Programa priorizou critérios de menor custo, empregabilidade 
temporária e filantropia. Também, induziu subjetividades, diferentes daquelas 
que definem os analfabetos como sujeitos de direito. Assim, recuperou tanto 
o discurso assistencialista da ajuda quanto a tutela, por meio da adoção de 
adultos, e, finalmente, definiu os seus alunos como atendidos e banalizou a 
figura do alfabetizador. 
 

Nesse momento, cabe destacar que novamente a EJA foi colocada em uma 

situação de um atendimento marginal, além de ter um caráter emergencial, 

empobrecido, assistencial, aligeirado e, pior, não efetivando o proclamado, conforme 

visto em outros momentos da sua história. 

O outro programa desse Governo, o Planfor tinha como objetivo a oferta de 

Educação Profissional com vistas a qualificar e requalificar, por ano, cerca de 20% da 

população brasileira economicamente ativa, atuando como Educação complementar, 

pois não pretendia substituir a Educação Básica. Já o Pronera, outro programa criado 

na mesma época, tinha como objetivo superar os índices de analfabetismo entre os 

assentados rurais e, consequentemente, elevar a sua escolaridade.  

As características desses três programas foram o resultado das reformas 

ocorridas na década de 1990 e iniciaram uma nova relação entre o público e o privado. 
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No caso específico da EJA, havia um novo modelo de Estado que deslocava a sua 

responsabilidade para as instituições da sociedade civil.  

Nesse mesmo período, no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso 

(1995-1998), ocorreu, após anos de tramitação, a promulgação da LDBEN de 1996, 

que também trouxe alguns aspectos na institucionalização da EJA, porém foram 

poucas as alterações. De acordo com Haddad e Di Pierro (2000, p. 121-122): 

A seção dedicada à educação básica de jovens e adultos resultou curta e 
pouco inovadora: seus dois artigos reafirmam o direito dos jovens e adultos 
trabalhadores ao ensino básico adequado às suas condições peculiares de 
estudo, e o dever do poder público em oferecê-lo gratuitamente na forma de 
cursos e exames supletivos. A única novidade dessa seção da Lei foi o 
rebaixamento das idades mínimas para que os candidatos se submetam aos 
exames supletivos, fixadas em 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos 
para o ensino médio. A verdadeira ruptura introduzida pela nova LDB com 
relação à legislação anterior reside na abolição da distinção entre os 
subsistemas de ensino regular e supletivo, integrando organicamente a 
educação de jovens e adultos ao ensino básico comum. 

Apesar de poucas alterações, há uma avaliação positiva para a EJA: a sua 

introdução no sistema de ensino básico comum, promovendo a institucionalização da 

modalidade, bem como a modificação de Ensino Supletivo para a EJA, que não é 

apenas uma mudança de nomenclatura, mas, sim, uma mudança de conceito. Como 

ressalta Soares (2002, p. 12): 

A mudança de ensino supletivo para Educação de jovens e adultos não é 
uma mera atualização vocabular. Houve um alargamento do conceito ao 
mudar a expressão de ensino para Educação. Enquanto o termo “ensino” se 
restringe à mera instrução, o termo “Educação” é muito mais amplo, 
compreendendo os diversos processos de formação. 

No entanto, nota-se a contradição no texto que, mesmo com essa 

institucionalização, ainda permanece essa concepção de suplência com relação aos 

exames. 

Rummert e Ventura (2007) destacam que houve reconhecimento no campo 

constitucional. No entanto, a análise de Haddad e Di Pierro (2000) destaca que houve 

grandes retrocessos para a EJA: 

A Constituição Brasileira de 1988 reconheceu o direito de todos à Educação, 
ao afirmar o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, independentemente 
da idade. Entretanto, nos anos de 1990, a LDB 9.394/96, o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 
Magistério (FUNDEF) e a reforma da Educação Profissional, por meio do 
Decreto 2.208/97, redefiniram os rumos da política educacional, o que 
significou expressivo retrocesso no âmbito da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). Acentuou-se, então, o lugar secundário ocupado pela EJA no conjunto 
das políticas educacionais. (RUMMERT; VENTURA, 2007, p. 31). 
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Dentre esses retrocessos, que marcaram a contradição entre o reconhecimento 

do direito e a ausência de condições financeiras para a execução do atendimento da 

modalidade de EJA, foi efetivada a aprovação do Fundef, o qual exigia uma 

regulamentação adicional. Embora o fato de a LDBEN de 1996 ter recebido o apoio 

unânime no Congresso, recebeu vetos do então presidente da República, Fernando 

Henrique Cardoso, que deixou de lado a referida modalidade ao não computar o 

Ensino Supletivo no cálculo dos alunos matriculados nas redes municipais e 

estaduais, canalizando investimento somente na Educação de crianças e 

adolescentes da faixa etária dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental 

(HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

Com a ação de estabelecer prioridade no Ensino Fundamental, o Fundef 

provocou uma descoberta parcial com relação às modalidades da Educação Infantil, 

do Ensino Médio e da EJA, obrigando esta última modalidade a competir com as 

demais em busca de recursos na rede municipal, com a Educação Infantil e com o 

Estado na disputa com o Ensino Médio (HADDAD; DI PIERRO, 2000). Esse lugar 

ocupado pela modalidade, de marginalidade nas políticas públicas educacionais, 

desencadeou mais dificuldades além das já enfrentadas ao longo da sua história. A 

contradição marcou esse período, pois, apesar de um reconhecimento do direito no 

campo constitucional, inviabilizou o aumento número de matrículas, não efetivando o 

direito garantido na legislação. 

Di Pierro (2001) faz um alerta sobre os caminhos que as administrações 

públicas seguiram para driblar a falta de recursos para a modalidade. Um deles foi a 

camuflagem das matrículas da EJA, o que acarretaria uma perda da sua 

especificidade; e outro foi a parceria com instituições para a manutenção das 

matrículas, fato que ocorreu em muitos munícipios, como, por exemplo, na cidade de 

SBC. 

Com o objetivo de concluir a análise das políticas do Governo Fernando 

Henrique Cardoso, destacam-se o Programa de Formação de Professores, os 

Parâmetros em Ação, o financiamento do material didático “Viver e Aprender” e a 

aprovação do Exame Nacional de Certificação de Competências (Encceja), elaborado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

Essas ações expressam a lógica do papel do Estado na frente das políticas sociais, 

responsabilizando-se pelos conteúdos a serem tratados e a verificação por meio dos 

exames nacionais, bem como do controle de resultados. Além disso, pôs fim ao 
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processo de diálogo com a comissão nacional da EJA, espaço que os movimentos 

sociais acompanhavam as políticas públicas.   

4.2 O contexto da EJA no período de 2002 a 2016 

Esta segunda parte do capítulo visa tratar as políticas públicas desenvolvidas 

no âmbito federal no período de 2002 a 2016, especificamente nos Governos Lula 

(2003-2006/ 2007-2010) e Dilma Rousseff (2011-2014/ 2015-2016), pois essas 

políticas influenciaram direta e indiretamente a política pública a ser analisada. Esta 

parte do capítulo também busca esclarecer o panorama da modalidade no período: 

quais foram os principais avanços, os desafios e as contradições existentes. Além 

disso, traz, para análise, os principais marcos legais e as agendas internacionais que 

influenciaram a EJA. 

Diante de todos esses desafios colocados no século anterior, iniciou-se o 

terceiro milênio com esperanças por melhores perspectivas para a modalidade, 

principalmente com as eleições para a Presidência da República. No ano de 2002, 

Luís Inácio Lula da Silva concorreu ao cargo, pelo PT, com José Serra, pelo Partido 

Social Democrático Brasileiro (PSDB), e Lula venceu o pleito eleitoral. 

 Lula assumiu o Governo com um audacioso plano de combate à fome e à 

miséria do país, intitulado “Fome Zero”, visto que o Brasil ocupava a 13ª posição da 

economia mundial. Esse novo período trouxe mudanças significativas com relação à 

modalidade de EJA, tendo destaque na pauta de Governo. No entanto, houve 

limitações na execução. Dentre as ações desenvolvidas nessa época, pode-se citar 

algumas: o PBA; a criação da Secad/Secadi; o Projovem; o Proeja; a criação do 

Fundeb, que passou a considerar as matrículas da modalidade EJA, em substituição 

ao Fundef; o Encceja; o Pronatec; o Programa Nacional de Livro Didático para a 

Educação de Jovens e Adultos (PNLD-EJA). Optou-se por fazer a recuperação desses 

programas e dessas ações por estarem relacionados direta ou indiretamente à política 

municipal analisada.  

4.2.1 Programa Brasil Alfabetizado 

O PBA foi instituído pelo Decreto Nº 4.834, de 8 de setembro de 2003 (BRASIL, 

2003). Seu objetivo era erradicar o analfabetismo no país entre jovens com 15 anos 

ou mais, adultos e idosos, além de contribuir para sua continuidade na EJA. O período 
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estipulado pelo MEC para realizar esse processo seria de oito meses, com uma carga 

de 240 a 320 horas (RUMMERT; VENTURA, 2007). Para viabilização desse 

programa, o MEC selecionava entidades da esfera pública e privada sem fins 

lucrativos – inclusive poderiam ser instituições de Ensino Superior, para desenvolver 

ações de alfabetização. O programa atuava por transferência de verbas repassadas 

pela União que poderiam ser utilizadas com os seguintes propósitos: pagamento das 

bolsas para professores e coordenadores; formações de alfabetizadores e 

coordenadores da turma; compra de material pedagógico; transporte; alimentação 

escolar; e compra de material para os alfabetizandos. 

É importante ressaltar uma das diferenças com relação ao financiamento entre 

o PBA e PAS. Este último tinha, exclusivamente, parceria com instituições privadas, 

não era mantido pelo Governo Federal, e essas instituições colocavam o trabalho com 

essa modalidade dentro de um caráter assistencialista. Já o PBA contava somente 

com recursos do Governo Federal, constituindo-se como um programa de Governo. 

Entretanto, apesar desse status, no início da sua implantação, ele se apoiava na 

parceria com a sociedade civil e com educadores leigos, não para o financiamento, 

mas para ampliar o programa (CATELLI, 2014).  

Esse programa seguiu a mesma lógica histórica de outras ações do Governo 

Federal que era a União no papel de orientadora e indutora tanto de políticas públicas 

de EJA quanto de alfabetização, não atendendo especificamente às salas dessa 

modalidade, que ficou sempre a critério dos Estados e dos Municípios. O mesmo 

ocorreu com as campanhas que sempre tiveram financiamento quase exclusivo da 

União. No entanto, as classes eram de responsabilidade dos Estados e dos 

Municípios (MACHADO, 2009). 

No período entre 2003 (quando foi lançado) e 2005, o Programa atendeu 5,3 

milhões de pessoas, contudo não se pode falar que houve redução de analfabetos na 

mesma proporção de atendimento. Segundo dados da Pnad (CATELLI, 2014), 

registrou-se, em 2003, cerca de 14,8 milhões de analfabetos, e, em 2005, 14,6 

milhões. Assim, reduziu, nesse período, cerca de 200 mil pessoas (CATELLI, 2014). 

Diante desse número e de uma avaliação mais criteriosa abordando outros elementos, 

colocaram em dúvida o alcance do programa. Então, em 2007, houve mudanças. 

Dentre elas, tornar os Estados e os Municípios responsáveis pela execução, não 

autorizando que a sociedade civil recebesse os recursos para fazerem a coordenação 

das turmas. Entretanto, a maioria das salas não ficou vinculada às redes de ensino, 



114 
 

com professores da rede, visto que o valor não era atrativo para os professores. A 

coordenação do Programa manteve-se pela Secretaria Extraordinária e uma 

Comissão Nacional de Alfabetização. 

O Governo Federal teve de responder às críticas dos movimentos sociais, que 

atuavam com a EJA desde o ano de 2003, quando decidiu repassar a verba para os 

entes federados e eles eram responsáveis por mais da metade dos recursos desse 

programa. A solução encontrada pelo Secad era que esses movimentos fizessem 

parceria com os Estados e os Municípios para manter as salas de aula do PBA, e foi 

dessa forma que ocorreu em boa parte dos Municípios, visto que o programa não 

conseguiu atrair os professores da rede municipal. Em algumas prefeituras, como a 

de SBC, no período de 2010 a 2016, foi mantido tanto o PBA como o Mova 

concomitantemente para atender o maior número possível de educandos. Desse 

modo, firmaram-se como uma das diferentes frentes para o atendimento à 

modalidade, com vistas ao desafio de reduzir a taxa de analfabetismo. 

Durante o período de execução, apesar das mudanças, o PBA sofreu duras 

críticas dos pesquisadores da área. Criticaram a avaliação do programa quanto às 

taxas de alfabetização e, com relação à estrutura, as críticas se voltavam à articulação 

com o processo de continuidade e ao caráter aligeirado de campanha. 

Catelli (2014, p. 103) alerta para o resultado após alguns anos de execução do 

Programa. Apesar do valor investido, não reduziu, de forma considerável, o número 

de pessoas analfabetas. 

Em 2010, passados sete anos da implementação do programa, conforme o 
Censo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
tínhamos no Brasil 9,6% da população analfabeta, ou seja, são 
aproximadamente 14 milhões de pessoas que se consideram incapazes de 
ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que conhece, 
conforme a definição do próprio IBGE, ancorada em parâmetros 
internacionais. Em 2000, eram 16,2 milhões de analfabetos, ou seja, 
enquanto o Programa Brasil Alfabetizado atendeu a 13 milhões de pessoas, 
entre 1993 e 2000, de 1991 a 2000 registra-se apenas a redução de 1,8 
milhões de analfabetos no país. 

Já Rummert e Ventura (2007, p. 36) fazem uma avaliação do PBA com relação 

à sua estrutura, bem como a falta de interlocução com a continuidade na EJA: 

Assim, mesmo considerando os ajustes, o formato do Programa permite que 
continuem a ser destinados recursos públicos a instituições privadas, o que 
implica, coerentemente com as teses de redução da presença direta do 
Estado na área social, a ausência de compromisso com a consolidação da 
EJA nos sistemas públicos de ensino. Além disso, desvincula as ações de 
alfabetização da Educação de Jovens e Adultos, posto não haver políticas 
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públicas que assegurem articulação efetiva entre a fase de mobilização 
representada pela alfabetização e a de continuidade, a qual deveria 
assegurar o acesso universal dos jovens e adultos ao Ensino Fundamental e 
Médio na modalidade da EJA. Destaca-se, ainda, o fato de que as ações de 
alfabetização abrigadas pelo Programa, por serem pulverizadas, sobrepostas 
e heterogêneas, reforçam um conjunto de práticas que se coadunam com as 
marcas de diferentes formas de precarização a que estão, em geral, 
submetidos alfabetizadores e alunos. 

Corroboram com essa análise as críticas que apontam que o PBA não rompe 

com o caráter aligeirado e de campanha, tão comum ao longo da história da EJA. 

Além disso, o Programa fica pautado nas promessas de campanha e com soluções 

imediatas e emergenciais para a problemática do analfabetismo no país. 

Apesar das análises rigorosas com relação ao PBA, há também avaliações 

positivas e avanços, principalmente quanto ao papel que ocupou nas políticas 

públicas. Conforme destaca Farias (2009, p. 8): “Educação de jovens e adultos (EJA), 

nesse período, ganhou centralidade nas agendas políticas do Governo, ocupando 

espaço no Ministério da Educação, com coordenação própria pela primeira vez após 

mais de uma década”. 

Sepúlveda (2009, p. 202) também destaca avanços com relação à ampliação 

do conceito de alfabetização durante o Programa: 

Não se pode deixar de reconhecer que houve avanços quanto à concepção 
de alfabetização, cujo significado se ampliou de uma visão limitada de “ler, 
escrever e contar” para uma visão mais abrangente, entendendo-a como um 
processo político educacional de inserção do homem no mundo, visando sua 
transformação. 

Nesse sentido, é muito importante destacar essa ampliação do conceito de 

alfabetização que utiliza o processo de aquisição da leitura e da escrita como forma 

de se colocar no mundo, pensar criticamente a sua realidade, a qual provoca 

mudanças na forma de ser e de estar no mundo. Essa ampliação de conceito 

distingue-se de forma particular com as outras campanhas, nas quais a alfabetização 

estava centrada na aquisição da decodificação utilitarista e reducionista como o 

Mobral. Com essa mudança, o processo de alfabetização é associado com o processo 

de libertação e de emancipação dos sujeitos. Magda Soares (2003, p. 77), reafirma o 

papel do letramento segundo os ideais freirianos: 

Paulo Freire: concebe o papel de letramento como sendo ou de libertação do 
homem ou de sua “domesticação”, dependendo do contexto ideológico em 
que ocorre, e alerta para a sua natureza inerentemente política, defendendo 
que seu principal objetivo deveria ser o de promover a mudança social. 
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Sepúlveda (2009, p. 203) também avalia que teoricamente há aproximação 

com as principais necessidades de um currículo de EJA, mas aponta as dificuldades 

do alfabetizador: 

Em tese, as propostas de orientações metodológicas atendem às principais 
necessidades de um currículo para Educação de Jovens e Adultos. No 
entanto, estas orientações metodológicas estão bem distantes da realidade 
da maioria dos educadores de jovens e adultos, cuja maioria não possui uma 
formação pedagógica inicial que lhes possibilite competências e habilidades 
para aplicar na prática, em sala de aula, todas as orientações recebidas. 

Outro avanço destacado são as parcerias entre o MEC/Secad com outros 

órgãos públicos e instituições sócias, como também programas sociais do próprio 

Governo Federal, como o Sistema Único de Saúde (SUS), o Programa Bolsa Família 

e tantos outros (SEPÚLVEDA, 2009). Esse outro avanço é essencial, pois devido à 

complexidade do processo de exclusão das pessoas que fazem parte da EJA, a sua 

permanência na escola também necessita de políticas afirmativas que dão 

sustentação estrutural. 

As diferentes avaliações realizadas a partir de diversas perspectivas apontam 

que, apesar dos avanços alcançados nas últimas décadas, a modalidade de EJA 

necessita ser tratada na perspectiva de uma política pública e não de programas 

aligeirados e com data marcada para serem finalizados. A EJA precisa ser integrada 

no Sistema Escolar como uma modalidade permanente, superando todo o preconceito 

e o processo da história da EJA, que exclui as pessoas analfabetas do direito à 

Educação. 

Apesar das críticas, principalmente com relação ao caráter de campanha, é 

importante destacar que, para muitos Municípios, era a única forma de atender a EJA, 

devido às restrições orçamentárias. Para outros, o atendimento ocorreu dentro de uma 

política pública e agregou ao que já era efetivado. 

Em 2016, o presidente Michel Temer, que assumiu o poder por meio de um 

golpe midiático (JINKINGS; KIM; CLETO, 2016), suspendeu o PBA, não possibilitando 

a adesão de novos ofertantes e o cadastro de novos beneficiários e alfabetizadores 

voluntários. Esse momento e as consequências de outras ações serão tratados com 

mais detalhamento durante o transcorrer da tese. 
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4.2.2 Criação da Secad/Secadi 

Em 2004, um ano após o lançamento do PBA, houve um rearranjo no MEC, 

quando saiu o então ministro Cristóvão Buarque e assumiu Tarso Genro, que, dentro 

de suas ações, efetivou uma reestruturação das secretarias dentro do Ministério, no 

qual fez uma fusão da Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo 

(Seea) com a Secretaria de Inclusão Educacional (Secrie) e criou a Secretaria de 

Educação a Distância, Alfabetização e Diversidade (Secad), que faria parte do 

Departamento de Educação de Jovens e Adultos (Deja), onde estava localizada a 

coordenação do PBA. 

Outra ação significativa realizada no mesmo ano foi a ampliação da Comissão 

Nacional de Alfabetização de Jovens e Adultos (Cnaeja) por meio do Decreto Nº 

5.475, de 22 junho de 2005 (BRASIL, 2005a), reafirmado pelo Decreto Nº 6.093, de 

24 abril de 2007 (BRASIL, 2007a). Com essa ação, intensificou-se o diálogo entre a 

Secad e os Fóruns de EJA, que passaram a receber apoio na realização dos 

encontros nacionais e na manutenção de um portal na Internet. 

No ano de 2011, a presidenta Dilma Rousseff, em sua primeira gestão, aditou 

um novo arranjo institucional que ampliou a abrangência da Secad, atendendo o 

Projovem Urbano e a Educação Especial. Devido a essa mudança, acrescentou-se 

uma letra ao nome e passou a ser chamada de “Secadi” – Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão.   

4.2.3 Projovem 

Na mesma época do Secadi, outros programas foram desenvolvidos na 

parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e o 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Dentre eles, foi criado o Projovem por meio 

do Decreto Nº 5.557, de 5 de outubro de 2005 (BRASIL, 2005b), depois revogado pelo 

Decreto Nº 6.629, de 4 de novembro de 2008 (BRASIL, 2008), que dividiu o 

atendimento desse programa com os Municípios. 

O Projovem passou por muitas modificações ao longo da sua história e só 

passou a fazer parte da EJA em 2011, quando ele começou a ser organizado pelo 

MEC, inaugurando uma situação inédita, já que, pela primeira vez na história da 

Educação, foi criada uma diretoria para tratar a juventude. De uma forma geral, o 

programa oferece uma bolsa para que o jovem que esteja na região rural ou urbana e 
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em medidas socioeducativas participe de atividades de capacitação ofertadas pela SE 

dos Estados e dos Municípios, em parceria com organizações não governamentais. 

O Fórum Paulista de EJA faz uma avaliação interessante sobre o programa no que 

diz respeito à concepção de juventude, ao projeto político pedagógico integrado e à 

articulação comunitária, mas demonstra, também, algumas preocupações e faz 

apontamentos de que ele deveria aproveitar as experiências locais de EJA, para que 

houvesse uma troca e, também, afirma que, como o aumento da idade para ingresso 

passou para 29 anos, tornou-se uma competição com a própria EJA. 

Os resultados desse programa são frágeis devido ao número de evasão das 

turmas que foram formadas, apesar da evasão não ser desafio exclusivo do 

Programa, é um desafio da EJA. 

4.2.4 Proeja 

O Proeja foi mais uma iniciativa no contexto do século XXI. Não há como negar 

que, nesse período, a EJA foi foco de muitas ações governamentais. Esse Programa 

foi instituído em 2005, por meio do Decreto Nº 5.478, de 24 de junho de 2005 (BRASIL, 

2005c), substituído, no ano seguinte, pelo Decreto Nº 5.840, de 13 de julho de 2006 

(BRASIL, 2006a), o qual ampliou a oferta do primeiro que abarcou só a Educação 

Básica. No Decreto Nº 5.840/2006, incluíam-se também as esferas públicas federais, 

estaduais, municipais e privadas na oferta de Ensino Fundamental, além do Ensino 

Médio. Foi a primeira política pública nacional de formação profissional, que aliava 

formação profissional com elevação de escolaridade. Ele surgiu como resposta aos 

conflitos entre o Governo e a participação dos movimentos sociais, bem como efetivar 

políticas de trabalho e emprego associadas à Educação Básica, rompendo com o 

distanciamento entre EJA e Educação Profissional, promovendo discussão 

relacionada ao mundo do trabalho, ao sistema do capital que explora os sujeitos, 

promovendo a emancipação dos sujeitos e um olhar mais crítico sobre a sua realidade.  

Foi o primeiro Programa que tentou tratar a integração da formação profissional 

com o mundo do trabalho, articulado à Educação Básica, além de integrar com outras 

políticas públicas, respeitando e partindo dos saberes dos educandos. No entanto, 

recebeu duras críticas por associar-se ao Sistema S8, sendo enviado dinheiro público 

 
8 O Sistema S é um conjunto de entidades, administradas por federações patronais, voltadas para o 

treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica. Ele recebeu 
esse nome porque todos as entidades que a compõem começam com a letra S, de “serviço”. 
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para parceiros que têm interesses privativos. Outra questão que permeia o Programa 

foi a contradição entre os seus princípios, pois tratavam o trabalho como princípio 

educativo e, ao mesmo tempo, formavam os jovens e adultos para atender à demanda 

do mercado, atendendo às expectativas dos parceiros. Segundo Cacho e Moura 

(2010, p. 7): 

Assim, vê-se que o PROEJA surge e se modifica em meio a contradições 
entre a construção da superação de desafios como o da formação 
profissional, da organização curricular integrada, da utilização de 
metodologias e mecanismos de assistência que favoreçam a permanência e 
a aprendizagem do estudante e, por outro, atende a interesses capitalistas 
de uma lógica globalizada. 

O Proeja também é um programa, como outros, que apresenta contradições, 

mas o que se destaca nele é essa preocupação com o currículo pautado na Educação 

Integral. 

4.2.5 Fundeb 

Outra alteração que impactou diretamente a EJA foi o financiamento, que, ainda 

durante o primeiro mandato do Governo Lula, permaneceu da mesma forma que no 

Governo anterior, com a aplicação da política focalista, característica do Estado 

neoliberal; assim sendo, permaneceu ainda fora do Fundef. 

O financiamento é o ponto de partida para a efetivação da EJA como política, 

que, dependendo da forma como é conduzida, repercute diretamente na modalidade. 

Di Pierro e Haddad (2015, p. 42) constatou: 

A revisão de literatura indica que o financiamento é um aspecto crucial para 
a inserção efetiva dessa modalidade no sistema de Educação básica no país,  
e constitui componente chave das políticas de EJA, ora impulsionando-as 
como no final da década de 1940, quando um percentual do Fundo Nacional 
do Ensino Primário foi direcionado ao ensino supletivo de adolescentes e 
adultos, ora constrangendo-as – como no período de 1997 a 2006,quando as 
matrículas na escolarização de jovens e adultos foram excluídos dos cálculos 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental – Fundef.  

Somente no segundo mandato do Governo Lula, a EJA foi incluída no Fundeb, 

por meio da Emenda Constitucional Nº 53, de 19 de dezembro de 2006 (BRASIL, 

2006b), que fez composição com a Lei Nº 11.494, de 20 de junho de 2007 (BRASIL, 

2007b). Essa lei trata de um fundo de natureza contábil, cujo período de vigência 

estava previsto de 2007 a 2020. Esse fundo objetivava subvincular 20% referente às 

 
Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/09/09/entenda-o-que-e-o-sistema-s-pivo-
de-esquema-investigado-pela-lava-jato-no-rj. Acesso em: 20 abr. 2021. 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/09/09/entenda-o-que-e-o-sistema-s-pivo-de-esquema-investigado-pela-lava-jato-no-rj
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/09/09/entenda-o-que-e-o-sistema-s-pivo-de-esquema-investigado-pela-lava-jato-no-rj
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receitas dos impostos e das transferências dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Munícipios para toda a Educação Básica, utilizando como referência o número de 

matrículas na Educação Básica pública, de acordo com os dados do último Censo 

Escolar/Inep/MEC, priorizando Estados e Munícipios previstos na LDBEN de 1996.  

Para fazer o cálculo das matrículas, utiliza-se um fator de ponderação com 

percentuais diferenciados dependendo dos níveis de ensino e da modalidade. No caso 

da EJA, o fator de ponderação é menor que as demais, o que a mantém em uma 

situação de subalternidade em relação ao Ensino Fundamental. E, ainda, há um 

agravante nessa lei que limita a ação com a modalidade, pois há um impeditivo que 

limita o cálculo do Fundeb, pois, se a gestão multiplicar o total de matrículas da EJA 

pelo valor per capita do aluno, esse resultado não pode ultrapassar 15% do valor total 

do Fundeb para o Estado, assim não serão contabilizadas todas as matrículas. 

Mesmo entrando no computo das matrículas, a EJA não tem isonomia em 

relação às outras modalidades, imprimindo marcas de subalternidade da EJA no 

âmbito das políticas públicas e desresponsabilizando as administrações de 

executarem o valor correspondente. 

A partir da redução dos gastos sociais, a União centrou a transferência de 

recursos aos Estados e Municípios por meio de programas especiais, que são 

executados por meio de parceria com a sociedade civil. Dentre esses programas, está 

o Brasil Alfabetizado que se transformou em um dos principais programas do Governo 

Federal. 

4.2.6 Encceja 

Dentre as ações do Governo Federal, na indução de políticas de EJA, não se 

pode deixar de tratar o Encceja, que até os dias atuais é mantido. A criação do Encceja 

foi para combater a venda de diplomas de certificação de conclusão de supletivo, 

segundo o Ministro da Educação de 2002, Paulo Renato Souza, e foi mantido nos 

anos posteriores (CATELLI, 2014). Esse exame foi criado pelo Inep para certificação 

de conclusão de escolaridade com abrangência nacional e, diferentemente do que 

ocorria desde a LDBEN de 1996, cuja determinação era que os Estados e os 

Municípios deveriam se responsabilizar para a oferta de exames, a proposta tinha 

como objetivo ampliar as alternativas de acesso ao exame para que os jovens e os 

adultos pudessem concluir a Educação Básica. Segundo Catelli (2014), tanto o 
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Encceja quanto o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) buscavam criar um 

padrão nacional de qualidade no Ensino Médio. 

Catelli (2014) também faz uma avaliação da permanência do Encceja em 

diferentes Governos, mesmo sendo acusado de neoliberal. No entanto, o autor 

ressalta que, mesmo trocando os partidos no Governo Federal e assumindo um 

partido de esquerda, eles não realizaram as mudanças esperadas dos opositores, 

mas ampliaram os diálogos com instituições e movimentos sociais. 

 

4.2.7 Pronatec 

Uma das marcas do primeiro Governo Dilma Rousseff, que sucedeu o Governo 

Lula, foi a criação do Pronatec, cuja justificativa de criação era a demanda de mão de 

obra qualificada, que, com o aumento da expansão da economia, cresceu em 7,5% 

no ano de 2010. 

O Pronatec foi criado pela Lei Nº 12.513, de 26 de outubro de 2011 (BRASIL, 

2011), pelo Legislativo, mas o Executivo abraçou e investiu R$ 14 bilhões, que era 

tanto do MEC e do Trabalho quanto do Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), com o objetivo de perfazer um total de oito milhões de 

pessoas no triênio 2012-2014. Ele tinha diversas frentes e algumas já existiam 

anteriormente, dentre elas a ampliação da rede de escolas técnicas e Programa Brasil 

Profissionalizado, para apoio nas redes estaduais, no sentido de ampliar e melhorar o 

ensino técnico. 

Uma das novidades colocadas pelo Programa foi a introdução, em 2012, da 

bolsa-formação, que era o financiamento do Governo Federal nas agências de 

formação profissional. Entende-se aqui públicas e privadas com o objetivo de 

organizar cursos gratuitos de formação técnica, formados em 800 horas de duração 

mínima, que poderiam ser concomitantes ou após o Ensino Médio. Além disso, 

também ofereceriam cursos com duração mínima de 160 horas de qualificação inicial 

ou continuada de trabalhadores, de preferência atendidos pelos programas sociais, 

independentemente do nível de escolaridade. 

Di Pierro e Haddad (2015, p. 11) apontam criticamente a parceria centrada nas 

instituições privadas, dentre elas o Sistema S, bem como uma formação de mão de 

obra voltada para o mercado: 
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O PRONATEC vem sendo criticado por parte dos pesquisadores e 
educadores do campo por seu viés privatizante – a transferência de 
significado montante de recursos públicos ao Sistema S e outras instituições 
privadas –, e pela oferta de cursos de curta duração voltados à qualificação 
pontual para o posto de trabalho, de modo desarticulado à Educação básica, 
estratégia que rompe com a promissora perspectiva de Educação integrada 
ensaiada em outros programas criados na gestão do Presidente Lula, como 
o PROJOVEM e , principalmente, o Proeja. Embora pouco mencionado na 
literatura, um aspecto do Pronatec que merece atenção é a ausência de 
mecanismos de gestão democrática, e de instrumentos de monitoramento e 
avaliação de seus resultados. 

Essas políticas públicas implementadas nas últimas décadas indicam o quanto 

é essencial para a EJA ser uma política pública de Estado, no sentido de Estado 

ampliado. Segundo Machado (2009, p. 35): 

As discussões aqui apresentadas buscaram apontar os desafios postos 
historicamente para a EJA constituir-se como política pública de Estado, 
superando as ações pontuais de governos. O eixo dessa perspectiva situa-
se, hoje, numa perspectiva de Estado ampliado, na ação articulada entre a 
sociedade política e a sociedade civil, ou seja, nas ações governamentais que 
se materializam em marcos legais e operacionais, orientados por uma 
perspectiva política de EJA como respeito à diversidade e garantia do direito 
de todos à Educação. 

A afirmação de Machado (2009) corrobora a necessidade de colocar-se foco 

em políticas públicas que o Estado, no caso representado pelo município, vislumbra 

para a EJA, com ações que concretizam o direito à Educação e, mais do que tudo, o 

respeito à diversidade, conforme será visto ao longo da tese. 

4.2.8 PNLD-EJA 

Uma outra ação de cunho estrutural foi a criação do PNLD-EJA, em 16 

setembro de 2009, por intermédio da Resolução Nº 51 (BRASIL, 2009). O objetivo 

desse programa era distribuir obras e coleções de qualidade para alfabetizandos e 

alfabetizados do PBA, bem como os demais educandos da EJA. Esse programa, no 

início, atraiu pouquíssimas editoras. No entanto, no contrato seguinte, já existiam 

diversas editoras com projetos para a EJA. As coleções eram oferecidas aos 

Municípios que atendiam a modalidade e as propostas eram as mais diversas, 

abarcando diferentes concepções de EJA bem como a organização por série/ciclo. 
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4.3 Os marcos nacionais nas políticas públicas de EJA no Governo Federal 

nas últimas décadas e as agendas internacionais 

As políticas públicas federais executadas nas últimas décadas sofrem 

influências dos marcos legais que marcaram a modalidade na perspectiva de um 

direito garantido por lei e pelos Planos Nacionais de Educação, os quais apontam a 

concretude da política pública da modalidade, bem como das demais agendas 

internacionais e os documentos produzidos em diferentes momentos das últimas 

décadas que influenciaram o desenvolvimento de políticas públicas de EJA. 

4.3.1 Marcos legais nacionais 

Um aspecto que acarretou mudanças significativas na modalidade foram os 

marcos legais nas últimas décadas, reconhecendo a EJA como direito à Educação, 

como a garantia das políticas públicas na Constituição Federal de 1988, na LDBEN 

de 1996, reafirmada no PNE (BRASIL, 2014) em vigência e as funções da EJA. Nesse 

período, apesar dos avanços no campo legal, o financiamento da modalidade também 

foi fortemente marcado. 

4.3.2 A EJA na Constituição de 1988 e na LDBEN – Lei No 9394/1996 

O reconhecimento da EJA como um direito universal, garantindo o acesso ao 

Ensino Fundamental, público e gratuito, foi consagrado no Art. 208 da Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988), considerada avançada para a época. Reconheceu 

o sujeito jovem, adulto e idoso como um sujeito de direito, bem como destacou o papel 

do Estado na sua garantia. Segundo Haddad e Di Pierro (2000, p. 119): 

Esse processo resultou na promulgação da Constituição Federal de 1988 e 
seus desdobramentos nas constituições dos estados e nas leis orgânicas dos 
municípios, instrumentos jurídicos nos quais materializou-se o 
reconhecimento social dos direitos sociais das pessoas jovens e adultas a 
Educação fundamental, com a sequente responsabilização do Estado por sua 
oferta pública, gratuita e universal. 

Esse avanço institucional foi fruto de lutas travadas pelos movimentos sociais, 

da sociedade civil organizada que promoveu o direcionamento das políticas 

educacionais e do processo de redemocratização do país, ocorrido nas décadas de 

1980 e 1990, após mais de 20 anos de ditadura militar. 
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No entanto, como ocorreu no Brasil em outros momentos históricos, como 

também em outras partes do mundo, o reconhecimento do direito foi efetivado em 

paralelo ao avanço do neoliberalismo, com “[...] as políticas de ajuste macroeconômico 

e uma nova redefinição do papel do Estado” (DI PIERRO; HADDAD, 2015, p. 199). 

Para que o Brasil tivesse direito com prioridade a créditos internacionais, era 

necessário que o país aprovasse um plano de política educacional, pois fazia parte de 

uma lista de nove países que elevam o número de analfabetos no mundo. Assim, foi 

realizada uma consulta e aprovado, no final do mandato, em 1994, o Plano Decenal 

com metas, de promover o acesso ao Ensino Fundamental para cerca de 3,7 milhões 

de analfabetos e mais 4,6 milhões de pessoas com baixa escolaridade (HADDAD; DI 

PIERRO, 2000). 

No entanto, com o novo pleito eleitoral, Fernando Henrique Cardoso foi eleito o 

novo presidente, e ele não promoveu a aplicação do Plano, apenas uma mudança 

política institucional que compreendia diversas medidas. Dentre elas, a nova LDBEN 

de 1996, que desconsiderou as discussões acumuladas ao longo de oito anos de 

tramitação do documento. Para a modalidade de EJA, ela foi reduzida e promoveu 

poucas mudanças, conforme afirmam Di Pierro e Haddad (2015). 

A seção dedicada à Educação Básica de jovens e adultos resultou curta e 

pouco inovadora. Seus dois artigos reafirmam o direito dos jovens e adultos 

trabalhadores no ensino básico adequado às suas condições peculiares de estudo, e 

o dever do poder público em oferecê-lo gratuitamente, na forma de cursos e exames.  

Ao colocar, de forma orgânica, a modalidade EJA dentro do ensino básico 

comum, promoveu-se uma alteração substancial. Apesar das críticas que a LDBEN 

de 1996 recebeu em relação ao espaço reduzido dedicado a essa modalidade, a 

mudança, que destituiu a divisão entre Ensino Supletivo e regular, reverberou de 

forma positiva para a modalidade, reconhecendo o seu papel dentro do sistema 

educacional. 

4.3.3 Funções da EJA 

Após a aprovação da LDBEN de 1996, a EJA tornou-se o foco da discussão 

com o novo sentido institucional atribuído à modalidade, conforme previsto na 

legislação. Essa discussão foi pauta dos Fóruns de EJA e dos Conselhos estaduais 

de Educação, indicando aspectos importantes para o CNE, que foi sistematizado no 
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Parecer CNE/CEB Nº 11/2000 (BRASIL, 2000a), nas três funções da EJA: reparadora, 

equalizadora e qualificadora. 

A função reparadora marca o reconhecimento do jovem, adulto e idoso como 

um sujeito de direito. 

Desse modo, a função reparadora da EJA, no limite, significa não só a 
entrada no circuito dos direitos civis pela restauração de um direito negado: 
o direito a uma escola de qualidade, mas também o reconhecimento daquela 
igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano. (BRASIL, 2000a, p. 6, 
grifo do autor). 

O Parecer CNE/CEB Nº 11/2000 é o reconhecimento da função legal da 

modalidade. Assume o papel da EJA como reparação de uma dívida histórica com 

essa população e, portanto, reafirma que ela é a consequência de uma sociedade 

desigual e que o direito foi negado a muitos brasileiros. Essa ausência de direitos 

privou muitos de terem acesso a uma escola de qualidade social e, 

consequentemente, com privação de bens materiais e com repercussão simbólica 

muito fortes. Nessa função, entende-se que a Educação escolar faz parte dessa 

reparação, porém ela não faz isoladamente, pois tem de estar atrelada a uma 

sociedade mais justa (MARQUEZ; GODOY, 2020). 

Destaca-se, aqui, o papel transformador da EJA, portanto seu currículo precisa 

ter como pano de fundo a busca pela transformação social, tornando-se muito mais 

amplo do que um processo de alfabetização, pensado a partir dos sujeitos e das suas 

especificidades.  

A função equalizadora da EJA vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos 
outros segmentos sociais como donas de casa, migrantes, aposentados e 
encarcerados. A reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma 
interrupção forçada seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais 
oportunidades de permanência ou outras condições adversas, deve ser 
saudada como uma reparação corretiva, ainda que tardia, de estruturas 
arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do 
trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na abertura dos canais de 
participação. Para tanto, são necessárias mais vagas para estes “novos” 
alunos e “novas” alunas, demandantes de uma nova oportunidade de 
equalização. (BRASIL, 2000a, p. 9). 

A segunda função, a de equalizar esses direitos, precisa possibilitar aos 

sujeitos da EJA, marcados por um processo desigual, terem maiores condições de 

acesso, permanência e continuidade da escolarização. Assim, esses sujeitos devem 

receber mais oportunidades, possibilitando igualdade de condições para viverem de 

uma forma digna (BRASIL, 2000a). Nesse sentido, as políticas públicas educacionais 

necessitam estar vinculadas a outras políticas na busca por essa função. Nesse 
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processo de equalizar, é fundamental pensar em diferentes condições de acesso com 

aspectos estruturais e pedagógicos. Dentre os aspectos estruturais, pode-se citar: 

transporte gratuito, alimentação escolar, condições de saúde, material pedagógico, 

entre tantos outros. Nas perspectivas pedagógicas, com formatos diferentes para 

atender os diferentes perfis e características de um país tão diverso como o Brasil e 

com um tamanho continental.  

Esta tarefa de propiciar a todos a atualização de conhecimentos por toda a 
vida é a função permanente da EJA que pode se chamar de qualificadora. 
Mais do que uma função, ela é o próprio sentido da EJA. Ela tem como base 
o caráter incompleto do ser humano cujo potencial de desenvolvimento e de 
adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares. Mais 
do que nunca, ela é um apelo para a Educação permanente e criação de uma 
sociedade educada para o universalismo, a solidariedade, a igualdade e a 
diversidade. (BRASIL, 2000a, p. 10, grifo do autor). 

A terceira função, a qualificadora, refere-se à tarefa de oportunizar a 

atualização de conhecimento por todo o processo de vida, entendendo-se que o ser 

humano é um ser incompleto, mas que apresenta potencial para construir 

conhecimentos por toda a sua vida (MARQUEZ; GODOY, 2020). Não há idade para 

aprender, portanto todos têm o direito de aprender por toda a vida, não se limitando a 

uma idade escolar que a sociedade julga ser a correta. Essa função também está 

relacionada ao material didático, que deve ser atual, adequado e com conteúdos que 

garantam o atendimento das necessidades, das especificidades dos jovens e adultos 

diante das inovações e dos desafios do mundo contemporâneo (BRASIL, 2000a). 

Essas funções apontam indicativos fundamentais e assertivos para a execução 

das políticas públicas elaboradas e efetivadas para essa modalidade, que, durante 

toda a sua existência, em muitos momentos, não considerou os referidos aspectos 

anteriormente citados. 

4.3.4 Agendas internacionais 

Paralelamente às alterações substanciais ocorridas na modalidade de EJA, nos 

aspectos legais e na definição de suas funções, há também influência das discussões 

internacionais que marcaram a concepção de Educação para a modalidade. Essas 

discussões influenciaram as políticas públicas nos países signatários, pois a maior 

parte das políticas de EJA são fruto das vitórias dos movimentos sociais em prol da 

defesa do direito à Educação, os quais são alimentados e justificados a partir das 

discussões no âmbito internacional. Para Di Pierro e Haddad (2015, p. 200), “[...] 
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declarações globais podem suscitar declarações nacionais, regionais e locais. Por 

outro lado, a comparação com outros países pode fornecer argumentos para a 

advocacia por direitos e o exercício da pressão política”. 

Segundo Di Pierro e Haddad (2015), no Brasil, a agenda internacional tem sido 

foco de discussões nos últimos anos, e isso se dá pelo processo de globalização, bem 

como pelo papel que o país vem ocupando no cenário internacional. As principais 

agendas, consideradas as referências internacionais para as temáticas que envolvem 

a modalidade EJA, são: os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), as 

metas de Educação para Todos (EPT) e as Confinteas.  

A primeira referência internacional da EJA são os oito ODMs, que tinham como 

compromisso o desenvolvimento social e foram acordados por 189 países no ano 

2000. No entanto, em 2012, ocorreu o Rio + 20, quando foram elaborados os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) que substituiu as ODMs. 

Di Pierro e Haddad (2015) relatam que as críticas direcionadas aos ODMs 

estão pautadas no fato de colocarem desafios para os países de renda média e alta. 

O Brasil, considerado de renda média, alcançou antes do prazo as metas direcionadas 

para o país, como a redução da pobreza; em contrapartida, os países mais pobres 

foram obrigados a assumir sozinhos. 

Com relação à especificidade da EJA, não há uma meta específica para a 

modalidade, apenas no Objetivo 2 que tratou sobre Educação – alcançar Educação 

primária universal (DI PIERRO; HADDAD, 2015). Há avaliações positivas sobre as 

políticas de universalização da Educação brasileira; no entanto, com relação à 

alfabetização de adultos, o número permanece alto. 

Dentre os objetivos da ODSs, há 17 que deveriam ser alcançados até 2030, 

sendo um deles, a Meta 4, que é “[...] o de assegurar Educação equitativa e inclusiva 

de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 

todos” (PIERRO; HADDAD, 2015, p. 204). Nesse sentido, os autores afirmam que o 

objetivo se desdobra em sete metas. Destas, três se dirigem à EJA e são criticadas 

pelos movimentos sociais, por tratarem, ainda, a Educação na perspectiva utilitarista 

para o capital.  

Garantir acesso igualitário para todas as mulheres e homens à Educação 
pós-secundária vocacional e técnica de qualidade, incluindo o ensino 
superior, a preços acessíveis; 2) ampliar a proporção de jovens e adultos com 
habilidades relevantes, incluindo aquelas técnicas e vocacionais para 
empregabilidade, trabalho decente e empreendedorismo; 3) garantir que 
todos os jovens e uma proporção dos adultos, tanto homens quanto 
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mulheres, alcancem letramento e numeracia. (PIERRO; HADDAD, 2015, p. 
204, grifo do autor). 

Já o documento EPT foi elaborado, inicialmente, no ano de 1990, em Jomtien, 

mas como nessa década houve o avanço do neoliberalismo, poucos avanços foram 

alcançados, tornando-se necessário ser reafirmada por 164 países em Dakar, no ano 

2000. Ainda assim, “[...] a meta de oferecer uma Educação que satisfaça suas 

necessidades básicas de aprendizagem foi postergada para o ano de 2015” (DI 

PIERRO; HADDAD, 2015, p. 202). 

O relatório de monitoramento, do ano de 2015, apontou que houve uma 

redução de apenas 1% do número de analfabetos no mundo e que o Brasil ocupa a 

oitava posição em números de analfabetos. No entanto, a Pnad mostra que houve 

uma redução na taxa de 13,6% em 2000, para 8,7%, em 2012. 

4.3.5 A influências das Confinteas na EJA 

Outro espaço internacional que discute e orienta as políticas de EJA são as 

Confinteas que ocorrem desde 1949. Esses espaços têm se transformado em um dos 

fóruns internacionais mais influentes no diálogo sobre a EJA, possibilitando a 

construção de diretrizes globais para a modalidade e a sua continuidade. 

Nos últimos sessenta anos, foram essas Conferências que debateram e 
indicaram as grandes diretrizes e política globais da Educação de adultos 
para o e período entre uma Conferência e a próxima – e, em alguns 
momentos mais conturbados, evitaram o desaparecimento da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) das pautas políticas em vários países. (IRELAND; 
SPEZIA, 2012, p. 9). 

 A primeira Conferência Internacional da Unesco de Educação de Adultos 

ocorreu em Elsinore, no ano 1949. Depois, no ano de 1960, em Montreal; em Tóquio, 

em 1972; em Paris, em 1985; e, no ano de 1997, na cidade de Hamburgo. 

A primeira Conferência que ocorreu no People’s College de Elsinore passou 

por muitas dificuldades e, com isso, é vista de uma forma negativa, principalmente 

pelo fato de que as pessoas que estavam presentes não refletiram de forma adequada 

a dimensão internacional da EJA. No entanto, há avaliações que apontam o grande 

passo que foi essa conferência no sentido da cooperação e nas consultas 

internacionais nesse campo. As discussões pautaram-se nas seguintes 

características da modalidade: “[...] objetivos; matérias; Instituições e problemas de 

organização; métodos e técnicas; colaboração internacional no campo da Educação 

de adultos (UNESCO, 1949 apud IRELAND; SPEZIA, 2012, p. 17). 
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Já a segunda Conferência Internacional em Montreal, ocorrida no ano de 1960, 

traz um fato muito importante que foi a representatividade que aumentou em 

comparação ao encontro anterior, que passou de 25 participantes no primeiro 

encontro e, nesse segundo, chegou a 51, refletindo o reconhecimento da EJA nos 

Governos Nacionais. Dessa representatividade, dos 112 delegados, cerca de 33 

faziam parte da Europa Ocidental. Nesse encontro, foram tratados temas que ainda 

são atuais, a saber: a mudança tecnológica e a Educação Profissional; a liberalização 

da Educação técnico-vocacional e profissional, entre outros. 

A terceira Conferência, na cidade de Tóquio, ocorreu no ano de 1972 e teve 

como título “A Educação de adultos no contexto da Educação ao longo da vida”, 

iniciando a discussão que se desdobrou nas demais Confinteas. No entanto, observa-

se diferença fundamental que foi atribuída ao conceito, conforme destacam Ireland e 

Spezia (2012, p. 39, grifo dos autores): 

Continua afirmando que a palavra-chave é aprendizagem, que se distingue 
claramente da palavra Educação na sua acepção tradicional. Destaca o fato 
de que os educadores não devem se preocupar com a transmissão de 
informação de um educador a um educando senão com as necessidades dos 
aprendentes que monitoram as suas próprias respostas e sabem como 
utilizar as ferramentas mais recentes da aprendizagem. 

Esse encontro também foi apontado como uma posição formal baseada em 

regras e procedimentos. O documento produzido no final da Conferência discorre 

sobre a situação e o futuro da Educação de adultos no mundo. Ireland e Spezia (2012, 

p. 22) afirmam que “[...] a Conferência Internacional da UNESCO marcou com êxito 

um ponto alto na discussão da política educativa da Educação de adultos com uma 

perspectiva mundial; este nível de discussão quase não voltou a ser alcançado desde 

então”. 

Na quarta Conferência, realizada em Paris, no período de 19 a 29 de março de 

1985, aumentou significativamente o número de participantes, visto que atingiu mais 

que o dobro em comparação a anterior, que tinha 364 participantes e passou a ter 

841. Essa Conferência teve como título “O Desenvolvimento da EA: Aspectos e 

tendências”, que dá margens a muitas interpretações e não deixa claro a sua 

intencionalidade ao não definir quais são esses aspectos e tendências, que o 

documento do MEC já aponta quais são: 

O título é muito geral e aberto à interpretação, mas um exame mais detalhado 
do documento principal de informação básica (UNESCO, 1985d) revela uma 
quantidade de diferenças que refletem mudanças de percepção sobre a 
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forma de funcionamento da Educação de adultos e o espírito econômico da 
época. (IRELAND; SPEZIA, 2012, p. 23). 

Ao final da Conferência, foram eleitas algumas questões específicas: 

 
a) o papel da Educação de adultos em relação ao desenvolvimento 
tecnológico; 
b) a necessidade de mais esforços de alfabetização, não apenas nos países 
em desenvolvimento, mas também em países industrializados (este aspecto 
outorga particular importância à Conferência de Paris do ponto de vista dos 
países industrializados); 
c) integração e reintegração, e autorização para sair do trabalho por motivos 
de Educação permanente (para isso, remeteu-se uma resolução por iniciativa 
da delegação alemã). (IRELAND; SPEZIA, 2012, p. 24). 
 

Em comparação às outras questões tratadas nas Conferências anteriores, 

observa-se o empobrecimento da discussão e o principal enfoque dado à adequação 

do papel da Educação de adultos ao desenvolvimento tecnológico, ou seja, tratando 

a Educação de adultos na perspectiva utilitarista, não garantindo a perspectiva do 

direito à Educação que todo ser humano deve ter. 

Conforme explanam Ireland e Spezia (2012, p. 24), a Confintea V, realizada no 

ano de 1997, em Hamburgo, foi completamente diferente. Enquanto a de Paris teve 

uma avaliação negativa, apontada como confusa e atendendo aos ideais 

mercadológicos da época: “visionária e clara”. Complementam ainda que umas das 

grandes diferenças apontadas foi o quantitativo de pessoas participantes, que passou 

de 1500, além da participação das ONGs que tiveram 428 representantes. Nesse 

sentido: 

A participação de ONG também fez com que a CONFINTEA V fosse única 
entre outras Conferências da ONU e da UNESCO […] ONG e governos 
participam da mesma conferência, pela primeira vez na história das reuniões 
auspiciadas pela ONU e pela UNESCO. (ICAE, 1997 apud IRELAND; 
SPEZIA, 2012, p. 25). 

A Confintea V produziu a Declaração de Hamburgo e Agenda para o Futuro 

(UNESCO 1970 apud IRELAND; SPEZIA, 2012). Esses documentos exerceram 

influência sobre a EJA, pois delimitaram o campo da modalidade e difundiram a 

educação e a aprendizagem ao longo da vida, conforme o conceito que segue: 

A educação de adultos [...] torna-se mais que um direito: é a chave para o 
século XXI; é tanto consequência do exercício da cidadania como condição 
para uma plena participação da sociedade. Além do mais é um poderoso 
argumento em favor do desenvolvimento ecológico sustentável, da 
democracia, da justiça da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento 
socioeconômico e científico, além de ser um requisito fundamental para a 
construção de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e a cultura 
de paz baseado na justiça. A Educação de adultos pode modelar a identidade 
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do cidadão e dar um significado à sua vida. A Educação ao longo da vida 
implica repensar o conteúdo que reflita certos fatores, como idade, igualdade 
entre os sexos, necessidades especiais, idioma, cultura e disparidades 
econômicas. (UNESCO, 1998, p. 3). 

Gadotti (2016) destaca que, apesar dos avanços alcançados na Confintea V, 

ainda permaneceu um conceito de Educação ao Longo da vida, marcado pela questão 

econômica, tornando-a instrumental: 

Essa visão instrumental do conceito de Educação ao Longo da Vida 
(Educação Permanente) manteve-se na Declaração de Hamburgo 
(CONFINTEA V, 1997), apesar de seus reconhecidos avanços no campo do 
conceito de Educação de Adultos e, particularmente, no conceito ampliado 
de alfabetização. Em Hamburgo não se superou inteiramente a visão da 
“neutralidade” do conceito de “Educação Permanente” dos anos 70 do século 
passado. (GADOTTI, 2016, p. 3). 

 Nota-se que se salienta avanços no campo da modalidade, principalmente no 

que diz respeito ao conceito de alfabetização, ampliando o conceito. No entanto, é 

ainda muito forte a defesa da neutralidade da Educação, como se ela não 

respondesse a nenhum interesse externo ao campo educativo.  

4.3.6 Confintea VI 

A Confintea realizada no Brasil, pela primeira vez na América Latina, no ano de 

2009, foi precedida de uma expectativa elevada e da importante “[...] participação dos 

Fóruns de EJA no processo de elaboração e preparação a partir de uma articulação 

política em defesa do direito à Educação e à diversidade” (PAIVA, 2011, p. 112). 

Paiva (2011) destaca a importante participação dos Fóruns como um elemento 

importante de contribuição para a construção de políticas públicas para a EJA, 

comprometidas com direito à Educação e a democracia para as classes menos 

favorecidas, condição nova dentro da história da modalidade, que ressalta o contexto 

nacional naquele momento.  

Essa Conferência reafirmou os conceitos discutidos anteriormente, além disso 

aprovou o Quadro de Ação de Belém, buscando fazer conexão com outras agendas 

internacionais de alfabetização, educação e desenvolvimento (DI PIERRO; HADDAD, 

2015). Esse marco traz mais as metas que não foram alcançadas desde a última 

Confintea do que um documento conceitual. 

Ireland e Spezia (2012) e Paiva (2011) acordam no sentido de que o conceito 

de aprendizagem se tornou um imperativo dentro das questões educativas e como 

solução dos desafios tanto dessa área bem como das questões globais.  



132 
 

O Marco de Ação de Belém frisa a amplitude do conceito de aprendizagem e 
Educação de adultos como componente significativo do processo de 
aprendizagem ao longo da vida, envolvendo um continuum que passa da 
aprendizagem formal para a não formal e para a informal” e “imperativos para 
o alcance da equidade e da inclusão social, para a redução da pobreza e para 
a construção de sociedades justas, solidárias, sustentáveis e baseadas no 
conhecimento”. (UNESCO, 2010 apud IRELAND; SPEZIA, 2012, p. 52). 

Para entender melhor esse conceito de Educação ao longo da vida, que Gadotti 

(2016) aponta como instrumental, é necessária uma análise mais aprofundada e, para 

isso, é fundamental fazer um resgate histórico desse termo e como ele foi se alterando 

em detrimento das mudanças e dos interesses em jogo. A presente análise é 

fundamental, pois interfere diretamente na execução das políticas públicas e 

apresenta interpretações distintas. 

4.4 Educação ao longo da vida na perspectiva da Educação Popular 

A Educação ao longo da vida é um conceito usado comumente nas discussões 

sobre a EJA e não raramente confundido com a própria EJA. No entanto, é 

fundamental entendê-lo em um contexto macro, pois apresenta ambiguidades que 

precisam estar nítidas e que não podem se contrapor ao direito dos jovens, adultos e 

idosos à Educação. 

É fato que a aprendizagem não tem limite de idade e é inerente ao ser humano, 

bem como a sua relação com a sociedade e com o mundo natural, portanto ela é um 

direito da vida. Todavia, a Educação sistematizada não era um direito de todos, era 

negado para a maior parte da população, e foi devido à luta dos trabalhadores que se 

transformou em um direito para todos. Após o reconhecimento do direito à Educação 

sistematizado, produzido nos espaços escolares, o conhecimento distribuído pela 

escola não foi suficiente para a vida produtiva do trabalhador, tornando necessário e 

inevitável que ele refaça o seu itinerário formativo durante toda sua vida, já que a 

aprendizagem não é suficiente para poder efetivar o seu trabalho (VENTURA, 2013).  

A história da EJA está intimamente interligada e determinada pelo modo de 

produção capitalista e para atender as necessidades mercantilistas de cada período 

histórico. Assim, o mercado determina como ocorrerá o processo educacional 

sistematizado da grande população e as iniciativas apresentadas para atender a essa 

população, que compõe o perfil dos educandos dessa modalidade, cujas formas são 

de adaptação e de conformismo, diante da problemática social, pois não visam a 

transformação e a emancipação coletiva. 
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Apesar de concordar com esse aspecto da mudança de paradigma, é 

fundamental recuperar conceitos importantes ao longo da Educação para entender as 

suas ambiguidades, como ele se tornou tão imperativo na EJA e, por fim, definir que 

conceito se defende para a modalidade na perspectiva de uma Educação crítica e 

transformadora. 

Para tanto, Gadotti (2016) alerta que a Educação, desde Aristóteles, é 

entendida como ação permanente, de contexto integral, e ocorre por toda a existência 

do ser humano. Apesar da Educação ser alvo de uma preocupação muito antiga, é 

necessário redimensioná-la no contexto atual sobre como ela é instrumentalizada para 

outros interesses. Gadotti (2016) traz, também, a contribuição de Paulo Freire ao 

afirmar que o ser humano é um ser inacabado, incompleto e, portanto, está em 

processo constante de conhecimento de si, dos outros e da natureza, na busca de um 

mundo melhor para todos e se construindo coletivamente. 

Para explicar como o conceito foi se modificando ao longo do tempo, Gadotti 

(2016) ressalta que, apesar da aprendizagem ao longo da vida ser antiga, a Educação 

ao longo da vida surgiu, inicialmente, em 1919, no documento oficial da Inglaterra 

ligado à formação profissional. Na França, foi traduzido para formação permanente e, 

a partir desse período, ficou assim conhecida nas décadas de 1950 e 1960.  Depois 

foi reafirmada no Relatório Aprender a ser (UNESCO, 1998b). A noção da Educação 

ao longo da vida na França, no século XVIII, era pautada em uma Educação 

progressiva e para todas as idades.  

No entanto, no final da década de 1960, devido a acontecimentos, como os 

iniciados pelos estudantes franceses, atribuiu um caráter político na noção de 

Educação ao longo da vida, que mostrava uma postura de conformidade diante das 

questões da vida e visava um bom comportamento por intermédio da Educação. De 

tal modo, a Unesco e a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) indicaram a substituição do sistema de ensino, considerado obsoleto, por 

uma Educação permanente, tornando a noção de Educação ao longo da vida um 

instrumento, um programa para atingir finalidades econômicas. A Unesco, por sua 

vez, também lançou documentos que reforçam o direito à aprendizagem ao longo da 

vida para atender a necessidade do mercado, no qual o sujeito se adapta 

constantemente, e o oferecimento da Educação está atrelado a essa necessidade. 

Nessa perspectiva, a situação da pobreza não foi colocada como questão central a 

ser enfrentada; ao contrário, foi naturalizada (VENTURA, 2013).  
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Torres Santomé (2013, p. 76) corrobora essa análise e alerta como forma de 

instrumento a favor da economia, tornando-se imperativa nas políticas públicas 

educacionais de todos os países: 

[...] foi no princípio dos anos de 1990 que essa filosofia passou a ser um dos 
objetivos específicos que a UNESCO tratou de incorporar às políticas 
educacionais de todos os países. E, imediatamente, tornou-se um dos 
conceitos dos quais a OCDE recorreu, mas para instrumentalizá-lo a serviço 
exclusivamente da economia, dos mercados econômicos, como se pode 
constatar no texto Lifelong learning for all (ORGANISATION ECONOMIC CO-
OPERATION AND DEVELPMENT, 1996 a, 1996). Pouco a pouco, uma 
concepção humanista e integral da Educação vai perdendo peso, enquanto 
se converte unicamente em capital cultural. 

Essa instrumentalização de conceitos importantes e caros dentro da 

perspectiva educativa faz parte de uma questão mais ampla e complexa, discutida por 

Torres Santomé (2013), que é a utilização da linguagem pela direita que se utiliza dos 

mesmos termos, porém com esvaziamento de sentidos, ou melhor, transformando-a 

em busca da defesa dos interesses das classes dominantes e na permanência da 

situação de desigualdade social e de subordinação.  

No caso da EJA, principalmente relacionado à Educação Profissional, as 

organizações econômicas, nas últimas décadas, no contexto neoliberal, 

transformaram a Educação como forma de alcançar o desenvolvimento, visando a 

adaptação dos indivíduos ao novo mercado de trabalho, a flexibilidade e, assim, 

alcançar a competitividade. Conforme aponta Gadotti (2016, p. 2): 

Num primeiro momento, a Educação Permanente (ou Educação ao Longo da 
Vida) nada mais era do que um termo novo aplicado à Educação de Adultos, 
principalmente no que se referia à formação profissional continuada. Depois 
passou por uma fase que poderíamos chamar de “utópica”, integrando toda 
e qualquer ação educativa e visando a uma transformação radical de todo o 
sistema educativo (FURTER, 1972). Finalmente, nas últimas décadas, nos 
países do Norte, os organismos internacionais conseguiram realizar o seu 
sonho de uma Educação “para o desenvolvimento”, focando-se na adaptação 
funcional dos aprendentes individuais à empregabilidade, flexibilidade e 
competitividade econômica [...]. 

Essa influência na Educação, por parte dos mecanismos internacionais, 

também é constatada nos documentos produzidos pelo Banco Mundial nos anos de 

1990 a 2000, com enfoque na Educação como forma de autonomia da população mais 

pobre, com a justificativa de redução da pobreza.  

Nota-se que esses documentos influenciam as políticas públicas dos diversos 

países signatários, transformando o direito à Educação durante a vida do cidadão em 

uma necessidade para atender às exigências do mercado. Desse modo, a Educação 
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ao longo da vida torna-se uma necessidade de sobrevivência. A pobreza não é tratada 

como condição a ser superada e como causa das desigualdades sociais, mas como 

uma condição que deve ser aceitável e os sujeitos se adaptarem e se conformarem 

com a situação, entendendo-a como algo natural e tornando o sujeito responsável por 

sua própria situação, não entendendo como resultado de organização social complexa 

e injusta.  

Gadotti (2016) e Ventura (2013) comungam da mesma ideia e preocupação 

com relação a esse conceito de Educação ao longo da vida, que tem diferentes 

interpretações e práticas. O mesmo acontece com o conceito da Educação 

Permanente. Gadotti (2016) alerta que a Educação ao longo da vida não pode ser 

confundida com a EJA e que, historicamente, houve um esvaziamento de seu 

conceito. 

 Nesse sentido, defende-se que a Educação ao longo da vida não deve ser 

tratada como instrumentalização de um programa visando a preparação do sujeito 

para o mercado, mas, sim, na perspectiva de uma Educação que visa a transformação 

social, que olha criticamente a realidade para transformá-la, entendendo o ser humano 

como um ser histórico – diferentemente, portanto, do conceito que o Estado liberal 

embutiu para aprendizagem ao longo da vida e que tem estruturado as políticas 

públicas de Educação. A Educação/aprendizagem não se resume a uma fase da vida, 

a infantil ou a jovem, mas acontece em qualquer fase da vida. Além disso, não se dá 

exclusivamente na escola ou em espaços de Educação formal. 

Ventura (2013), Di Pierro e Haddad (2015) apontam que essa temática de 

Educação ao longo da vida é reafirmada, tanto na Declaração de Hamburgo de 1997 

(UNESCO, 1998a) como no Parecer Nº 11/2000 (BRASIL, 2000a). Reforçam, 

também, que esse termo apareceu em 1968 no documento elaborado pela Unesco, 

intitulado A crise Mundial da Educação, cujo autor, Philip H. Coombs, se apoiava no 

trabalho do Instituto de Planificação da Educação para analisar a problemática da 

Educação no mundo e propor ações para a sua superação (VENTURA, 2013). 

O documento produzido a partir desse momento foi o Relatório Aprender a Ser, 

elaborado pela Comissão Internacional para o Desenvolvimento da Educação, da 

Unesco (1998b), que enfatizava o conceito de Educação permanente em um contexto 

muito complexo, pautado nos acontecimentos do final da década de 1960 e da 

expansão dos sistemas educacionais (UNESCO, 1998). O relatório também mostrou 

preocupação com as diferenças econômicas e sociais entre os países industrializados 
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e os demais, em processo de desenvolvimento. Diante dessa disparidade, em 

diferentes aspectos entre os países, havia uma preocupação com a democracia, 

portanto o relatório se pautou na produção desenvolvimentista, com o enfoque no 

sujeito. Para tanto, propunha a ideia de progresso e Educação permanente, para que 

a sociedade se adequasse à modernização, atendendo as necessidades exigidas 

para as próximas décadas do século XXI (VENTURA, 2013). 

Segundo Ventura (2013), o Relatório Delors traz conceitos que tratam da 

relação entre os povos e da formação da sociedade da informação, reafirmados na 

Educação continuada: 

O Relatório Delors pôs ênfase no respeito à diversidade e aposta na defesa 
do pluralismo como forma de melhorar o entendimento entre os povos e a 
construção de um mundo melhor, além de reafirmar as ideias de Educação 
continuada. O relatório parte da constatação de que mudanças na estrutura 
social, decorrentes das transformações no mundo do trabalho, teriam gerado 
a “nova sociedade da informação” e, a partir daí, estabelece quatro pilares 
considerados indispensáveis para Educação: aprender a ser, aprender a 
conhecer, aprender a fazer e aprender a viver juntos. (VENTURA, 2013, p. 
37).  

Gadotti (2016) destaca que o relatório Jacques Delors não segue a sua matriz, 

que é o documento de Edgar Faure de 1972, e o conceito de Educação ao longo da 

vida perdeu sua característica principal, que era a participação e cidadania, e passou 

a atender as exigências do mercado baseado na teia do capital humano, 

transformando a Educação em um serviço e não em direito. Outra diferença 

fundamental, de acordo com o autor, é que, no segundo, o foco passa a ser a 

aprendizagem e não a Educação. A mudança de foco também aponta que, antes, era 

defendida uma sociedade democrática e, depois, passou a ser defendida uma 

sociedade de conhecimento, com foco no mercado e na competitividade. 

Os dois documentos provenientes da Unesco são apontados como 

recomendações técnicas e influenciam e chegam a delimitar a política pública de EJA, 

principalmente no Brasil. Nesses apontamentos, nota-se que os documentos propõem 

uma adaptação do sujeito ao que está colocado pela contemporaneidade, como algo 

imutável, e que cabe ao cidadão se adequar às mudanças sociais de forma rápida e 

eficiente. Destaca-se que não é uma Educação voltada para o olhar crítico sobre a 

realidade, de modo a observar as contradições existentes e buscar mudanças para o 

coletivo. 

Como pode se observar, há diferenças de interpretação quanto ao conceito. 

Para elucidar, é necessário apontar como ela foi se alterando com o passar do tempo 
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e como ela chegou ao conceito que foi retomado na década de 1990, mas diante de 

um contexto muito diferente.  

Canário (2013) destaca que, em Portugal, houve uma alteração significativa do 

conceito de Educação ao longo da vida, que estava relacionada diretamente ao fato 

de ser uma Educação permanente, para uma adaptação à aprendizagem ao longo da 

vida, que tem um caráter de preparação para o mercado de trabalho, interligando 

Educação à atividade econômica. Ao passar para esse conceito de aprendizagem ao 

longo da vida, há uma ruptura e não um processo de continuidade. O autor também 

destaca o quanto a EJA, a partir de 1980, deu uma guinada na concepção da 

modalidade e ficou atrelada ao mundo do trabalho e, portanto, sofrendo as influências 

diretas do mercado, tornando-se subalterna às necessidades dele. 

Gadotti (2016) aponta que os documentos internacionais, principalmente os 

ligados à Unesco, defendem essa Educação ao longo da vida, pautada na perspectiva 

hegemônica na teoria do capital, voltada a formar cidadãos para atender o mercado.  

A Educação e a aprendizagem ao longo da vida devem estar unidas ao direito 

humano permanentemente. Outra questão importante, defendida nesta tese, é que a 

Educação ao longo da vida deve estar conectada à Educação Popular, pois sai do 

modelo do norte, para ser pensada a partir das experiências nacionais. A Educação 

ao longo da vida deve ser defendida na perspectiva da Educação comprometida com 

a vida digna para todos, em busca de uma sociedade democrática. É interessante 

destacar que há discursos sobre Educação e aprendizagem ao longo da vida, 

Educação como um direito, em diferentes grupos que falam a mesma coisa com 

diferentes significados (GOMES, 2012). 

Esses conceitos influenciam fortemente as políticas públicas, inclusive nos 

documentos nacionais como as DCN para a EJA (BRASIL, 2000b). Diante desses 

posicionamentos distintos e que se coadunam, em alguns aspectos, é importante, 

também, trazer o conceito tratado que faz exatamente essa análise de alguns 

discursos e destacar que o conceito que concilia com esta tese é na perspectiva do 

direito humano e não para adequação à necessidade do capital. 

4.5 O Plano Nacional de Educação e a EJA (2014-2024) 

No contexto nacional, há um documento atual e importante, tanto para as outras 

modalidades quanto para a EJA, o PNE (BRASIL, 2014), que traz desafios para a 

concretude do planejamento educacional. O documento traz metas e estratégias 
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definidas para todas as modalidades de ensino, bem como para a formação, 

valorização dos profissionais da Educação, financiamento e gestão da Educação, com 

o objetivo de alcançar a universalização da Educação, por um período de dez anos 

(2014-2024). É uma estrutura importante que articula e orienta as ações do poder 

público nas três esferas: União, Estados e Municípios. 

A construção desse documento estava prescrita na LDBEN de 1996, com data 

prevista para um ano após a data de sua publicação, e na Constituição de 1988, em 

seu Art. 214, o qual afirma: 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de Educação, de duração 
plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus 
diversos níveis e à integração das ações do poder público que conduzam à: 
I – erradicação do analfabetismo; 
II – universalização do atendimento escolar; 
III – melhoria da qualidade do ensino; 
IV – formação para o trabalho; 
V – promoção humanística, científica e tecnológica do País (BRASIL, 1988, 
p. 141). 
 

O documento final do PNE produzido reflete as lutas travadas por diferentes 

campos envolvidos com a Educação, com interesses distintos em jogo e forças 

desproporcionais. Essas lutas ocorreram tanto durante o processo de elaboração 

quanto na tramitação para a sua aprovação no Congresso Nacional. 

Há dúvidas com relação à concretização do direito à Educação, a partir do PNE 

(BRASIL, 2014), visto que, historicamente, no contexto nacional, em diversos 

momentos, a intencionalidade política não saiu do papel. Mesmo assim, é essencial 

destacar que ele é um importante instrumento de luta, apesar de apontar contradições 

de interesses que serão destacados ao longo deste texto.  

No contexto atual, torna-se ainda mais relevante, devido à implementação da 

BNCC (BRASIL, 2018), que se transformou o centro da discussão de currículo. É, 

portanto, imperativo o resgate do PNE (BRASIL, 2014), pois ele mostra de forma 

concreta as estratégias a serem colocadas em prática, que, após o golpe midiático de 

2016, foram desprezadas pelos Governos que têm assumido o poder, potencializadas 

com os cortes na Educação, limitando as ações para a sua concretização, visto que 

depende de orçamento (PONCE; ARAÚJO, 2019). 

Machado e Alves (2017, p. 25) alertam para essas disputas no processo de 

tramitação, que refletem os interesses divergentes de grupos ligados ao ensino 

privado: 
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As questões em disputa nesse processo se assemelham, em larga escala, 
ao que vimos acontecer no processo de tramitação do PNE 2014/2024: o 
papel da união e a relação entre os entes federados na oferta e regulação 
educacional; o ensino deverá ser ministrado na escola privada que teria 
liberdade para realizar esta oferta sem a regulação do estado; uma campanha 
de desvalorização da escola pública; os recursos públicos devem 
subvencionar o ensino privado. 

O novo PNE, aprovado pela Lei Nº 13.005, no dia 25 de junho de 2014, 

apresenta, na sua estrutura, dez diretrizes e 20 metas, seguidas de estratégias para 

a sua materialidade (BRASIL, 2014). Apesar da existência da ideia sobre o PNE 

brasileiro estar presente no ideário desde a República, e, em 1930 o “Movimentos dos 

Pioneiros da Educação” pressionarem o Governo para a sua construção, só após a 

Constituição Federal de 1988 ressurgiu a construção de PNE para um longo período, 

no formato de lei e com o propósito de estabelecer iniciativas governamentais na área 

da Educação. É importante destacar que foi construído um PNE para o período de 

2001 a 2010 – Lei Nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001) –, que apontou 

a ampliação do direito de jovens e adultos, porém não foram efetivados os avanços 

em relação às metas para a EJA, pois o veto ao financiamento pelo presidente 

Fernando Henrique Cardoso, na sua gestão, fragilizou e limitou a modalidade e, 

consequentemente, permaneceu a mesma política. 

No ano de 2009, iniciou-se um intenso movimento para discutir e construir o 

PNE, que deveria vigorar no período de 2014 a 2024. As conferências preparatórias 

ocorreram, inicialmente, nos munícipios, e, posteriormente, as plenárias ocorreram no 

âmbito estadual para a discussão do documento base, e propostas de emendas, de 

supressões e de acréscimos, ou até um novo texto, deveriam ser encaminhadas para 

a comissão nacional. Além disso, os participantes das conferências preparatórias 

elegeram os delegados para representar os diferentes segmentos para o encontro 

estadual. O município de SBC, em análise, participou ativamente desse processo de 

elaboração e sediou várias reuniões na cidade, bem como agregou a discussão dos 

municípios da região. Ademais, foram eleitos vários delegados para a plenária 

estadual. 

O documento elaborado no final desse processo intenso de participação contou 

com dez diretrizes, 20 metas e 150 estratégias. Os objetivos desse documento visam 

a elevação da escolaridade, com a melhoria da qualidade de ensino em todos os 

níveis; propõem a redução das desigualdades sociais e regionais em um país de 

dimensões continentais como o Brasil, dentre outros desafios (BRASIL, 2014). Para a 
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EJA, as propostas do PNE 2014-2024 estão nas Metas 3, 8, 9 e 10, com 43 

estratégias, além da diretriz que trata da erradicação do analfabetismo, que será 

tratada especificamente nesta tese. 

A primeira meta que trata da modalidade EJA é a 3: “Universalizar, até 2016, o 

atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e 

elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no 

ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento)” (BRASIL, 2014, p. 3). Ao analisar 

o documento, principalmente as estratégias dessa meta, nota-se que, apesar dos 

avanços primordiais, ele apresenta as contradições na disputa da sua elaboração, 

quando, por exemplo, defende os direitos e os objetivos de aprendizagem. 

Os direitos de aprendizagem, diferentemente do direito à Educação, surgem 

em um contexto muito diverso para atender os interesses das classes dominantes que 

se conformaram com a baixa escolaridade da população e criam os objetivos de 

aprendizagem para fornecer instrução necessária e exigida pelo mercado financeiro, 

mas sem ampliar as condições do direito à Educação, como afirma Freitas (2014). 

Outra contradição, destacada por Machado e Alves (2017), diz respeito aos diferentes 

trechos do documento que apontam a importância da faixa etária, limitando a atuação 

bem como perspectiva da formação para o mercado de trabalho, não considerando a 

formação integral a que todo cidadão tem direito. 

Ainda com relação à Meta 3, o prazo expirou em 2016 e pouco se fez para 

atingir a universalização do atendimento. Para atingir esse objetivo tão audacioso, é 

importante destacar o levantamento sistemático das pessoas que estão fora da 

escola, pois, embora a ampliação do atendimento com a lei tenha passado a ser 

obrigatória para os educandos da faixa etária de 4 a 17 anos, ainda há muitos 

educandos dessa faixa etária fora do espaço educativo. 

A EJA tem se tornado a única alternativa para os que estão fora da escola, bem 

como para aqueles que atingem 15 anos e são transferidos “compulsoriamente” para 

a modalidade, alegando-se que têm estatura e maturidade diferenciada dos demais 

que frequentam a mesma turma/o mesmo ciclo. Assim, é essencial que o Ensino 

Fundamental repense o seu papel, na garantia da permanência dos educandos com 

um aprendizado consolidado, pensando um currículo que dialogue com os diferentes 

perfis. É preciso repensar a permanência desses educandos no Ensino Fundamental, 

com a garantia do direito à Educação para todos, pois normalmente são marcados por 

histórias interrompidas e relações conflituosas com a escola. A EJA transformou-se, 
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para os educandos dessa faixa etária, em uma possibilidade de acelerar os estudos e 

concluir em um tempo menor (MACHADO; ALVES, 2017). A ida para a modalidade 

deve ser uma opção e não a única saída. 

A entrada dos adolescentes torna-se ainda mais desafiadora quando esses 

educandos são advindos do sistema de liberdade assistida. Por terem cometido algum 

ato infracional, a EJA torna-se a única possibilidade de retomar os estudos. Há uma 

resistência, por parte desses educandos, para retornarem para a escola. Em boa parte 

dos casos, eles são advindos da própria unidade escolar que estão retornando, após 

completarem seus 15 anos. Suas histórias são marcadas por relatos negativos do 

tempo que frequentavam a escola, de como eram vistos na época, com lembranças 

conflituosas dentro da escola, sofrendo, assim, preconceito por terem sido oriundos 

do sistema de liberdade assistida. Eles acabam sendo acusados de qualquer ação 

ilegal na escola e, em consequência disso, muitas vezes, abandonam a escola e não 

concluem seus estudos. 

Com relação à Meta 8, Machado e Alves (2017) alertam para as contradições 

existentes no que diz respeito ao oferecimento de uma escola de qualidade para 

todos. Observa-se, quando se especifica o atendimento aos sujeitos pertencentes à 

faixa etária de 18 a 29 anos, uma ênfase nas populações concentradas nos campos, 

na população negra e nos mais empobrecidos, por ser a população que tem a menor 

taxa de escolaridade em relação aos demais locais do país. Diz a Meta 8, 

[...] elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e 
nove) anos de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no 
último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região 
de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais 
pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados 
à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE. (BRASIL, 
2014, p. 5). 

Para alcançar essa meta, foram estabelecidas seis estratégias que deverão ser 

cumpridas durante o processo de construção das políticas públicas, são elas: 

[...] institucionalizar programas [...] para correção de fluxo [...]; [...] 
implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos 
[...] que estejam fora da escola [...]; [...] garantir acesso gratuito a exames de 
certificação [...]; [...] expandir a oferta gratuita de educação profissional [...]; 
[...] promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o 
acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específicos [...]; [...] 
promover busca ativa de jovens fora da escola [...]. (BRASIL, 2014, p. 5). 

Essa meta, ao mencionar “correção de fluxo”, destaca que é uma discussão já 

superada por quem tem a modalidade como foco de estudo, pois entende-se que a 
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EJA deve estar dentro da perspectiva de política pública, com ações que visam 

acesso, permanência e continuidade dos estudos e não como algo provisório 

(MACHADO; ALVES, 2017). Para garantir o direito à Educação, deve-se elaborar e 

efetivar uma política educacional a partir do perfil dos alunos trabalhadores, das suas 

necessidades, que dialogue com o seu perfil e não como algo compensatório e 

aligeirado para se corrigir algo que ficou para trás. 

A Estratégia 8.3 da Meta 8 (garantir acesso gratuito), bem como a 3.6 da Meta 

3 (universalizar o Enem), que aborda a certificação, trata de uma ação muito temerária 

para a modalidade, pois as avaliações que objetivam certificar, como o Encceja, 

podem ter como consequência a redução do número de matrículas na modalidade. As 

avaliações tornam-se uma oportunidade de certificação; no entanto, a política pública 

deve promover a possibilidade de construir conhecimentos, de fato, transformadores, 

que contribuam para o entendimento da realidade e sua consequente transformação 

social (MACHADO; ALVES, 2017). 

Outra estratégia preocupante é a 8.4, que diz respeito à elevação da oferta 

Educação Profissional, em parceria com o setor privado como o Sistema S: 

[...] expandir a oferta gratuita de Educação Profissional técnica por parte das 
entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao 
sistema sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar 
pública, para os segmentos populacionais considerados [...]. (BRASIL, 2014, 
p. 5). 

A parceria favorece o sistema privado e limita o atendimento a quem, de fato, 

tem direito à Educação Profissional. SBC, no período analisado – 2009 a 2016 –, 

efetivou uma articulação entre a EJA e a Educação Profissional, mas realizada em 

espaços públicos com recursos próprios, oferecidos a partir de um estudo sobre a 

demanda, articulado com uma discussão ampliada sobre o mundo do trabalho, a partir 

do currículo crítico libertador. Destaca-se que essa formação profissional era 

destinada a educandos, incluindo os dos anos Iniciais e finais do Ensino Fundamental, 

fazendo as adequações necessárias de acordo com a escolaridade dos educandos. 

Outras estratégias importantes que visualizam a importância da ação 

intersetorial são as metas 8.5 e 8.6, respectivamente: 

 
8.5) promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o 
acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específicos para os 
segmentos populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo e 
colaborar com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para a garantia 
de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação 
do atendimento desses (as) estudantes na rede pública regular de ensino; 
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8.6) promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos 
segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas de 
assistência social, saúde e proteção à juventude [...]. (BRASIL, 2014, p. 5). 
 

A ação intersetorial é fundamental para a efetivação de uma política pública 

para os jovens, adultos e idosos, já que as vagas nas escolas não é garantia de 

acesso e permanência, são necessárias outras ações com outras secretarias que 

promovam a permanência desses educandos, como a saúde, assistência social, entre 

outras. As necessidades desses educandos não podem ser resolvidas apenas pela 

Educação. A Meta 8.6, ao propor a busca ativa, trata de um grande desafio, pois é 

necessário estabelecer um diálogo entre essas secretarias para localizar os 

educandos que estejam fora da escola. 

Essa estratégia, que aborda a parceria intersetorial, foi uma vitória significativa 

dos fóruns de EJA. Conforme afirmam Machado e Alves (2017, p. 30): 

A indicação das ações intersetoriais na Lei 13.005/2014 pra EJA é uma vitória 
do movimento social que luta por esta modalidade. Desde 2009, quando a 
rede dos Fóruns de EJA em parceria com o Ministério da Educação (MEC), 
discutiu o documento brasileiro preparatório à VI Conferência Internacional 
de Educação de Adultos. 

Para atingir a Meta 8, diante do número de pessoas que não concluíram o 

ensino, o desafio é muito grande, pois, conforme Machado e Alves (2017), à medida 

que a idade aumenta o número de matrículas cai. 

Nas Metas 8 e 9, ao descriminarem quem são os sujeitos que serão atendidos 

especificamente, é importante destacar que, historicamente, esses jovens, adultos e 

idosos ficaram fora das políticas públicas federais, que ocorreram ao longo da história 

da Educação brasileira. Comumente, conseguiram reduzir o número de analfabetos; 

no entanto, o desafio é mantê-los no espaço educativo, com vistas à continuidade e à 

conclusão da Educação Básica. Muitas iniciativas nos diferentes níveis ficaram 

limitadas ao processo de alfabetização, mas é necessário compreender que esses 

sujeitos, diante das suas especificidades, têm o direito garantido por legislação a uma 

política pública de elevação de escolaridade. A alfabetização não é suficiente, ela é 

apenas o início de todo um processo acadêmico e estudantil. Então, é fundamental 

uma articulação entre as políticas para que eles permaneçam e não saiam do 

processo quando se alfabetizam. Machado e Alves (2017) ressaltam a importância de 

políticas de expansão que identifiquem os condicionantes dessa política e das ações 

pontuais necessárias para a garantia do direito à Educação. Segundo os autores, 
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[...] cabe aos gestores públicos pelo menos, identificá-los em suas 
características peculiares para a definição de uma política de expansão da 
escolaridade. Isto significa saber onde residem e quais os limites de acesso 
a classes de Educação de jovens e adultos; quais possuem necessidades 
especiais de aprendizagem e demandariam um atendimento diferenciado; 
quais estão em situação de vulnerabilidade social que demandariam outras 
políticas sociais integradas à oferta de escolaridade. (MACHADO; ALVES 
2017, p. 40). 

Contudo, o desafio também é colocado no sentido de proporcionar uma escola 

em tempos diferentes, pois, principalmente os adultos e os idosos, apresentam 

dificuldade em acompanhar as aulas como são organizadas nos dias de hoje: em 

grades de horário, divididas em minutos, com várias trocas de professores quando 

bate um sinal sonoro intolerável, remetendo-nos a um aspecto de contextos fabris, ao 

longo do período de aula, considerando as atividades escolares como se fossem 

objetos de uma linha de produção. 

Na Meta 9, há a preocupação com o combate do analfabetismo, incluindo o 

analfabetismo funcional. Nota-se que há uma crítica dos movimentos ligados à 

modalidade sobre o termo erradicar, como se fosse uma “doença”, e coloca-se como 

uma responsabilidade individual: 

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou 
mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 
e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e 
reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional 
(BRASIL, 2014, p. 5). 

Apesar dos avanços nos índices de escolarização da população brasileira, 

ainda há um total de analfabetos e de analfabetos funcionais. 

Di Pierro e Haddad (2015) ressalta que, nas metas, é necessário ampliar o 

conceito de alfabetização, entendendo-a como um continuum, na qual o educando 

inicia o processo de alfabetização e, depois, vai adquirindo conhecimentos ao longo 

da sua trajetória escolar. Com essa ampliação de conceito de alfabetização, deixa-se 

de centrar as políticas públicas dessa modalidade em metas quantitativas e, 

consequentemente, transformando-se em campanhas. 

Com relação à Meta 10, que trata das matrículas da EJA, integradas à 

Educação Profissional, apontam-se grandes desafios: “[...] oferecer, no mínimo, 25% 

(vinte e cinco por cento) das matrículas de EJA, nos ensinos fundamental e médio, na 

forma integrada à Educação Profissional” (BRASIL, 2014, p. 5). 

De acordo com os dados do observatório do PNE no ano de 2020, passados 

seis anos, há menos de 1% de matrículas com essa vinculação, o que torna um grande 
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desafio a ser alcançado, potencializado com a ausência de uma política pública 

federal que comumente é indutora. 

Os jovens e os adultos privados de liberdade têm de ser atendidos nas suas 

especificidades na oferta de EJA articulada com a educação profissional, como 

preconiza a Estratégia 10.10: 

[...] orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada 
à educação profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade 
nos estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos 
professores e das professoras e implementação de diretrizes nacionais em 
regime de colaboração; (BRASIL, 2014, p. 5). 

Nota-se que houve avanços com relação ao PNE 2001-2010 (BRASIL, 2001) e 

o PNE 2014-2024 (2014). No entanto, ao acompanhar o observatório do PNE, a partir 

dos dados dos últimos anos, precisamente desde o golpe midiático, boa parte das 

estratégias não apresentam indicadores de acompanhamento, e, quando há 

indicadores, os resultados são pífios. 

A partir desse histórico da modalidade EJA no país e os desafios enfrentados 

em cada fase, será abordado, no próximo capítulo, uma síntese sobre o município de 

São Bernardo do Campo, local que ocorreu a política pública a ser analisada e como 

a modalidade foi tratada ao longo da sua história na cidade. 
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5  SÃO BERNARDO DO CAMPO E A HISTÓRIA DA MODALIDADE NA CIDADE 

Neste capítulo, pretende-se, na primeira parte, resgatar o histórico da cidade 

de SBC, destacando a importância do movimento sindical na cidade, tanto no contexto 

regional quanto na repercussão para o país. Serão observados os principais marcos 

das políticas sociais e econômicas no âmbito macro que refletiram nas cidades da 

região e, em especial, na cidade de SBC, transformando-a em um espaço de 

resistência na luta pela democracia em plena ditadura militar. Na segunda parte, o 

capítulo apresenta a história da Educação na cidade desde os primeiros parques 

infantis até o Ensino Fundamental organizado em 9 anos, finalizando com o resgate 

histórico da modalidade EJA na cidade, detalhando a organização da modalidade nos 

últimos anos que antecederam a política pública que será o objeto de análise desta 

tese.  

5.1 A cidade de São Bernardo do Campo 

A escolha da cidade de SBC, como lócus de pesquisa empírica, deu-se por ser 

a cidade que a autora acompanhou como membro da equipe de Governo todo o 

processo de implantação da política pública, bem como dos critérios relativos ao 

número significativo no atendimento da EJA, pelo caráter de política pública sob a 

responsabilidade do Estado e pelo reconhecimento do trabalho desempenhado na 

modalidade com o recebimento da medalha Paulo Freire9. 

A cidade de SBC tem uma grande importância para a família da autora, pois 

seus pais vivenciaram o grande desenvolvimento da cidade e seus desafios colocados 

por cada período histórico. A vinda da família para a cidade ocorreu na década de 

1960, em pleno desenvolvimento das empresas automobilísticas. Aqui, construíram 

suas vidas, visto que as cidades da região se tornaram um local muito atrativo. Na 

época, mesmo com a baixa escolaridade dos pais, em pouco tempo, conseguiram 

postos de trabalho na empresa automobilística e de autopeças. Ambos, depois de 

algum tempo, saíram das respectivas empresas e tornaram-se comerciantes de 

bancas de jornais, considerados, até hoje, os mais antigos jornaleiros da cidade. A 

relação com a cidade é, portanto, uma relação antiga e permeada de histórias afetivas. 

 
9 A Medalha Paulo Freire é concedida anualmente e tem caráter exclusivamente cultural e educacional, 

sem nenhum tipo de sorteio ou pagamento, tampouco é vinculada à aquisição ou ao uso de qualquer 
bem, direito ou serviço. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/medalha-paulo-
freire. Acesso em: 25 mar. 2021. 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/medalha-paulo-freire
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/medalha-paulo-freire
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Assim, a cidade de SBC está localizada na região do grande ABC Paulista, 

junto a outros seis Municípios da região: Santo André, São Caetano do Sul, Diadema, 

Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. As sete cidades fazem parte da região 

metropolitana da cidade de São Paulo. SBC tem uma área estimada de 409,5 km² e 

uma população de 844.483 habitantes, de acordo com os dados do IBGE10. A cidade 

é composta pela sede e pelo distrito do Riacho Grande. Faz divisa com São Vicente, 

Cubatão, Santo André, São Caetano do Sul, Diadema e São Paulo. Outra 

característica que marca a cidade é que 53% da área é de proteção ambiental, com 

vegetação da Mata Atlântica e próxima à Serra do Mar. 

Ela é a quinta cidade com maior Produto Interno Bruto (PIB) no estado de São 

Paulo. O salário médio mensal no ano de 2018 girava em torno de quatro salários-

mínimos. No entanto, tinha 32,5% da população com rendimento mensal de até meio 

salário-mínimo por pessoa, destacando a desigualdade na cidade. 

SBC está situada em uma região conhecida por abarcar grandes indústrias, 

dentre elas as automobilísticas. No entanto, no momento de construção desta tese, a 

região tem sofrido grandes mudanças e com o encerramento da produção de 

empresas de grande porte da cidade, como a Ford11. 

5.1.1 A cidade de passagem 

É importante destacar que a história da cidade precisa ser contada não por 

quem venceu, usurpou as riquezas existentes no país, levou o ouro, explorou, 

desmatou as florestas e subjugou os povos aqui existentes, trazendo outros povos 

para serem escravizados e explorados. As histórias dos povos originários e dos que 

vieram não podem ser sucumbidas, enterradas, prevalecendo a dos colonizadores. A 

história de violência e sangue caminha junto à história de resistência e luta. 

A história da cidade, do local geográfico, demarcado pela população que a 

habita, é a história das pessoas, das famílias, das comunidades que aqui nasceram e 

de muitos que vieram em busca de uma vida melhor. É uma multiplicidade de histórias 

que se interlaçam no transcorrer do caminho. Como deve acontecer em outras 

cidades, SBC ressalta, no resgate da história da cidade, de uma forma exacerbada, a 

 
10 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-bernardo-do-campo/panorama. Acesso em: 

15 mar. 2021. 
11 Disponível em: https://g1.globo.com/carros/noticia/2019/10/30/ford-encerra-producao-na-fabrica-de-

sao-bernardo-do-campo-depois-de-52-anos.ghtml. Acesso em:17 mar. 2021. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-bernardo-do-campo/panorama
https://g1.globo.com/carros/noticia/2019/10/30/ford-encerra-producao-na-fabrica-de-sao-bernardo-do-campo-depois-de-52-anos.ghtml
https://g1.globo.com/carros/noticia/2019/10/30/ford-encerra-producao-na-fabrica-de-sao-bernardo-do-campo-depois-de-52-anos.ghtml
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participação das famílias europeias, principalmente italianas, na sua construção, como 

se não houvesse outras comunidades tão importantes quanto às europeias. A história 

não pode ser contada apenas por quem construiu riquezas, pelos empresários e pelos 

homens ilustres, mas é necessário e urgente evidenciar as lutas dos povos que 

resistiram, pois há tribos indígenas na cidade, mulheres operárias, trabalhadores 

metalúrgicos, luta das favelas, dos morros e dos migrantes oriundos de diversas 

partes do país que vislumbraram um lugar para terem uma vida melhor. Essa história 

se inter-relaciona com a história do mundo e do país, mas mantém características 

próprias, até semelhantes a cidades menores e mais distantes. 

A história oficial de SBC começou a partir da ocupação do século XVI. Nos 

diversos registros, menciona-se que SBC seria a primeira vila do planalto. Assim, a 

história oficial data como inauguração da Vila de Santo André da Borda do Campo, no 

dia 8 de abril de 1553, por João Ramalho. Nota-se que o marco temporal da história 

oficial remonta ao tempo da colonização, das pessoas que aqui chegavam e dos que 

aqui viviam. Esses dois mundos que originaram a composição da cidade estão 

representados na bandeira: de um lado, está o colonizador, bandeirante que tanto 

explorou o solo brasileiro; do outro lado, estão os povos indígenas que tanto sofreram 

as mazelas empregadas pelo homem colonizador. Esse marco não é o que funda a 

cidade, mas a representação disso, pois o local já era ocupado. A valorização que se 

dá é a partir do marco histórico oficial. 

Segundo dados oficiais, os colonizadores, quando aqui chegaram, encontraram 

dificuldades quase que intransponíveis com relação à Serra do Mar, porém um 

facilitador, que ajudou o colonizador a tomar posse das novas terras, era que havia 

um enorme antagonismo entre as tribos habitantes da região, levando os portugueses 

a se aproveitaram da situação, conforme observa-se neste excerto: 

No planalto também encontraram rivalidades entre os povos originários, 
grupos Guaranis (Carijós) e também grupos jês, como os Guaianás, 
Maromomis e Kaingangues, além dos Tupiniquins e Tupinambás, inimigos 
ferrenhos que, durante uma parcela dos séculos XVI e XVII, mantiveram-se 
em guerras sangrentas. Tais rivalidades foram apropriadas pelos 
portugueses, que conquistaram aliados entre os Tupiniquins e, com eles, uma 
aproximação que possibilitou a exploração e dominação do território, bem 
como a formação de uma mão de obra escravizada, fruto destes embates 
entre grupos rivais (e geral entre tupis contra os Kaingangues). Embates que 
tornavam os que perdiam prisioneiros de guerra – mão de obra que foi 
considerada fundamental para o trabalho árduo desde os primeiros tempos 
da colonização. É nesse contexto que João Ramalho (que se uniu à filha de 
Tibiriçá, Bartira, Tupiniquim) torna-se presença marcante nos tempos de 
exploração e dominação do território e dos povos (ATLAS 
SOCIOAMBIENTAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2020a, n.p.).  
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Em função desses ataques entre as tribos indígenas, em 1560, a vila foi 

transferida para São Paulo de Piratininga. Foi constituída, então, na região, a fazenda 

do Beneditinos no princípio do Século XVIII, o que também se transformou em marco. 

Essa fazenda, atualmente, corresponde à região que cruza as Avenidas Vergueiro e 

Kenedy, local que também abrigou uma grande empresa, a Aços Vilares, onde o ex-

presidente Luís Inácio Lula da Silva trabalhou como ferramenteiro. Atualmente, esse 

local é ocupado por um grande supermercado. Depois de 100 anos, em 1717, foi 

construída uma capela no local e ela foi dedicada a São Bernardo, que nomeia o 

município. Os tropeiros, que caminhavam entre o litoral e o planalto, ficavam próximos 

a essa sede, formando as primeiras vilas e, em 1815, foi criada a Freguesia de SBC, 

que, por pressão dos religiosos, visto que era uma área particular, foi transferida para 

outra região. E, assim, a sede da freguesia foi transferida e, em 1825, foi inaugurada 

a matriz, localizada na Caminho do Mar, hoje Rua Marechal Deodoro, uma das 

principais ruas da cidade. 

A ascensão de vila para cidade ocorreu em 1889, mas o município abarcava 

uma área diferente da conhecida atualmente. Em 1938, o interventor transferiu a sede 

do município para o antigo distrito de Santo André, rebaixando a cidade para vila e 

elevando Santo André como município. Nesse momento, havia uma luta em prol de 

emancipação liderada por um grupo de empresários, dirigidos por Wallace Simonsen, 

banqueiro e proprietário de uma chácara na cidade. Criou-se a Sociedade Amigos de 

SBC, e a sua emancipação ocorreu em 1944. 

É importante destacar que, em 1877, a fazenda dos beneditinos foi 

desapropriada e linhas coloniais foram instaladas. Naquele momento, os 

descendentes dos escravizados saíram da senzala eclesiástica e, também, chegaram 

os italianos para ocupar os lotes coloniais criados pelo Governo Imperial. No final do 

século XVIII, a população cresceu em busca das fábricas de charutos. 

Além de ser a primeira vila fundada, o local ficou marcado por ser uma região 

de passagem, que ligava o litoral ao planalto; por isso, teve algumas estradas que até 

hoje contam histórias como a Calçada do Lorena e a estrada da Maioridade, que deu 

origem ao Caminho do Mar. 

O processo de desmembramento de Santo André ocorreu logo após a II Guerra 

Mundial, e o mesmo ocorreu nas outras cidades da região. Assim, São Caetano se 

separou de Santo André, e essas três cidades constituíram a região do ABC. Na 

década de 1950, Diadema se separou de SBC. Mauá e Ribeirão Pires fizeram o 
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mesmo com Santo André. E foi só em 1964 que Rio Grande da Serra se apartou de 

Ribeirão Pires. 

A história de industrialização no município de SBC se intensificou na década 

de 1930, com as políticas de fomento à indústria de bens de consumo. As cidades que 

lideravam esse processo eram Santo André e São Caetano, depois SBC. No entanto, 

com a inauguração da Via Anchieta, no ano de 1947, e com o incentivo à produção 

de bens duráveis, SBC passou a liderar essa disputa. Com isso, houve a instalação 

de diversas montadoras no território da cidade. Até 1970 apenas a General Motors 

ficou fora, permanecendo em São Caetano do Sul desde a década de 1920. Essa 

região se tornou forte na industrialização com a inauguração da refinaria de Capuava, 

em 1954, e o polo Petroquímico, em 1972. 

Paralelamente a esse processo industrial, também se desenvolveu o 

sindicalismo na região, que antecedeu o pós II Guerra Mundial. O primeiro destaque 

se deu com o operário comunista Armando Mazzo, que foi eleito prefeito em Santo 

André e nem chegou a assumir, pois foi cassado em plena Guerra Fria. Anos depois, 

a região e, especificamente, SBC passou a ser o centro do sindicalismo. 

5.1.2 Sindicalismo em São Bernardo do Campo 

A grande marca da cidade é o reconhecimento como berço do sindicalismo, 

cuja história remonta a década de 1950. No período pré-ditadura, já se manifestava 

pela combatividade e pela organização dos trabalhadores na luta contra a carestia, 

nacionalização entre outras bandeiras. Além das lutas necessárias, o sindicato de 

SBC tinha uma intencionalidade de participar de base democrática (RODRIGUES, 

1995). 

Com o golpe de 1964, esse processo foi interrompido por muita repressão 

sobre os funcionários, transformando-se no período mais violento. Houve inúmeras 

perseguições nos sindicatos, além de prisões e de mortes de funcionários. Algumas 

fábricas da região, inclusive, foram ocupadas por militares (RODRIGUES, 1995). Com 

esse Governo, houve mudança nas direções sindicais e foram afastados todos que 

estavam envolvidos nas lutas anteriores a esse período. O sindicato transformou-se 

em um espaço assistencial, e o direito à greve foi proibido. Além disso, também 

extinguiu qualquer possibilidade de estabilidade de emprego por meio da criação do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
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No dia 31 de março de 1964, o sindicato de SBC foi invadido, depredado e 

muitos dirigentes foram obrigados a fugir para não serem assassinados. O Governo 

militar tentou por diversas ações desarticular o movimento de luta e de organização 

dos trabalhadores que já existia no sindicato. Dentre essas ações, colocou 

interventores na presidência do sindicato, para que transformassem o espaço de 

acordo com as intenções do sistema antidemocrático. Depois de ter interventores, nos 

anos posteriores a essa invasão, em 1969, foi eleita uma nova diretoria que, em 

tempos de ditadura, procurou conciliar os interesses dos trabalhadores. Nos anos 

seguintes, foi construída uma nova sede e criada uma escola profissional, com o 

objetivo de aproximar os trabalhadores, visto que, durante o processo interventor, 

houve muitas desistências dos sindicalistas em participar do movimento.  

A nova sede intitulada “Casa de Tiradentes” transformou-se em um espaço com 

oferecimento de médicos, dentistas, cortes de cabelo, entre outros serviços. Entendia-

se que, para atrair mais sindicalistas, era necessário que, além de espaço de luta dos 

trabalhadores, outros atrativos deveriam ser oferecidos. A autora desta tese, quando 

criança, utilizou, com sua família, o espaço para esses fins, pois seu pai era 

funcionário da Volkswagen e, segundo ele, os serviços oferecidos pelo sindicato eram 

muito bem avaliados pelos metalúrgicos que o utilizavam. Entretanto, havia críticas 

severas com relação a essa postura do sindicato, reafirmando que ele deveria ser um 

grande espaço para a consciência dos trabalhadores e que a distribuição de 

assistência não era o papel principal do sindicato. 

Nas eleições seguintes, com a figura desgastada do presidente do sindicato, o 

presidente eleito foi Luís Inácio da Silva, o Lula, que ficou na diretoria de 1975 a 1978. 

Nos anos seguintes, o sindicato reivindicou campanhas salariais, bem como maior 

capacidade de participação e luta dos sindicalistas. Em 1976, a diretoria do sindicato 

reivindicou várias questões e recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) pelo 

inconformismo com o acordo entre a Federação e os empresários, que não acataram 

as reivindicações do sindicato. O TST deu causa ganha para o sindicato, considerado 

uma grande vitória no sentido de abrir caminho para a negociação e a reivindicação. 

A campanha salarial, no ano seguinte, foi a mesma do ano anterior, e, no ano 

de 1977, a cidade começou a sentir a crise. Foi quando se iniciou o processo de 

dispensa de trabalhadores. A assembleia foi adiada para um mês depois, pois os 

trabalhadores pouco compareceram na primeira. Depois de um discurso contundente 

de Luís Inácio da Silva, a assembleia se realizou com 1.500 trabalhadores e 30 itens 
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da pauta foram acatados. No entanto, na negociação com os patrões não se chegou 

a nenhum acordo, pois o aumento concedido era menor do que o esperado. 

Segundo Rodrigues (1995), foi publicada uma reportagem na Folha de São 

Paulo, em 31 de julho de 1977, afirmando que os dados da inflação, divulgados pelo 

Governo, eram menores do que realmente constavam, pois foram manipulados pelo 

Governo, e que, em 1973, a inflação era de 20,5% e não 15%, conforme o Governo 

anunciou. Além disso, houve a divulgação de outros dados que não estavam corretos. 

Diante do fato, constatou-se que as perdas salariais estavam acima dos 34%. A partir 

desses dados, houve um grande movimento sindical, mostrando um outro perfil mais 

atuante, o inovador. Há um reconhecimento nacional desse trabalho e com ênfase em 

palavras, até então desgastadas, como autocrítica e democrático. Buscava-se a 

relação e sintonia entre a categoria e dirigentes sociais. Após esse fato dos dados 

manipulados, houve uma reunião entre quatro representantes do Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e o Governo, mas 

este último foi categórico em dizer não. Desse modo, levantou-se a possibilidade de 

uma greve. 

Em 1978, houve uma nova eleição, e a chapa de Luís Inácio da Silva ganhou. 

A campanha salarial persistiu. Segundo Rodrigues (1995, p. 57), 

[...] gostaria de examinar o encaminhamento da campanha salarial de 1978. 
Esta previa além das reivindicações de caráter social e do percentual do 
reajuste normal, indicar formas de prosseguimento da luta de reposição de 
34,1%. Entretanto, as discussões seguintes, realizadas principalmente nas 
assembleias a partir do dia 17 de fevereiro, levaram a diretoria e 
trabalhadores que deveriam tomar trilhas diferentes.  

Em uma atitude ousada, o sindicato tentou estabelecer o diálogo direto com as 

classes patronais, e, diante da não aceitação, os operários das grandes empresas 

começaram a parar, cansados de não serem atendidos nas suas reivindicações. Uma 

das primeiras a parar foi a Mercedes-Benz, que parou três seções; depois, a Ford, 

cujos trabalhadores solicitaram 15% de aumento. Assim, aconteceu a greve que teve 

repercussão nacional, conforme observa-se neste excerto: 

No dia 13 de março de 1979, poucos dias antes da posse do general João 
Figueiredo em Brasília, os metalúrgicos de São Bernardo, Diadema, Santo 
André e São Caetano deflagraram a greve. Os trabalhadores buscavam 
reajuste salarial de 78,1%, além de melhorias nas condições de trabalho. A 
adesão foi maciça: calcula-se que cerca de 200 mil trabalhadores cruzaram 
os braços, deixando às moscas fábricas importantes como as da Ford, 
Mercedes-Benz e Volks. No maior ato da greve, ocorrido em 1º de Maio, 
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estima-se que 150 mil pessoas estiveram no Estádio de Vila Euclides, em 

São Bernardo do Campo. (NATUSCH, 2022, n.p.). 

Tal movimento foi considerado positivo e um grande incentivo para os 

trabalhadores de todo o país, demonstrando que a união e a luta do coletivo podiam 

enfrentar o autoritarismo e a ditadura. O resultado desse movimento foi 

enfraquecendo o regime militar e, consequentemente, fortalecendo a reabertura 

democrática no país. Os líderes desse movimento sindical tiveram grande 

repercussão e participação na vida política nos anos seguintes. Criou-se o PT, que, 

futuramente, elegeria Lula para presidente da República. Além de Luís Inácio Lula da 

Silva, outros trabalhadores que assumiram a presidência do sindicato nos anos 

subsequentes tornaram-se lideranças na cidade e no Governo Federal, como: Luís 

Marinho, que foi ministro do Trabalho e da Previdência Social e prefeito da cidade por 

duas gestões (2009-2012 e 2013-2016); Paulo Dias, que foi vereador e Secretário da 

Educação; Teonilio Monteiro da Costa, o Barba, deputado estadual, entre outros. 

O Sindicato dos Metalúrgicos e a própria história do sindicalismo na cidade são 

uma referência na organização coletiva em prol de uma vida digna, mas, que, 

infelizmente, pouco é tratado nos bancos escolares. Quase não se discute ou aborda 

a importância desse movimento para o país no processo de reabertura democrática. 

No entanto, para a EJA, além da importância histórica no processo democrático, o 

sindicato teve uma participação muito expressiva no atendimento da modalidade com 

o Mova, fortalecendo o movimento na região do ABC. Além disso, auxiliou e fortaleceu 

as ações da modalidade no período de 2009 a 2016, principalmente no Mova, o qual, 

nesse período, ficou sob a responsabilidade do município, conforme pode-se notar na 

comemoração de 20 anos: 

Completar 20 anos do MOVA só é possível com a sensibilidade e o 
compromisso da Prefeitura de São Bernardo e os convênios com a Ford, 
Fundação Salvador Arena e o Sindicato dos Concessionários e 
Distribuidores de Veículos no Estado de São Paulo, o Sincodiv, destacou. 
E, principalmente, dos educadores e educadoras voluntários que doam 
parte das suas vidas para transformar a nossa sociedade, completou Ana 
Nice. (MABC-CUT, 2015, n.p., grifo do autor). 

Assim, nota-se que a parceria com as empresas também fortalecia e mantinha 

as salas nas cidades existentes e que não tinham verbas para mantê-las. 
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5.1.3 Década perdida 

A década de 1980, conhecida como a década perdida, foi muito tumultuada 

para o país e para a região também, pois enfrentou um forte desemprego, as 

condições de vida pioraram muito e as ocupações nas áreas de mananciais se 

intensificaram. Nesse período, foi criado, em SBC, a Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), em agosto de 1983. Havia uma reorganização partidária com o fim do 

bipartidarismo colocado pela ditadura e, novamente, a cidade se destacou. A crise 

que marcou profundamente a região tornou-a menos atrativa para as pessoas que 

buscavam emprego e melhores condições de vida. Com isso, foi modificando o seu 

perfil, que passou de uma região industrial para uma prestadora de serviços.  

Na década de 1990, com as reformas do Estado e as políticas neoliberais, a 

cidade também sofreu muito e a crise se acentuou. Nessa época, a cidade perdeu 87 

mil empregos, fruto da política austera do Estado, e o incentivo fiscal que ocasionou 

a descentralização geográfica da indústria automotiva. As lideranças buscaram 

algumas soluções, como a criação da Câmara Setorial Automotiva, e, por ação dos 

Governos e atores sociais, foi criado o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, do 

Fórum da Cidadania do Grande ABC, da Câmara Regional do ABC e da Agência de 

Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, que constituíram espaço de diálogo até 

os dias atuais. 

5.1.4 Crescimento populacional: ocupando as áreas de mananciais 

Na década de 1990 com o desenvolvimento industrial local, o processo 

migratório se intensificou e a urbanização também. Com a vinda de muitas famílias 

para a cidade e diante do alto custo e da indisponibilidade, esses imigrantes acabaram 

se deslocando para as regiões mais periféricas, iniciando um processo de 

periferização12, nas bordas da cidade, próximo a rios, córregos com solos frágeis, em 

locais mais vulneráveis para a questão ambiental. Muitos bairros, formados estavam 

próximos ao Reservatório Billings, causando fortes impactos ambientais, com os 

 
12 Condição que impede que classes mais baixas permaneçam em lugares mais valorizados, como os 

centros das cidades, levando-as a morar nas regiões da periferia urbana. Disponível em: 
https://www.dicionarioinformal.com.br/periferiza%C3%A7%C3%A3o/#:~:text=1.,Periferiza%C3%A7
%C3%A3o&text=Condi%C3%A7%C3%A3o%20que%20impede%20que%20classes,nas%20regi%
C3%B5es%20da%20periferia%20urbana. Acesso em: 3 jun. 2021. 

https://www.dicionarioinformal.com.br/periferiza%C3%A7%C3%A3o/#:~:text=1.,Periferiza%C3%A7%C3%A3o&text=Condi%C3%A7%C3%A3o%20que%20impede%20que%20classes,nas%20regi%C3%B5es%20da%20periferia%20urbana. Acesso
https://www.dicionarioinformal.com.br/periferiza%C3%A7%C3%A3o/#:~:text=1.,Periferiza%C3%A7%C3%A3o&text=Condi%C3%A7%C3%A3o%20que%20impede%20que%20classes,nas%20regi%C3%B5es%20da%20periferia%20urbana. Acesso
https://www.dicionarioinformal.com.br/periferiza%C3%A7%C3%A3o/#:~:text=1.,Periferiza%C3%A7%C3%A3o&text=Condi%C3%A7%C3%A3o%20que%20impede%20que%20classes,nas%20regi%C3%B5es%20da%20periferia%20urbana. Acesso
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esgotos a céu aberto, lançados no curso das águas, que, por sua vez, desembocavam 

na represa, que fornecia água para toda a cidade. 

Com essa expansão da cidade, os bairros mais periféricos tornaram-se os mais 

populosos, dentre eles podemos citar três: Montanhão, Dos Alvarengas e Dos Casa, 

que representam ¼ da população do Município, abarcando o Montanhão 80.000 

habitantes, conforme pode se verificar na Figura 1. 

Figura 1 – População de São Bernardo do Campo por bairro (2019) 

 

 
Fonte: Extraída de São Bernardo do Campo (2019, p. 42). 

O crescimento da cidade permaneceu pelas décadas seguintes. No entanto, 

com algumas diferenças, pois, enquanto alguns bairros, no período de 2010 a 2020, 

atingiram 0,6%, abaixo da média do estado de São Paulo, outros chegaram a ter 1% 

de crescimento ao ano, como o Dos Alvarengas, Dos Casa, Botujuru e Montanhão, 

parcialmente dentro das regiões de mananciais. Um bairro merece destaque porque 

atingiu o crescimento de 2%. Na Figura 2 que segue, nota-se que a cidade ainda está 

em processo de ampliação populacional, mas, em alguns bairros, ocorreu o 
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decréscimo populacional, como no Anchieta, Jordanópolis, Ferrazópolis, Assunção, 

Balneária e Riacho Grande. 

Figura 2 – Taxa geográfica de crescimento de São Bernardo do Campo (2000-2010) 

 

Fonte: Extraída de São Bernardo do Campo (2019, p. 27). 

Os dados populacionais que foram, também, fonte de informação para a 

implantação da política pública trazem características importantes que contribuem nas 

ofertas de formatos de EJA e cursos de Educação Profissional. 

Nota-se que a população feminina é 10% acima da masculina, em quase todos 

os bairros, com exceção dos bairros que ficam na área rural, onde há um número um 

pouco maior da população masculina. 
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No que diz respeito à cor/raça, a partir de informação autodeclarada, nota-se 

que há uma maioria de brancos, e a cor preta apresenta um número bem reduzido, 

conforme mostra o Gráfico 1. 

Gráfico 1 – População por cor autodeclarada (2010) 

 
Fonte: Extraído de São Paulo (2010). 

Observa-se que a população indígena é um número bem pequeno, mas 

importante dentro da população são bernardense. Destaca-se que a cidade possui 

tribos indígenas localizadas na região rural e que contribui para a persistência da tribo 

Guaianazes, extinta na cidade de São Paulo, no ano de 1898. 

O povo Guaianases, originário da nossa região, foi completamente dizimado 
em 1898, quando foi derrubada a última resistência indígena no bairro de 
mesmo nome, na cidade de São Paulo. Porém, as terras são-bernardenses 
continuam a ter um papel importante na preservação da cultura indígena. 
Aqui vivem várias pessoas remanescentes dos povos Guarani, que 
historicamente habitam principalmente a região da Mata Atlântica no sudeste 
e sul do Brasil, se estendendo a outros países da América do Sul. Parte desse 
grupo remanescente está aldeado, e parte vive na área urbana. São duas 
aldeias indígenas: Tekoa Guyrapaju e Tekoa Kuaray Rexakã (Brilho do Sol) 
localizadas na Região do Pós-Balsa. Estas duas “tekoa” fazem parte de um 
grupo de 7 aldeias que foram criadas dentro da Terra indígena Tenondé-Porá, 
onde vivem mais de 1500 pessoas – uma área de cerca de 160 Km que se 
estende pelos municípios de São Bernardo do Campo, São Paulo, São 
Vicente e Mongaguá. (ATLAS SOCIOAMBIENTAL DE SÃO BERNARDO DO 
CAMPO, 2020b, n.p.). 

Com relação à escolaridade, observa-se que ela é maior entre as mulheres, 

pois, na faixa entre 18 e 20 anos, 63,54% delas têm Ensino Médio completo, enquanto 

54,57% desse índice são homens. 
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Outro dado relevante, que dá indícios para as políticas públicas comprometidas 

com a garantia do direito à Educação, é a questão da escolaridade entre brancos e 

pretos, pois cerca de 60,78% dos brancos apresentam o Ensino Médio completo, entre 

18 e 20 anos, enquanto cerca de 44,63% dos negros o concluíram, no que se refere 

ao ano de 2010, data do último censo demográfico. Esse dado é fundamental para 

uma política pública de Educação comprometida com a população negra, pois esses 

dados retratam o racismo estrutural. 

Com relação ao analfabetismo referente às pessoas com mais de 15 anos, 

também houve uma redução considerável, visto que a cidade recebeu o título 

“município livre do analfabetismo”. No entanto, o número que ainda persiste é o mais 

desafiador de voltar para o processo de alfabetização, pois são os mais idosos e os 

educandos com deficiência. Apesar de historicamente essas pessoas serem 

invisibilizadas, todos têm direito à Educação. É um direito inalienável. O Gráfico 2 traz 

a redução da taxa de analfabetismo na cidade em relação à região metropolitana e ao 

Estado de São Paulo:  

Gráfico 2 – Taxa de analfabetismo da população 

  

Fonte: Extraído de Atlas Socioambiental de São Bernardo do Campo (2020b, n.p.). 

No que diz respeito à escolaridade das pessoas com mais de 25 anos ou mais, 

observa-se que, no ano de 2021, havia o dobro de pessoas com o Ensino Médio 

completo e com o Ensino Superior incompleto comparado ao ano de 1991 (Gráfico 3).  
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Gráfico 3 – Escolaridade da População de 25 anos ou mais 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Atlas Socioambiental de São Bernardo do 
Campo (2020b). 

Apesar de ter melhorado em outros níveis de escolaridade e da ampliação de 

vagas no sistema educativo e do reconhecimento do direito à Educação, há ainda um 

número alto de pessoas que não concluíram o Ensino Fundamental, com cerca de 

140 mil pessoas. É interessante destacar que essas pessoas estão localizadas nas 

regiões mais periféricas, distantes do centro da cidade, com maior dificuldade de 

acesso aos bens culturais. Esses dados indicam onde devem se balizar as políticas 

pública de EJA, visto que os educandos dessa modalidade não se deslocam dos seus 

bairros de origem para estudar em outros espaços, sendo necessário ser oferecido 

em diferentes locais e os mais próximos possíveis das suas residências. Os diferentes 

formatos de atendimento e com horários diferenciados, respeitando a diversidade dos 

sujeitos e da sua região, favorecem o atendimento a esses educandos, além da 

efetivação de outras políticas públicas que contribuem para a sua permanência no 

espaço educativo.  

Na Tabela 1 que segue, observa-se que, em 2010, apesar de as mulheres 

terem uma escolaridade maior, no que diz respeito à renda, no Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), os homens recebem mais do que as mulheres. 

Fundamental
Completo e
Analfabeto

Fundamental
Incompleto e
Alfabetizado

Fundamental
Completo e Ensino
Médio Incompleto

Médio Completo e
Superior Incompleto

Superior Completo

1991 8,60% 47,70% 15,20% 18% 10,50%

2000 6,20% 41,10% 16,80% 24,10% 11,70%

2010 0 29,10% 16,90% 31,10% 19,20%
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Tabela 1 – IDHM de São Bernardo do Campo (2000 e 2010) 

 
Fonte: Extraída de Atlas Socioambiental de São Bernardo do Campo (2020b). 

A situação fica ainda mais grave quando se compara os salários entre brancos 

e pretos, cuja diferença é o dobro. Esses dados afirmam o panorama pertencente, 

também em nível federal, da desigualdade existente que marca o município de SBC. 

5.1.5 Educação na cidade 

A Educação, na cidade, não segue imune às mudanças históricas e vai se 

alterando, refletindo as modificações no contexto macro, no qual a Educação deixa de 

ser privilégio de poucos e amplia-se na garantia do direito à Educação. Em função das 

reivindicações por parte dos munícipes e da inserção da mulher no mercado de 

trabalho, teve início, na década de 1960, os Jardins de Infância, que atendiam as 

crianças de 4 a 6 anos da população mais privilegiada, enquanto as classes populares 

eram atendidas por instituições assistenciais. O prefeito, que estava à frente da 

administração pública, era Lauro Gomes de Almeida, que inaugurou um Jardim da 

Infância, em imóvel próprio da prefeitura, localizado na Rua Jurubatuba (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 1992). Atualmente, o espaço é reservado para o acervo e 

para a memória da cidade. A preocupação era garantir um lugar de brincadeiras e de 

cuidados para as crianças. No mesmo ano, em 20 de agosto, inaugurou-se o Jardim 

da Infância Santa Terezinha, que tinha como objetivo principal a prevenção ao 

abandono e à marginalidade infantil. 

No ano de 1964, foram inaugurados novos jardins da infância. No entanto, a 

maioria das crianças eram atendidas em classes anexas e o trabalho era pautado na 

recreação e no reforço escolar. Na década seguinte, a situação permaneceu e essas 

salas anexas eram organizadas em espaços das escolas estaduais. De uma forma 

geral, eram improvisadas em alternativas construídas com alvenaria. Nota-se, nesse 
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período, a grande diferença de atendimento, pois, enquanto nos lugares centrais eram 

construídas escolas estruturadas, na região da periferia eram salas improvisadas. 

Na criação das escolas da Educação Infantil, a Educação era pautada no 

assistencialismo, nas Unidades de Experiências,  

[...] cujo trabalho era desenvolvido por meio de “Unidades de Experiências” 
(expressão artística e expressão corporal). A dinâmica de trabalho e 
concepção pedagógica na década de 1960 se pautava nas “Unidades de 
Trabalho e Datas Comemorativas”. A recreação e o esporte eram o viés de 
trabalho e atribuídos aos professores essa tarefa. Neste momento, “a 
atividade artística era um importante instrumento de trabalho como forma de 
‘recreação’ dentro da concepção que se tinha de “Educação artística’” (SÃO 
BERNARDO DO CAMPO, 1992, p. 29). 

Apenas no final da década de 1970 foi criada a primeira creche Municipal, 

porém vinculada à Secretaria de Bem-Estar Social. Nessa época, havia uma 

crescente mobilização dos movimentos de mulheres que reivindicavam o atendimento 

em creches sobre a responsabilidade do poder público, juntamente aos especialistas 

que solicitavam que tivesse um caráter educacional. Assim, a creche se aproximava 

da pré-escola no que diz respeito aos princípios. Assim, com o crescimento industrial 

iniciado no ano interior, a administração municipal investiu na Educação Infantil. 

Na década de 1990, a rede municipal também passou por grandes mudanças, 

principalmente ligadas ao processo de municipalização, inicialmente com 23 escolas 

estaduais, que passaram a ser de responsabilidade do município. Nesse momento, a 

rede passou a atender a modalidade dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

No ano de 1998, iniciou-se o processo de municipalização das escolas 

estaduais do Ensino Fundamental, nos seus quatro primeiros anos, que finalizou em 

2004 com todas as escolas estaduais dessa modalidade incorporadas na rede 

municipal. Naquele momento, foram 26 escolas estaduais que passaram a constituir 

a Educação Básica do Município, o que aumentou com a construção de mais três 

unidades que entraram em funcionamento no ano seguinte. 

No período de 2009 a 2016, a Educação da cidade sofreu diversas mudanças 

estruturais e pedagógicas, com ênfase na construção e no fortalecimento do Projeto 

Político Pedagógico (PPP), que passou a ter o aspecto “político”, pois, até aquele 

momento, ele era identificado como PPE, e, portanto, tinha um caráter de neutralidade 

diante das questões sociais.  

Outra marca desse período foi a Lei Nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, que 

deliberou o ensino obrigatório com duração de nove anos, iniciando com 6 anos de 
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idade e com prazo limite de implantação o ano de 2010 (BRASIL, 2006c), o que 

também trouxe mudanças significativas para a rede municipal, diante dessa nova 

reorganização de atendimento.  

Paralelamente a essas mudanças, o município de SBC promoveu diversas 

conferências sobre o PNE, culminando em 2014 com a sua aprovação e, no ano 

seguinte, ocorreu a elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) – Lei Nº 6.447, 

de 28 de dezembro de 2015 (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2015) –, a partir dos 

objetivos apontados no PNE e articulando os Planos Estaduais e Nacionais.  

 O período analisado compreende duas gestões do Governo Municipal sob o 

comando do prefeito Luiz Marinho (2009-2012 e 2013-2016), representante do PT, 

que ocorreu em paralelo com a segunda gestão do Governo Lula e a primeira gestão 

de Dilma Rousseff, que impactou a região com medidas econômicas de estímulo à 

produção e ao consumo de automóveis, o que, consequentemente, trouxe novas 

perspectivas para as cidades do ABC. Além disso, no campo educacional, é 

importante destacar a instalação das universidades públicas, criando o primeiro 

campus da Universidade Federal do ABC (UFABC), em Santo André, e o Instituto de 

Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas da Universidade Federal do Estado 

de São Paulo (Unifesp), em Diadema, e o segundo campus, da UFABC, em SBC. As 

ações federais específicas relacionadas à modalidade da EJA serão tratadas em 

capítulo específico. 

 O pleito eleitoral do prefeito Luiz Marinho rompeu com a alternância das últimas 

décadas de prefeitos ligados ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) e ao Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB). O período dessas duas gestões (2009-2012 e 2013-

2016) estava comprometido com o desenvolvimento da cidade, articulado à região e 

ao Governo Federal, porém com um ritmo próprio e, ao mesmo tempo, desenvolvendo 

um processo democrático e com a cidadania, por intermédio de processos de 

participação nas decisões da cidade. 

Desenvolvimentismo que combinou as seguintes dimensões: democracia e 
cidadania, com destaque para a participação nos Planos Plurianuais (PPAs) 
e nos Orçamentos Participativos; planejamento de curto, médio e longo 
prazos, expresso em programas e projetos com distintas durações, alguns 
deles previstos para se estenderem até parte do mandato subsequente; 
crescimento econômico, resultante de expressivo volume de investimentos 
públicos e privados; inclusão social, com políticas ativas de ampliação dos 
direitos sociais e dos serviços públicos; fortalecimento da legislação e dos 
instrumentos de intervenção urbana, buscando maior efetividade ao 
planejamento urbano e melhor distribuição social dos ganhos de renda 
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urbana; e sustentabilidade ambiental, social e econômica. (CONCEIÇÃO et 
al., 2015, p. 74). 

Esse processo democrático vivenciado na cidade tinha ênfase no Orçamento 

Participativo (OP), espaço privilegiado de participação democrática da comunidade 

nas decisões para o seu bairro e para a cidade. Além da importância da vivência 

democrática, essas plenárias ocorriam, na maioria das vezes, dentro das escolas que 

ofereciam a EJA, o que facilitava a participação dos educandos da modalidade nesses 

espaços. 

Nesse mesmo período, segundo Conceição et al. (2015, p. 80), a cidade e a 

região foram beneficiadas com as políticas dos Governos Lula-Dilma Rousseff: 

Finalmente, com os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff 
(2003-2014), a região do Grande ABC voltou a respirar os ares do 
crescimento econômico e da distribuição da renda. O setor automotivo 
beneficiou-se da retomada do crescimento e das políticas industriais e 
creditícias do governo federal. A ampliação do Polo Petroquímico de Santo 
André e Mauá reforçou esse segmento e suas cadeias produtivas a jusante, 
como química e plástica. A implantação da Universidade Federal do ABC, 
antigo pleito que remonta ao início da articulação regional, acrescentou 
excelência acadêmica à já existente. O volume de investimentos da ordem 
de R$ 2,1 bilhões para mobilidade, habitação e infraestrutura, anunciado em 
2013 pela presidente Dilma Rousseff, representa uma alavanca importante 
para a melhora da qualidade de vida dos 2,5 milhões de habitantes da região 
do Grande ABC. As políticas sociais, como o Bolsa Família e o Programa de 
Valorização do Salário-Mínimo, também refletiram na região. Os indicadores 
sociais mostram avanço no tocante à distribuição de renda, em âmbito 
nacional e também no Grande ABC, nos últimos doze anos. 

Esse impacto positivo, principalmente na demanda da habitação, também 

trouxe grandes reflexões para os educandos da EJA, pois boa parte desse perfil foi 

beneficiado com as políticas sociais. As mudanças ocasionadas pelas políticas 

habitacionais, como a construção de conjuntos habitacionais em diferentes locais, 

promoveram mudanças estruturais nas vidas das pessoas. 

Além dessas ações no campo econômico, houve investimento na Educação, 

especificamente na EJA, que é o foco desta tese, que impactou fortemente a 

modalidade na cidade com as ações que serão descritas no transcorrer deste texto. 

5.1.5.1 O PERCURSO DA EJA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO 

A EJA iniciou no município de SBC no ano de 1936, por iniciativa dos 

empresários da cidade que tinham como objetivo qualificar seus funcionários e 

possíveis candidatos às vagas. Esses empresários pertenciam à ala moveleira, visto 

que a cidade, até os dias de hoje, é conhecida como a cidade dos móveis e, também, 
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por ser o berço do sindicalismo no país. Essas salas eram divididas por gênero: existia 

a sala Bartira, que era destinada às mulheres, e a sala Tibiriçá, para os homens. 

Nesse período, o que ocorreu em SBC retrata a condição da EJA no país, o caráter 

utilitário da formação dos trabalhadores, nesse caso, funcionários das empresas 

moveleiras (ROSA, 2011). Essa situação intensificou-se devido ao movimento 

migratório ocorrido após os anos de 1950, possibilitando o aumento das salas de aula 

de EJA. Assim, chegaram os anos de 1970, com 180 classes (ROSA, 2011). 

Na década de 1960, a EJA era organizada dentro do formato do Mobral, que 

tinha como objetivo uma Educação universalista e reducionista, de combate ao 

analfabetismo e necessidade de qualificar a mão de obra, em especial para a indústria. 

A orientação do Mobral era centrada, porém a atuação ocorria nas diferentes regiões 

da cidade. Destaca-se, também, que o acesso dos educadores para atuarem na rede 

municipal era por intermédio do Mobral. Com sua extinção em 1978, o município de 

SBC passou a assumir a modalidade. Após a reabertura democrática e com a 

Constituição Federal de 1988, foi colocado em pauta o direito à Educação (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2012a). 

Os projetos implantados pela Prefeitura de SBC foram o Programa de 

Alfabetização Municipal de Jovens e Adultos (Pamja), destinado aos funcionários 

públicos municipais, e o PAC, em 1991, que atendia a população em parceria com a 

sociedade civil por meio de convênios com as fundações. Depois disso, foi modificado 

e passou a se chamar Promac, no ano de 1993 (ROSA, 2011). 

A política focalista, ocorrida na década de 1990, promoveu o corte de 

financiamento com a modalidade, impactando-a fortemente, limitando as ações dos 

municípios ao ofertar a EJA (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a). Com essa 

reforma, os municípios mantiveram a modalidade com recursos próprios e não 

ampliaram o atendimento. 

A década de 1990 foi marcada por políticas de EJA para todos os municípios 

do ABC e de forma complementar às que já existiam em SBC, Diadema e Santo 

André. No entanto, é importante destacar que as políticas eram caracterizadas por 

dois momentos distintos: o primeiro era a política de escolarização, mantida pelo 

Estado em parceria com instituições privadas; e o segundo era articulada com os 

movimentos sociais e a sociedade civil organizada. 

Os dois momentos eram caracterizados com intencionalidades diferentes, 

conforme afirma Ancassuerd (2009, p. 67): 



165 
 

As políticas da primeira geração nascem de um movimento voltado para fora, 
pela redemocratização do país, com fortes raízes locais; as políticas de 
segunda geração nascem de um movimento interno, de autorreconhecimento 
regional, pelas mãos dos atores dos sete municípios do ABC. 

A organização das políticas públicas de EJA na região do município de SBC 

constitui-se dentro da Secretaria de Educação de forma diferenciada em cada cidade: 

em Diadema, foi instituída a Divisão de EJA; em Santo André, a Gerência de 

Educação de EJA; e, em SBC, foi criada a “Seção de EJA”, porém de forma diferente 

das outras cidades, pois apenas o cargo de chefe é ocupado por um profissional da 

rede pública. Os demais funcionários, como professores, coordenadora pedagógica e 

assistentes pedagógicas, bem como os auxiliares administrativos, são contratados por 

intermédio de instituições privadas que venceram o pregão. Então, apesar de estar 

dentro da estrutura da Secretaria de Educação, não se compunha com quadros de 

funcionários efetivos, diferentemente do que ocorria com as demais modalidades de 

ensino, em que todos os quadros, tanto pedagógicos quanto administrativos, eram 

compostos por quadro efetivos. Nesse momento, a parceria que ocorria em SBC era 

com a Universidade Metodista de São Paulo, que se constituía em contratação de 

funcionários, desde professores até auxiliares administrativos. 

 No município de SBC, é importante destacar que as políticas públicas de EJA 

(Promac, Telecurso e Mova) eram formuladas no gabinete do prefeito. Naquele 

período, não havia participação de outros atores, como ocorria em outros municípios 

da região (ANCASSUERD, 2009). Todas as ações do município com relação à EJA 

aconteciam no formato de parcerias: Promac – Universidade Metodista de São Paulo; 

Telecurso – Serviço Social da Indústria (Sesi); e Mova – Mova Regional ABC. 

Outros programas foram se constituindo na cidade: Mova, Telecurso 2000 e, 

posteriormente, o Brasil Alfabetizado, em 2004. O Mova, em SBC, funcionava por 

intermédio do Mova Regional. O Mova Regional, da Região do ABC, foi um movimento 

criado pelos sete municípios do ABC, sendo cinco governados pelo PT e um pelo PSB, 

de SBC, para combater o analfabetismo. A única cidade que não aderiu ao Mova 

Regional foi São Caetano do Sul, que criou o seu próprio projeto, denominado Projeto 

de Alfabetização de Jovens e Adultos (Proalfa), em parceria local e coordenado por 

profissional da administração municipal. 

Os Movas na região do ABC surgiram dentro de uma discussão sobre a região 

do ABC, que indicou a constituição de três instituições que marcaram a regionalidade, 

como o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, criado em 1990, que se fortaleceu 
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com a criação da Câmara Regional do ABC, em 1997, e a Agência de 

Desenvolvimento Econômico do ABC, em 1998 (ANCASSUERD, 2009). O Consórcio 

permanece como um espaço de interlocução da região até os dias de hoje, 

desenvolvendo parcerias e decisões conjuntas, além de ser um espaço de 

reivindicação para pautas comuns da região. 

O Mova em SBC, nos documentos oficiais, aparece como “Mova Regional”, 

diferentemente das demais cidades que assumiram o Mova com a identidade da 

cidade, como Mova Diadema, entre outros. Ele funcionava como um complemento ao 

atendimento de EJA instituído no período anterior e era apenas para a alfabetização. 

Depois, os educandos eram encaminhados para o Promac. O seu período de vigência 

foi de 1997 até 2004, quando o município fez adesão ao PBA e suspendeu o Mova, 

que retornou em 2009, com a nova gestão municipal. 

No ano de 2000, o município de SBC instituiu o Telecurso, que era oferecido 

via contrato entre o Sesi e a Prefeitura de SBC, atuando tanto no 2º segmento do 

Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. O professor era considerado orientador 

de aprendizagem e era responsável pelas telessalas. Toda a formação dos 

orientadores era de responsabilidade do Sesi, que contemplava as diversas áreas do 

conhecimento (ROSA, 2011). Essas salas funcionavam exclusivamente nos espaços 

públicos, mas a coordenação e o acompanhamento eram realizados por funcionários 

contratados pelo Sesi. 

O telecurso apoiava-se em livros próprios na forma de livros didáticos e 

diferenciava-se das outras modalidades pela predominância de ações dirigidas com 

foco na certificação. Nesse curso, a presença dos educandos não era obrigatória para 

a eliminação das matérias. Os cursos eram organizados da seguinte forma: de 4 a 6 

meses no Promac; de 4 a 6 meses, no Telecurso; e de 7 a 12 meses, no Mova. 

Em 2004, iniciou-se o PBA no município, pois havia o entendimento que poderia 

substituir o Mova, porque as cidades que aderissem ao PBA poderiam receber verba 

para a formação de educadores. Esse programa continuou a funcionar na cidade até 

o final do ano de 2016. 

A EJA também abarcou a Educação Profissional e, no município de SBC, teve 

um percurso interrompido diversas vezes. Ela surgiu na cidade no ano de 1953, com 

uma sala de ensino do curso de Corte e Costura no Bairro Baeta Neves. Outros cursos 

surgiram posteriormente, em diferentes bairros, mas, nas regiões centrais da cidade, 

passaram a se chamar Centro de Iniciação Profissional (CIP). Nesse período, estavam 
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vinculadas com a Secretaria de Educação e Cultura e, depois de algum tempo, 

passaram a se chamar Escolas Municipais de Iniciação Profissional (Emip). 

No ano de 1998, quando foi criada a Sedesc, as Emip passaram para essa 

secretaria, e os cursos oferecidos de Educação Profissional eram vinculados a uma 

política de assistência, a qual foi desvinculada da Secretaria de Educação. As Emip 

permaneceram na Sedesc até o ano de 2010, quando retornaram para a Secretaria 

de Educação com o objetivo de articular Educação Profissional e elevação de 

escolaridade (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a). Assim, a Educação Profissional 

fez parte da Secretaria de Educação até o ano de 2017, quando as escolas foram 

fechadas e os equipamentos de cada curso foram leiloados. 

5.1.5.2 CONHECENDO A EJA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO: PROMAC  

A EJA, até o ano final do ano de 2008, era conhecida na cidade de SBC pelo 

nome de Promac, conforme já mencionado, e ela apresentava algumas características 

próprias. Assim, em sua descrição, abordam-se os seguintes aspectos: estrutura de 

funcionamento; pessoal; acesso, permanência e conclusão; e gestão democrática. 

A estrutura de funcionamento do Promac ocorria por meio de parcerias 

estabelecidas entre a Prefeitura de SBC e as instituições, no caso universidades. 

Essas parcerias eram estabelecidas por intermédio de um leilão eletrônico, no qual as 

instituições se candidatavam e lançavam o valor a ser aceito pela Prefeitura. Essa 

parceria ocorreu por algumas instituições da região, conforme relato a seguir: 

O serviço funcionava por meio de parcerias, inicialmente era entre a PMSBC [Prefeitura 
Municipal de SBC] e a faculdade Metodista, que naquele tempo não era Universidade. 
Posteriormente, com a Universidade Bandeirantes (Uniban), pela Associação Anchieta, e, 
na última, a Fundunesp [Fundação Para o Desenvolvimento da Unesp], que manteve o 
contrato até dia 22 de dezembro de 2008. Esta permaneceu por dez anos. No último ano, 
não renovou o contrato no leilão eletrônico, porque não aceitou o valor oferecido pela 
Prefeitura. Com o fim do contrato, todos os funcionários foram demitidos. (Ex-
coordenadora do PBA). 

Essa alternativa encontrada para manter o atendimento da modalidade, diante 

do início de uma política neoliberal, foi destaque no estudo de Di Pierro (2005, p. 

1124), que afirma: “Outra estratégia largamente difundida foi o estabelecimento de 

parcerias com organizações sociais para a execução direta dos serviços educativos 

para jovens e adultos”. No entanto, a autora faz um alerta para as prováveis 

consequências, delegando a responsabilidade do poder público municipal para a 

sociedade civil organizada, conforme se observa-se a seguir: 
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Os riscos dessa inesperada convergência são de três ordens: a delegação 
de responsabilidades públicas à sociedade civil organizada; a tendência 
regressiva de desconstituição dos direitos educativos dos jovens e adultos, e 
sua conversão em objeto da filantropia privada; a institucionalização da 
precariedade das instalações físicas, recursos humanos e pedagógicos, que 
caracteriza a improvisação da escolarização promovida pelas organizações 
e movimentos sociais (DI PIERRO, 2005, p. 1124). 

As instituições que assumiram a modalidade na cidade eram responsáveis pela 

contratação dos professores, tanto para o 1º Segmento quanto para o 2º, bem como 

das assistentes pedagógicas, oficiais de escola e coordenadora do programa. 

O formato de parceria também ocorria no oferecimento de um outro serviço, o 

Telecurso. No entanto, nesse caso, ocorria entre o Sesi e a Prefeitura. O Sesi era 

responsável pela contratação dos professores, pelo acompanhamento pedagógico, 

pela distribuição dos livros didáticos e pela certificação dos educandos.  

Nos últimos anos da parceria entre a Fundunesp e a Secretaria de Educação, 

houve uma aproximação entre os funcionários públicos municipais e o Promac, 

entrando mais funcionários concursados da rede para compor a equipe técnica. Com 

essa organização firmada pela parceria, a modalidade não fazia parte do 

organograma da Secretaria de Educação, era um serviço à parte, e as informações 

eram centradas na seção, não eram compartilhadas entre as outras seções, 

principalmente com a Seção de Recursos Humanos da Secretaria de Educação, 

como, por exemplo, informações relacionadas à contração e à distribuição dos 

professores nas unidades escolares.  

Essa separação da modalidade em relação às outras também ocorria na 

própria escola, visto que o serviço era realizado no período da noite, e a equipe 

gestora não respondia pela EJA. Era um serviço à parte, ocupando alguns espaços e 

não todos, como também não tinha nenhum direcionamento ou acompanhamento por 

parte da equipe gestora.  

5.1.5.3 PROFISSIONAIS DO PROMAC 

Como era um serviço com características de terceirização, os profissionais que 

atuavam na modalidade eram contratados pelas instituições que assumiam o serviço. 

Os professores interessados em assumir as aulas do Promac procuravam a instituição 

e eram contratados. Alguns professores ficaram por muito tempo no programa, quase 

todo o período que o programa funcionou, de 1992 a 2008. A contratação se dava 

pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 
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Além de ter a equipe de profissionais contratados, a documentação dos 

educandos, relacionada à matrícula e à certificação, era centralizada na Secretaria de 

Educação. As escolas não ficavam com os documentos dos educandos do programa. 

À medida que os educandos precisassem desses documentos, eles mesmos teriam 

de se dirigir à Secretaria de Educação situada no centro da cidade. 

5.1.5.4 FINANCIAMENTO 

Historicamente, a modalidade EJA é marcada pela ausência de financiamento, 

reforçada nos anos de 1990 com o veto do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 

ao não computar as matrículas da EJA com a criação do Fundef, exercendo a função 

marginal, conforme citado a seguir: 

[...] a Educação de jovens e adultos ocupou lugar marginal na reforma 
educacional da segunda metade dos anos de 1990, implementada sob o 
condicionamento das prescrições neoliberais de reforma do Estado e 
restrição ao gasto público, e orientada pelas diretrizes de desconcentração, 
focalização e redefinição das atribuições dos setores público e privado. (DI 
PIERRO, 2005, p. 1123). 

Assim, nessa época, acredita-se que a Prefeitura optou por fazer essa parceria 

em função do veto presidencial. A seção não tinha verba específica, tampouco as 

escolas recebiam verbas pela Associação de Pais e Mestres (APM), visto que os 

educandos, como não eram matriculados na unidade, não eram computados na verba 

da escola. Essa verba que a escola recebia podia ser utilizada de diferentes formas, 

como: promoção de atividades culturais, compra de materiais específicos, compra de 

materiais adaptados para educandos com deficiência, entre outras finalidades. Como 

não havia verba específica para a modalidade, quando houvesse absoluta 

necessidade, especificamente para o atendimento de alunos com deficiência, o 

material era comprado pela verba da Secretaria de Educação. 

5.1.5.5 O PROMAC DENTRO DAS UNIDADES ESCOLARES 

O Promac estabelecia uma relação de “inquilino” na escola, os espaços 

públicos não eram democratizados, permitindo, em muitas unidades escolares, que 

os educandos da EJA utilizassem apenas a sala de aula. Um detalhamento que 

exemplifica essa relação é o uso dos banheiros, conforme pode-se verificar no relato 

da ex-coordenadora de PBA: “Os banheiros eram reduzidos, muitos foram fechados, 
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biblioteca e laboratório eram fechados, o que tinha aberto eram poucas escolas. Dois 

banheiros apenas, foi pedido para cada escola deixar os banheiros abertos”. 

A redução dos espaços dentro da unidade escolar também ocorria no uso da 

biblioteca, e os educandos do Promac eram contabilizados dentro do atendimento 

reservado para a comunidade, visto que, na organização, no uso do espaço, havia 

atendimento para todos os educandos da modalidade do Fundamental, com horário 

semanal reservado. No entanto, para o Promac não tinha um atendimento especial, 

bem como não existia um acervo elaborado para o perfil dos educandos dessa 

modalidade. 

Essa redução do espaço educativo também abarcava o laboratório, que, cabe 

ressaltar, em poucas escolas, era oferecido para o período noturno e, quando era 

utilizado e ocorresse algo, como desaparecer algum equipamento, imediatamente os 

educandos do Promac eram responsabilizados. 

O fato de a modalidade não estar dentro do sistema educativo reforçava a falta 

de segurança para os educandos e educadores, visto que, em algumas unidades, o 

telefone da escola tinha cadeado e apenas um professor tinha direito de utilizá-lo caso 

ocorresse algo no período noturno. Assim, a chamada por alguma ajuda era 

dificultada, pois não havia a presença de oficiais de escola para o primeiro 

atendimento do educando e era necessário aguardar para o próprio professor atender. 

Segundo relato da ex-coordenadora do PBA, os educandos consumiam o 

lanche que era preparado no período da tarde e não permanecia nenhum funcionário 

no período noturno para servi-los de uma forma mais adequada, com lanches quentes, 

por exemplo. 

Em relação aos livros didáticos, no período de análise, eles foram adquiridos 

da Ação Educativa, do “Viver e Aprender”. Segundo relato da ex-coordenadora, houve 

uma visita na Ação Educativa para a aquisição desses livros, mas, além desses livros, 

não havia aquisição de outro material para ser abordado em sala de aula. Sobre o 

material escolar, os educandos recebiam apenas o caderno, que era uma doação, e 

estava demarcado na capa como material de propaganda, pois não tinha compra 

específica para os educandos da modalidade, considerando as suas especificidades. 

Em se tratando do transporte escolar, os educandos recebiam passe escolar, com um 

número bem reduzido, atendendo o mínimo de educandos e, também, ocorria o 

atendimento de transporte especial apenas para alguns casos de alunos com 

deficiência. 
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5.1.5.6 ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NO PROMAC 

O programa na cidade apresentava o atendimento da EJA nas Escolas 

Municipais de Educação Básica no atendimento do 1º e 2º Segmentos, o Mova e o 

Telecurso. O Mova foi o atendimento que ocorria em parceria com o Mova ABC. Com 

a entrada do PBA, a Secretaria de Educação deixou de atender o Mova e ficou só com 

o PBA, visto que a verba era oriunda do Governo Federal.  

Em relação ao atendimento dos educandos com deficiência, era pontual, pois 

havia uma assistente social que acompanhava e, por alguns períodos na seção, 

atuava uma professora de atendimento educacional especializado. Algumas pessoas 

da Equipe de Orientação Técnica (EOT) acompanharam pontualmente e, nos casos 

mais severos, houve adaptações, como no caso do educando cego, com a compra de 

folha específica.  

5.1.5.7 PARCERIA COM OUTRAS SECRETARIAS 

As parcerias que ocorriam com outras secretarias eram pontuais e escassas. 

Aconteciam por ações específicas, como as apresentações culturais realizadas. Elas 

aconteciam, com frequência, nos espaços das unidades escolares, divulgadas em 

revistas fornecidas pela Secretaria de Cultura. Assim sendo, era feito um trabalho de 

divulgação para que os educandos se deslocassem a esses espaços a fim de assistir 

às apresentações oferecidas.  

Houve, também, algumas parcerias com a Secretaria do Meio Ambiente, em 

ações de reciclagem. Algumas parcerias também foram firmadas com a cultura e a 

Scania para a transmissão de alguns filmes no Centro de Formação de Professores 

(Cenforpe). No entanto, essas parcerias eram pontuais, não faziam parte de um 

planejamento geral e de ação constante que dialogasse com os projetos e as 

intencionalidades das escolas que atendiam a EJA. 

Durante esse período, a divulgação ocorria no início de cada semestre, os 

professores se reuniam por região para realizar a divulgação, faziam as visitas nas 

casas dos educandos e divulgavam com o pouco material disponível.  

5.1.5.8 CURRÍCULO NO PROMAC 

O documento construído nos últimos anos a gestão municipal, mais 

especificamente no ano de 2004, foi concluída a Proposta Curricular da EJA. 
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Movimento parecido ocorreu nas outras modalidades, nas quais eles selecionaram 

representantes dos professores, que participavam das assessorias, sistematizavam e 

apresentavam para os pares. Nesse sentido, destaca-se que a representatividade era 

bem pequena, e o processo não era de levar a discussão dos professores, pois eles 

sistematizavam o que a assessoria fornecia. 

Ao analisar essa Proposta Curricular, observa-se que nela eram descritos os 

conteúdos a serem trabalhados em cada série ou ano. O foco principal era a 

preparação para o mercado de trabalho, com o desenvolvimento de competências 

necessárias para serem absorvidos pelo mercado. O currículo era entendido como 

uma “grade” de conteúdos. 

Outro dado importante observado nesses documentos era a ausência de 

relação com o mundo do trabalho. Quando ocorria, era em dois projetos pontuais, mas 

que pouco ou nada diziam respeito à questão do trabalho. 

5.1.5.9 PROJETO POLÍTICO EDUCACIONAL  

Como a modalidade não fazia parte do sistema educacional, portanto não 

estava citada no PPE da unidade escolar, ele tinha o seu próprio. Era elaborado pela 

equipe responsável pela modalidade e que se concentrava na Secretaria de 

Educação. Nesse documento, cabe ressaltar que, até o ano de 2009, a rede pública 

municipal trabalhava com um documento intitulado PPE que não tinha aspecto 

político. Era um documento elaborado pela unidade escolar que tinha a caracterização 

da escola, seu histórico, a caracterização do corpo docente e discente e os projetos 

eram incluídos. Apesar de a Secretaria de Educação frisar que o documento não tinha 

caráter político, mas, sim, técnico, este dá indícios de qual é a concepção, portanto 

mostra a intencionalidade política. Conforme Saul e Saul (2013, p. 103): 

Todo o projeto pedagógico traz, de modo explícito, ou implícito, uma 
concepção de Educação e é justamente essa compreensão que caracteriza 
a dimensão política do projeto. Vale dizer, portanto, que a escolha de uma 
matriz de pensamento educacional é o que diferencia, na radicalidade, um 
projeto político pedagógico de outro. 

No caso específico do Promac, ele foi elaborado pela equipe e discorria sobre 

o programa, onde funcionava, como se constituía, o que se trabalhava em cada área. 

Assim, mesmo ao não determinar qual era a concepção de Educação, apontava que 

essa suposta “neutralidade” na escolha de conteúdos trazia a real intencionalidade, 



173 
 

que era tratar os conteúdos considerados essenciais, principalmente nas áreas de 

Língua Portuguesa e Matemática, o que reforçava a condição dos educandos da EJA. 

Além do PPE, havia um documento muito utilizado durante vários anos pelas 

escolas municipais, intitulado “Caderno de Metas”, que exercia o papel de avaliação 

das ações exercidas nas escolas. Era destacado no início de cada ano o que deveria 

ser realizado, com data prevista, funcionário responsável e, no final de cada ano, 

essas metas eram avaliadas. Por fim, outro documento que foi produzido foi o 

“Caderno de Validação”, que divulgava os projetos pedagógicos considerados 

exitosos. 

5.1.5.10 EJA E O MUNDO DO TRABALHO 

Entre 2009 e 2016, na cidade de SBC, foram desenvolvidos alguns projetos 

que visavam o atendimento da Educação Profissional. O primeiro deles ocorreu em 

2005 e tinha como título Inclusão Profissional de Educação de Jovens e Adultos 

(Ipeja). No entanto, observa-se que a intencionalidade estava marcada pela 

terminalidade dos educandos, em outras palavras, aqueles educandos que 

frequentavam a modalidade há muitos anos e não concluíam para continuar o 

processo educativo em outra modalidade.  

O perfil desses educandos geralmente tinha alguma deficiência intelectual, às 

vezes com diagnóstico e em outros casos não. Esse projeto, apesar de ter o nome de 

Educação Profissional, não apresentava ação nesse sentido, visto que os cursos 

oferecidos pelas Emip não eram atrativos para os jovens, pois, em sua maioria, eram 

cursos de costura. Esses jovens tinham perfis diferenciados, além de terem 

deficiência, eram oriundos do Ensino Fundamental e estavam com 15 anos. Pouco 

tempo depois, o curso foi avaliado e os educandos foram transferidos para o Promac 

e criaram o Projeto Alternativo (Alter 14), que se refere à idade, que permaneceu com 

os educandos remanescentes do projeto anterior e apresentavam deficiência. Ambos 

os projetos funcionaram por pouco tempo. Além dessas duas ações, não há registros 

de outras que abarcavam a Educação Profissional. 

No referido período, os cursos de Educação Profissional eram oferecidos nas 

Emip que faziam parte de outra secretaria. Eram cursos de curta duração (20 horas) 

e voltados ao público mais adulto. O caráter predominante desses cursos era para 

iniciação imediata no mercado, voltados para as áreas de corte e costura, manicure e 

construção civil. 
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As Emip permaneceram na Sedesc durante esse período, não houve aumento 

ou qualquer menção que ampliasse os cursos e se os eles eram pensados a partir 

dos sujeitos que frequentavam a modalidade. Destaca-se, também, que essas Emip 

se concentravam nas áreas centrais da cidade. 

A discussão sobre o mundo do trabalho e a elevação de escolaridade não 

ocorriam. Ao observar a Proposta Curricular, nota-se que essa temática não fazia 

parte dos conteúdos, não havia nenhuma articulação com oferecimento de cursos 

elaborados a partir das exigências legais sobre a Educação Profissional, como o 

mínimo de horas previsto em lei. 

5.1.5.11 GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Não há relatos de outras formas de participação, de assembleias e outras 

formas de decisão sobre as políticas públicas, das ações a serem planejadas e 

discutidas coletivamente. Durante período de 2009 a 2016, não há registro de espaços 

democráticos para discussão e ações coletivas, como fóruns e seminários. 

5.1.5.12 PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS ESTADUAIS E NACIONAIS 

A equipe responsável pelo Promac participou poucas vezes do Fórum Paulista 

de EJA, com muitas dúvidas de como funcionavam as discussões e como era a 

participação do poder público nesses espaços.  

Nos Encontros de Mova ABC, a cidade participou logo no começo quando foi constituir-
se; depois, não fazia mais parte das discussões, não havia representante nesses 
momentos. Acredita-se que, como a maior parte das cidades que faziam parte desses 
espaços eram ligadas a partidos de esquerda, deduz que os representantes de São 
Bernardo deixaram de participar por acreditar ser um espaço com outros ideais diferentes 
dos defendidos pelo governo em questão. (Ex-coordenadora do PBA). 

Apesar de ter uma tímida participação nos espaços dos fóruns, representantes 

da Secretaria de Educação participaram dos Encontros Nacionais de EJA, pelo menos 

há registros de dois encontros, os primeiros. 

5.1.5.13 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

Ao ouvir o relato da ex-coordenadora do PBA, observa-se que a formação 

ocorria nesse processo, mas, segundo os professores que atuavam na época, a 

melhor foi a oferecida pela Faculdade Metodista, que tratava questões específicas da 

modalidade. A formação era específica para os professores dos 1º e 2º Segmentos. 
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Durante os anos que transcorreram sob a responsabilidade da Fundunesp, era 

oferecida pelas assistentes pedagógicas, que realizavam as formações aos sábados 

com todos os professores. Em boa parte dessas formações, ocorriam trocas de 

experiências entre as práticas avaliadas positivamente.  

Há relatos, também, que houve a formação de pessoas de referência para a 

modalidade, dentro dos movimentos sociais, como Vera Barreto, proprietária, junto ao 

seu marido, da revista Veredas, que, nas últimas décadas do século XX, bem como 

no início deste, abordava a modalidade dentro da sua especificidade e com o viés da 

Educação Popular. No entanto, eram encontros pontuais com as assistentes 

pedagógicas, mas não causavam grandes impactos, pois não havia uma relação entre 

o que era dito nas formações e as alterações na prática. 

Outro momento de destaque relacionado à formação foi a assessoria externa 

com a Professora Sandra Medrano para assistentes pedagógicas13 e professores, 

cujo objetivo era formar leitores e escritores. Nessas formações, levantavam-se as 

competências necessárias para que o educando da EJA se transformasse em leitor e 

escritor. A formação era centrada nesses sujeitos: professores e assistentes 

pedagógicos, os demais profissionais que atuavam no Promac não recebiam 

formação específica.  

Essas assessorias culminaram na sistematização dos professores e finalizaram 

com a Proposta Curricular da EJA, que detalhava o conteúdo a ser abordado em sala 

de aula. Essa proposta curricular foi finalizada em 2004 e transformou-se no guia a 

ser seguido. Outra publicação também foi a validação, que era realizada pela 

Secretaria de Educação e abordava práticas de diferentes modalidades. Cabe 

ressaltar que a EJA teve uma edição especial. 

5.1.5.14 PROJETOS DESENVOLVIDOS 

Segundo relato da ex-coordenadora do PBA, os projetos desenvolvidos eram 

escassos e pontuais. Os projetos eram direcionados pela própria Secretaria, como 

projetos de reciclagem e meio ambiente, que ocorriam para toda a rede, assim iam 

também para o Promac, mas não se observava um projeto próprio, a partir das falas 

dos educandos e com vistas à transformação social. 

 
13  Até 2004, utilizava-se o termo “assistente pedagógica”, pois seu papel se diferenciava do restante 

da rede. Na época, só havia cargo público de orientadora pedagógica e, mais tarde, ocorreu o 
primeiro concurso de coordenadora pedagógica, que tinha uma ação dentro da escola.  
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No período de 2009 a 2016, na cidade de SBC, o Governo Municipal 

estabeleceu um único projeto com o Governo Federal, relacionado à EJA, o PBA, que 

substituiu o Mova que já existia na cidade. Como havia verba direcionada para o 

pagamento e para a manutenção das salas advindas do Governo Federal, o Mova foi 

destituído. Outros projetos dentro da política pública federal não foram acordados com 

o Município. 

5.1.5.15 ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DOS EDUCANDOS 

A permanência dos educandos na modalidade EJA é um grande desafio em 

todo seu percurso. Em alguns momentos, torna-se ainda mais difícil, em virtude das 

condições econômicas, motivo pelo qual os educandos acabam largando a escola, 

em função da necessidade de trabalho. Assim, com o objetivo de promover a entrada 

e a permanência dos educandos dessa modalidade, o acompanhamento é 

fundamental. Esse acompanhamento não no sentido burocrático, mas pensando nas 

ações para a sua permanência, e ou levantamento das dificuldades enfrentadas para 

pensar em alternativas. No caso específico desse período, havia um controle, 

sistemático, que ficava centralizado na Secretaria de Educação, onde havia o 

acompanhamento e seria feita a divulgação. Nos casos com número baixo de alunos, 

os educandos eram transferidos para outros espaços que abarcavam o número maior. 

A centralização do acompanhamento ocorria mais no sentido de verificar o 

número de educandos, dos promovidos, mas não havia um setor ou propriamente um 

grupo para esse acompanhamento fazendo inferências com outros dados, 

relacionados ao IBGE, com o número de educandos com baixa escolaridade por 

região e o cruzamento destes dados. 

5.1.5.16 PRODUÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DOS EDUCANDOS 

Os momentos de divulgação dos trabalhos produzidos dos educandos ocorriam 

nos encontros aos sábados e no encontro de educadores chamado “Compartilhar”, e 

o “Caderno de Validação”, que ocorreu por alguns anos, com o objetivo de realizar 

uma grande troca de experiências entre os educadores e nas diferentes modalidades 

na rede municipal. 

A EJA seguiu com esse formato até o final de 2008, quando ocorreram as 

eleições municipais e Luís Marinho, do PT, foi eleito prefeito de SBC. Com o resultado 
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do pleito eleitoral de 2008, a equipe administrativa municipal da época, sabendo que 

não iria continuar, não realizou o pregão para dar continuidade ao convênio entre o 

município e, na época, a Fundunesp, parceira que era responsável por toda a 

organização da modalidade. Diante do fechamento do contrato de parceria, todos os 

profissionais (auxiliares administrativos, assistentes pedagógicos e coordenadora do 

programa), que atuavam no Promac por intermédio de contratos de trabalho, foram 

dispensados no final desse referido ano. Na Seção de EJA, ficaram presentes para 

fazer o processo de transição entre as administrações apenas a chefe de seção da 

EJA, a coordenadora do PBA e a assistente social, pois eram concursadas.  

Diante da descrição desse cenário de como se organizava a modalidade no 

município, no período que antecede a análise da política pública, no próximo capítulo, 

será descrita a política pública de EJA no período de 2009 a 2016. 
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6 A EJA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO NO PERÍODO DE 2009 A 2016 

Neste capítulo, pretende-se colocar luz na política pública de EJA executada 

no período de 2009 a 2016, de forma a apontar os diferentes aspectos que a 

constituíram, as principais ações que foram permeadas pelas diretrizes de Governo: 

acesso e permanência; qualidade social e gestão democrática    

6.1 Diretriz: acesso e permanência 

Em se tratando da diretriz acesso e permanência, 12 pontos são, aqui, 

abordados: Processo de mudança; Reestruturação do quadro de profissionais dentro 

da Secretaria de Educação; Financiamento; Democratização dos espaços e 

adequação; Núcleo de informação dos dados da gestão pública; Divulgação; 

Parcerias com outras secretarias; Atendimentos ampliados; Educandos com 

deficiência; Alteração da carga horária; Alimentação escolar; e por fim, Transporte 

escolar. 

6.1.1 Processo de mudança  

Após as eleições municipais, realizadas no final de 2008, houve um rompimento 

da alternância de poder entre os partidos considerados de direita, e o partido de 

esquerda retornou ao poder depois de 20 anos.  

Diante das eleições e da entrada do novo prefeito, a equipe organizada para 

assumir a Secretaria de Educação, caso viesse ganhar as eleições, já havia realizado 

uma pesquisa sobre os programas desenvolvidos no governo vigente, e, segundo a 

ex-chefe de Divisão da Educação do(a) Trabalhador(a) da EJA, acreditava-se que 

havia ausência do Estado:  

Essa leitura de ausência do Estado era muito claro para nós, havia um descompromisso 
de efetivação de um direito, digno para acesso à Educação na cidade de São Bernardo do 
Campo. Isso era muito claro, reconhecendo os sujeitos, como sujeito de conhecimento e 
sujeito de direito. (Ex-chefe de Divisão da Educação do(a) Trabalhador(a) da EJA). 

A equipe que se tornou responsável pela modalidade tinha como diretriz 

efetivar o atendimento sobre a responsabilidade do poder público pautado nos 

seguintes princípios: 

A política de EJA e Educação Profissional faz parte do sistema de Educação 
da rede municipal de SBC, desde 2009. Essa configuração procedeu por 
orientação aos princípios da escola pública para todos/as, alinhada às 
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diretrizes de acesso, permanência, gestão democrática e qualidade social. 
(SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2016c, p. 15). 

Essa nova equipe, que assumiu a EJA, teve grandes desafios a serem 

enfrentados, visto que, por ser um serviço terceirizado e por não ter o contrato 

renovado, não havia estrutura mínima para dar continuidade ao atendimento à 

modalidade, nem sequer professores. Em função da decisão de retomar o 

atendimento a essa modalidade, foi constituída a equipe e decidido com o aval da 

Secretária da Educação, na época, Cleusa Rodrigues Repulho, que seria realizada 

uma seleção para compor o quadro. Assim, foi feita uma seleção pública para ocupar 

os principais cargos, diante do que já era oferecido, utilizando as mesmas vagas da 

parceria anterior. No entanto, não foi possível ocupar o quadro de professores no 

tempo esperado e demorou um bom tempo para que as vagas fossem preenchidas, 

em função da questão burocrática necessária para a ocupação dos cargos. Nessa 

organização de quadros, foram solicitadas, também, vagas para assistentes 

pedagógicas, bem como para coordenadora pedagógica. 

Além da questão de organização de quadros necessários e urgentes, foi 

organizada a parte legal, pois foram elaboradas Resoluções deliberando sobre a 

Diretriz do Atendimento no Conselho Municipal de Educação (CME). 

A descrição do contexto em que se deu a política pública de EJA foi pautada 

nas diretrizes que a marcaram dentro da proposta de Governo, eleita pela população 

são bernardense: acesso e permanência, qualidade social e gestão democrática. 

6.1.2 Reestruturação do quadro de profissionais dentro da Secretaria de Educação  

A questão da reestruturação do quadro de profissionais dentro da Secretaria 

de Educação foi um grande desafio, pois houve necessidade de organizar todo o 

quadro de funcionários para possibilitar um atendimento que respondesse à 

expectativa da modalidade. Essa organização passava pela seleção de professores 

dos 1º e 2º Segmentos, totalizando mais de 150 docentes. Além disso, foi necessário 

oferecer, no quadro, oficiais de escola e merendeiras para atenderem no período 

noturno. Assim, todas as escolas que atendiam a EJA passaram a ter um quadro, 

tanto administrativo quanto pedagógico para o atendimento noturno. 

Além da organização de pessoal para atender o período noturno e a legalização 

do serviço, tornou-se imprescindível dialogar junto às equipes gestoras de todas as 
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unidades escolares que atendiam o serviço sobre as especificidades da modalidade, 

pois elas passaram a responder por essa modalidade.   

O quadro de professores passou a ser composto com professores da rede 

pública municipal, advindos da própria rede e/ou da seleção pública inicialmente. 

Depois, com concurso para a modalidade do 2º Segmento, dividido por área, para os 

especialistas. Como passou a fazer parte da rede, as demandas de vagas ou 

necessidades para atender a modalidade eram encaminhadas para a seção 

responsável, portanto a EJA passou a ser parte das demandas do Recursos Humanos 

da Secretaria de Educação. 

A Seção de EJA passou a fazer parte do organograma da Secretaria de 

Educação, dentro da Divisão da Educação do(a) trabalhador(a) com uma equipe de 

Governo composta com professoras oriundas da rede e uma convidada externa que 

tinha experiência na EJA no município vizinho, Santo André. No entanto, a efetivação 

da política pública também tinha outros desafios, pois era necessário, também, formar 

a equipe de Governo, pois algumas pessoas não tinham uma formação política, 

conforme relata a ex-chefe de Divisão da Educação do(a) Trabalhador(a): 

[...] isso foi um desafio muito grande porque, ao mesmo tempo que a gente tinha que gerir 
a política pública, a gente tinha que formar toda uma equipe. E os conflitos dessa formação 
e do entendimento do seu lugar, como um gestor público ativista, foi bastante desafiador. 

Após a legalização da modalidade como um serviço da administração pública, 

foram necessárias, durante todos os anos da gestão, formações constantes com as 

equipes gestoras para discutir a concepção de EJA, o perfil dos educandos, entre 

outras pautas. 

Com o objetivo de promover o direito à Educação e garantir o atendimento a 

todos os educandos da EJA, discutiu-se como promover uma Educação para todos. 

Para tanto, foram abordadas as principais bases para a efetivação das políticas 

públicas que perpassavam a questão estrutural, legal e de currículo.  

6.1.3 Financiamento 

O financiamento é um dos grandes desafios na implantação da política pública, 

pois viabiliza as ações projetadas ou restringe o atendimento e até a ampliação. 

No período analisado – 2009 a 2016 –, as matrículas da EJA não eram 

computadas com um valor de ponderação, conforme preconiza o Fundeb; assim, os 

educandos da EJA eram computados no mesmo valor das demais modalidades. 
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Como era algo novo para as equipes gestoras, foi necessário fazer diversas reuniões 

para orientação para que os valores fossem investidos em ações para a modalidade.  

6.1.4  Democratização dos espaços e adequação 

Para que os educandos se sentissem acolhidos e como parte da rede pública, 

foi necessário dialogar de uma forma constante com as equipes gestoras para que 

todos os espaços fossem oferecidos aos educandos. Esse foi um grande desafio no 

sentido de como o serviço era visto, durante anos, como inquilino, passando, desse 

modo, a fazer parte da gestão. Essa perspectiva do direito à Educação foi uma grande 

mudança, pois o aluno passou a fazer parte da escola. A escola no período noturno 

deveria oferecer o mesmo atendimento do período diurno; entretanto, muitos desafios 

foram enfrentados entre 2009 e 2016.  

Para possibilitar o acesso dos educandos da EJA à biblioteca, foi necessário 

fazer as adequações, como a aquisição de livros para o perfil jovem e adulto e a 

compra de livros como literatura de cordel, e foi firmada parceria com o jornal local 

para que todas as unidades escolares recebessem semanalmente o material.  

Os laboratórios de informática também passaram a ser utilizados no período 

noturno, quer fosse com o acompanhamento de profissionais que ficavam no 

laboratório, quer fosse com os professores. Em algumas unidades escolares, o acesso 

dos educandos a esses espaços ocorreu de forma tranquila. Em outras, foram 

necessárias intervenções para que todos percebessem o que significava a garantia 

do direito à Educação. 

6.1.5 Núcleo de informação dos dados da gestão pública 

Outra ação importante no acompanhamento das políticas públicas, bem como 

nas suas formulações, foi a instalação do núcleo de informação na Divisão da EJA, 

que, segundo documentos, produzidos à época, definia-se como um conceito de 

gestão pública: 

[...] este material concretiza um conceito de gestão pública que busca 
informação, sistematizam dados e comunica os mesmos de modo que 
possam ser democratizados e analisados, para então termos a ordem do 
direito frente às subjetividades dos/as educandos/as e comunidade. (SÃO 
BERNARDO DO CAMPO, 2012b, p. 10). 

Esse núcleo era responsável pelo acompanhamento sistemático das 

matrículas, bem como das taxas de evasão da EJA nas Escolas Municipais de 



182 
 

Educação Básica e Educação Profissional. Além disso, analisava os dados do IBGE, 

quanto ao número de pessoas não alfabetizadas, localizando-as nos bairros com 

detalhamento de gênero e faixa etária, elaborado a partir de uma rigorosa pesquisa 

nos dados do IBGE. 

Além desse levantamento, também eram acompanhadas as alterações no 

mercado de trabalho no Município, com levantamento da empregabilidade por área. 

Em paralelo ao acompanhamento das matrículas e da evasão, eram realizadas 

pesquisas sistemáticas com os alunos egressos da EJA, principalmente com relação 

à Educação Profissional para acompanhar a empregabilidade dos educandos após o 

término dos cursos e da elevação de escolaridade. Além disso, efetiva-se um 

levantamento de perfil das colocações e das vagas de emprego, estabelecendo um 

comparativo com o perfil dos educandos da EJA com o objetivo de promover diálogos 

efetivos no sentido de resultar em ações que buscavam melhorar a qualificação 

profissional realizada na cidade.   

Os dados levantados sistematicamente eram tratados e discutidos com as 

equipes gestoras em diferentes momentos, nos quais se fazia o cruzamento de 

informações entre os números observados e os atendimentos nas diferentes regiões, 

com o objetivo de sensibilizar a equipe para qualificar a busca desses educandos.  Os 

dados também auxiliavam no acompanhamento pedagógico, em função dos números 

dos educandos que deixaram de frequentar as aulas. Discutiam-se, também, os 

princípios das diretrizes curriculares, a ação pedagógica propriamente dita no sentido 

de garantir a permanência do educando nas salas de aula.  Além disso, as questões 

estruturais eram abordadas com o propósito de resolvê-las, como dificuldade de 

transporte e outros problemas que pudessem interferir ou impedir que os educandos 

acompanhassem as aulas. 

6.1.6 Divulgação 

O processo de divulgação era constante entre 2009 e 2016, realizado 

sistematicamente por intermédio de um plano com as ações discriminadas e 

discutidas coletivamente. É de conhecimento, no trabalho com a EJA, que a abertura 

das matrículas no início do semestre não garante o acesso dos educandos. Torna-se 

necessário, assim, fazer um processo amplo de divulgação, que perpassa por ações 

gerais e pontuais. Nas ações gerais para a cidade, faixas foram colocadas em 

diferentes pontos bem como cartazes nos espaços públicos. Em paralelo a essas 
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ações, havia um processo de caminhar pelos bairros da cidade para entregar 

panfletos e dialogar com os munícipes no sentido de divulgar o atendimento da 

modalidade, pois, apesar do tempo longo que existia na cidade, ainda era 

desconhecida por boa parte da população. Nesses diálogos pontuais, além de falar 

sobre o serviço, reforçava-se o direito à Educação para todos. 

6.1.7 Parcerias com outras secretarias 

Entende-se que, para garantir o direito à Educação para os educandos, 

diversas ações com diferentes parceiros foram necessárias para promover o acesso 

e a permanência deles. Dentre inúmeras ações, houve parceria com outras 

secretarias, a saber:  

a) Sedesc: a parceria com essa Secretaria ocorreu durante as duas gestões, 

pois havia um diálogo direto para atender as demandas do atendimento dos 

educandos da EJA, visando sua permanência na escola. 

Dentre as parcerias firmadas, havia o acompanhamento dos meninos e das 

meninas menores de 18 anos, que saiam do sistema fechado, na Fundação Casa. 

Mensalmente, reuniam-se representantes da Fundação Casa, da Sedesc, do Sistema 

Público Estadual, da Fundação Criança e um representante da seção da EJA. Esses 

encontros tinham por finalidade discutir cada caso dos menores infratores e tirar os 

encaminhamentos para dar continuidade aos estudos, verificando a idade e o 

ano/ciclo que pararam, bem como o acompanhamento que seria dado pela Fundação 

Criança. 

 Outra parceria estabelecida visava o atendimento do Programa de Educação 

do Adolescente para o Trabalho (Peat), na qual os meninos menores de idade eram 

selecionados pela Sedesc a partir da situação de vulnerabilidade social, para serem 

encaminhados para fazer a formação nas escolas que ofereciam EJA. Destaca-se que 

esse projeto já existia nos Governos anteriores. No entanto, os critérios foram 

alterados significativamente, pois, antes, não se considerava a condição social e, 

depois, passou a ser o aspecto mais relevante, pois os jovens eram oriundos das 

regiões mais empobrecidas da cidade e em condições de violência. Essa formação 

que os jovens do Peat recebiam era organizada com a elevação de escolaridade com 

qualificação profissional, principalmente na área de informática, pois, posteriormente, 

eram encaminhados para realizar estágio remunerado nos departamentos do serviço 

público.  
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Dentro da perspectiva de atender a todas as especificidades dos sujeitos, 

buscava-se tomar parte dos diferentes conselhos municipais existentes na cidade, por 

considerá-los importantes canais de participação. 

Os conselhos gestores de políticas públicas são canais efetivos de 
participação, que permitem estabelecer uma sociedade na qual a cidadania 
deixa de ser apenas um direito, mas uma realidade. A importância dos 
conselhos está no seu fortalecimento da participação democrática da 
população na formulação e implantação de políticas públicas. (TARUMÃ, 
2017, n.p.). 

 A parceria também ocorria por intermédio da participação de representantes da 

seção da EJA nos fóruns e nos conselhos municipais, de diferentes públicos, como 

Conselho do Idoso; Conselho da pessoa com deficiência, Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho da Segurança Pública. 

Nesses conselhos, por serem espaços de participação democrática, ouvia-se a 

sociedade civil no sentido de promover políticas públicas que atendessem as suas 

especificidades. 

No Conselho Municipal do Idoso, havia a participação de representantes de 

diversas secretarias e representantes de instituições privadas e particulares que 

atendiam os idosos na cidade. Nesses encontros, eram discutidas as possibilidades 

de tornar a estadia nos espaços de acolhimento mais humanizada e de que forma as 

diferentes secretarias poderiam contribuir com esse processo. Discutia-se, também, 

as dificuldades enfrentadas pelos idosos quando eram institucionalizados. No caso da 

Educação, a parceria firmou-se pela instalação de uma sala de Mova no Lar São 

Vicente de Paula, uma instituição pública que abrigava idosos cujas famílias não 

tinham condições de atender.  

No Conselho da Pessoa com Deficiência, também a EJA participava com 

representantes de outras modalidades, no sentido de ouvir as demandas da 

comunidade e pensar em estratégias para o atendimento dos educandos com idade 

para essa modalidade. No CMDCA, também se tratava a articulação das ações de 

várias secretarias para atender a criança, o jovem e o adolescente como um ser 

integral, de modo a verificar todos os aspectos no sentido de proporcionar uma vida 

saudável. 

A participação do Conselho de Segurança Pública buscava estabelecer uma 

parceria entre todas as áreas; dentre outras ações, no projeto cidade de paz, que eram 

ações articuladas no território para o atendimento aos munícipes. Nesse sentido, a 
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Educação era responsável pelos processos educativos e pela possibilidade de abrir 

salas, principalmente do Mova para atender a comunidade. “A ação da Secretaria 

nesse projeto se estabeleceu por processos formativos de mulheres, tanto em 

elevação, quanto qualificação. A média de atendimento por território procedeu no 

número de 20 mulheres” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2016c, p. 20). 

A parceria também ocorria nos encaminhamentos ao Centro de Referência da 

Assistência Social (Cras) e ao Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (Creas). Diante das dificuldades apontadas pelos educandos da EJA, 

encaminhadas pelas unidades escolares, estabelecia-se interlocução com o Cras, 

referência da região, para o atendimento e possíveis encaminhamentos. 

b) Secretaria de Saúde: com relação à Secretaria de Saúde, a interlocução 

ocorria em função de diferentes fins. Dentre eles, pode-se citar alguns como: 

divulgação do período de matrículas da EJA; instalação de salas de aula para os 

frequentadores do Centro de Atenção Psicossocial (Caps); projetos específicos, como 

oftalmologia e jovens dentistas. 

No processo de divulgação, a Secretaria da Saúde era contatada no sentido de 

auxiliar na divulgação das escolas que atendiam a modalidade, aceitando colocar 

cartazes da EJA, além de apontamento, também, das pessoas com baixa 

escolaridade, que foram visitadas pelo programa Saúde da família, por intermédio dos 

agentes de saúde.  

Após diálogos, foi instalada uma sala de aula no Caps adulto no centro da 

cidade. Além de ter aulas de alfabetização pelo Mova, também recebiam 

apresentações culturais e educadores populares para desenvolver projetos junto aos 

usuários.  

Outros projetos foram adaptados para o atendimento dos educandos da EJA, 

como os jovens dentistas, que era um projeto com uma equipe de dentistas da cidade 

em parceria com as Secretarias de Educação e Saúde para fazer um levantamento 

da saúde bucal dos educandos da rede, junto aos dentistas da rede municipal, que foi 

realizado com os adultos e com as crianças também. Diante da demanda, os dos 

educandos foram encaminhados para as Unidades Básicas de Saúde para 

atendimento.  

A parceria também se deu no programa de oftalmologia, no qual os educandos 

da EJA passaram por consulta no período noturno e, nos casos necessários, 

receberam óculos. Esses atendimentos aconteciam comumente no período diurno, 
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mas foram realizadas as adaptações necessárias com o auxílio da própria seção de 

EJA para o atendimento desses educandos no período noturno.  

c) Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET): a 

parceria também foi estabelecida com a SDET para a efetivação das “Políticas de 

encaminhamento de Educação e Trabalho, com os projetos: Arranjos Produtivos 

Locais (APL)14, Escola Trabalho e inscrições no Sistema Nacional de Emprego (Sine) 

(SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2016c). 

Havia também a parceria com a Central de Trabalho e Renda (CTR) que fazia 

parte da SDET, conforme relato da orientadora pedagógica aposentada: 

Nós, enquanto Educação, fazíamos parceria formativa, pois tínhamos um trabalho de 
orientação profissional social, em que havia uma equipe que atendia em processo de 
orientação para os trabalhadores que buscavam a central de trabalho e renda, que 
funcionava como uma agência de emprego pública. A parceria se dava também nas 
escolas e nos cursos de Educação profissional da prefeitura, que recebiam orientação 
profissional social e, também, todos preenchiam as fichas de trabalho e renda para ficarem 
cadastrados quando surgisse algum posto de trabalho. E, assim, eles eram chamados, 
era uma agência de emprego pública, e, aí, a gente tinha parceria, arrumar postos de 
trabalho para os alunos e alunas. 

d) Secretaria de Esportes: no intuito de atender os educandos e suas 

especificidades, foram estabelecidas parcerias pontuais a partir de projetos que os 

educadores desenvolviam, principalmente com o público idoso, como também o 

Projeto de Bem com a vida, que ocorreu em algumas escolas que atendiam a EJA e 

era direcionado para os educandos dessa modalidade, além de divulgar esse projeto 

que ocorria dentro das Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

e) Secretaria de Cultura: com essa Secretaria, a parceria ocorreu desde o 

início da nova gestão em diferentes ações durante os quatro anos. Em virtude das 

dimensões tratadas no currículo, como: Ciência, Cultura e Trabalho, foi estabelecida 

uma interlocução constante para o desenvolvimento de ações conjuntas, dentro da 

dimensão da Cultura. Dentre essas ações, pode-se citar o uso dos espaços públicos 

da Secretaria da Cultura para que os educandos da EJA pudessem assistir a 

espetáculos teatrais, de dança, de música, entre outros. Essas apresentações 

ocorriam, sistematicamente, a partir do diálogo com as escolas e das demandas 

levantadas pelos educandos. Além disso, a própria Secretaria de Cultura oferecia para 

 
14 APL é uma organização que faz o poder público, empresas privadas, sindicato dos trabalhadores e 

sindicato patronal, as Universidades e Senai e Senac, o representante da EJA São Bernardo 
participava da área de confecção. Tinha como objetivo fomentar a economia local do setor produtivo, 
nesse caso a confecção, era de formar os trabalhadores para as empresas locais e valorizar o trabalho 
das empresas locais  
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a EJA as apresentações dentro dos espaços, promovia também o estreitamento entre 

os artistas e a Secretaria de Educação para possíveis parcerias.  

f) Secretaria de Administração: com essa Secretaria, foi possível promover a 

elevação de escolaridade para os funcionários da Prefeitura. Ao chegar na 

administração, a equipe de Governo fez um levantamento com a Secretaria de 

Administração e foi constatado um índice considerável de funcionários que não 

haviam concluído os anos iniciais do Ensino Fundamental. Apesar dos concursos mais 

recentes exigirem a escolaridade mínima, ainda havia um grande número de 

funcionários que entrou sem essa exigência. Assim, foi estabelecida uma parceria no 

sentido de a Secretaria de Administração dialogar com as diferentes repartições 

públicas, para que elas dispensassem seus funcionários por uma hora de trabalho, e 

esse funcionário também participaria das aulas durante uma hora. A partir dessa 

parceria, foi possível atender mais de 100 funcionários em horário de trabalho.  

g) Secretaria de Transporte: ainda dentro da perspectiva de possibilitar as 

condições de acesso e de permanência dos educandos da EJA, estabeleceu-se uma 

parceria com a Secretaria de Transporte para ampliar o atendimento dos educandos 

na utilização do Cartão Legal e, assim, ampliou-se muito em relação ao atendimento 

anterior. Todos os educandos que apresentaram o comprovante de endereço e 

correspondiam a uma determinada distância, receberam O Cartão Legal para ser 

utilizado durante o período de aula para se deslocar para a unidade escolar. 

6.1.8 Atendimentos ampliados 

Dentro das diretrizes traçadas para a Educação, que era acesso, permanência 

e gestão democrática, acreditava-se que, para garantir o direito à Educação e às 

diretrizes, era fundamental que os atendimentos com diferentes formatos para receber 

os diferentes perfis fossem ampliados, e assim foi efetivado. Segundo os documentos 

produzidos naquele tempo, os atendimentos seguiam uma orientação curricular 

pautada nos eixos, conforme observa-se na sequência: 

Os diferentes atendimentos têm como orientação curricular a organização do 
planejamento pedagógico pelos Eixos de Conhecimento: Memória e 
Territorialidade, Meio Ambiente e Saúde, Cultura e Trabalho e as Linguagens: 
(Corporal; Tecnológica; Oral e Escrita). Esse atendimento, também, pode 
estar associado à Educação Profissional que se faz em elevação de 
escolaridade e QP – Qualificação Profissional Inicial e Continuada, nos 
preceitos da Educação Integral. (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2016c, p. 
12). 
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Além de permanecer com o atendimento nas Escolas Municipais de Educação 

Básica, ampliou-se o atendimento nas Emip, pois estas começaram a fazer parte da 

Secretaria de Educação. Assim, elas passaram a atender tanto a qualificação 

profissional, que sofreu grandes mudanças e ampliação, conforme será tratado a 

seguir, como também passaram a oferecer a elevação de escolaridade.  

Retornou o atendimento do Mova, bem como o PBA em diferentes formatos e 

com diferentes parceiros, como salas de Mova nas igrejas, nas associações, nos 

amigos de bairro, entre tantos outros espaços de difícil acesso, lugares longínquos 

com poucos recursos, bem como salas de aula nos abrigos de moradores de rua, para 

os pescadores, na época do “defeso”15, entre tantos outros. Para o aumento de salas 

do Mova, havia um movimento com as entidades da sociedade civil para ampliar as 

salas de aula. Nesse sentido, realizou-se a abertura de salas para os moradores de 

rua, salas no Caps e em todos os locais que houvesse necessidade. Além disso, 

houve a abertura de sala de aula no CDP para as mulheres privadas de liberdade. 

Outro atendimento que se transformou nesses oito anos foi a Telessala. Sobre 

o serviço, foi realizada uma pesquisa com a população que fez uma avaliação muito 

positiva. Assim, foi mantida a Telessala, mas transformada a partir da concepção 

discutida para todas as modalidades, quando passou a se chamar Ciclo de 

Autogestão do Conhecimento Presencial e Modular (CAGECPM). Esse atendimento 

era organizado por módulos para o 2º Segmento (5ª a 8ª série). Esse atendimento era 

organizado da seguinte forma: 

A proposta deste atendimento se faz para organizar uma oferta mais flexível 
nas várias composições do currículo. A carga horária se compõe em: carga 
horária diária das aulas; atividades de autogestão do conhecimento e estágio 
em trabalho.  As ofertas são flexíveis e diversificadas acontecem m 3 módulos, 
sendo esses: Linguagens e Códigos: Língua Portuguesa, Inglesa e Artes; 
Ciências Humanas: História e Geografia; ciências da Natureza e Matemática: 
Ciências e Matemática. (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2016c, p. 10). 

 Esse atendimento foi reorganizado e acompanhou as mesmas discussões de 

currículo estabelecidas com os demais formatos de EJA. 

 

 
15  O defeso é a paralisação temporária da pesca para a preservação das espécies, tendo como 
motivação a reprodução e/ou recrutamento, bem como paralisações causadas por fenômenos naturais 

ou acidentes. 
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6.1.9 Educandos com deficiência16 

Os educandos com deficiência tinham um atendimento diferenciado, havia 

discussão dos casos junto à psicóloga e à fonoaudióloga que faziam parte da equipe 

da EJA, para fazer as intervenções e os encaminhamentos necessários. Em diversas 

escolas, havia o Atendimento Educacional Especializado (AEE) no período que 

antecedia a aula para atender os educandos da EJA. 

6.1.10 Alteração da carga horária 

Outra mudança que trouxe uma nova estrutura para a EJA foi a alteração da 

carga horária que, respeitando a legislação federal, passou a seguir 1.200 horas 

anuais, devendo cada semestre oferecer 600 horas para os educandos que 

estivessem cursando o 1º Segmento, organizado em dois ciclos: I (alfabetização) e II 

(pós-alfabetização), que correspondiam, na sua totalidade, ao antigo formato de 1ª a 

4ª série. 

Quanto ao 2º Segmento, correspondente às antiga 5ª a 8ª séries, também 

houve alteração com relação à carga e à reorganização por ciclos. 

A oferta se faz em ciclo III (6º e 7º termo) e em ciclo IV (8º e 9º termo). Essa 
oferta está organizada em 800 horas anuais, sendo 700 presenciais e 100 em 
projetos pedagógicos. Essas 100 horas são organizadas pela escola 
seguindo as orientações formatadas nas do programa Escola Livre; (SÃO 
BERNARDO DO CAMPO, 2016c, p. 21). 

A escola livre foi um projeto organizado para oferecer outras linguagens aos 

educandos no período que antecedesse a aula, às sextas-feiras, das 18h30 às 19h30. 

Esse horário era organizado com a parceria dos professores de Educação Física, 

Artes e professor da sala de aula, utilizando os espaços disponíveis nas unidades 

escolares, como laboratório de informática e quadra poliesportiva.  

6.1.11 Alimentação escolar 

A partir dos Seminários realizados nas unidades escolares, desde 2009, com a 

participação dos educandos, professores e equipe gestora, discutiam-se as mudanças 

desejadas para a escola, dentre elas foi praticamente unânime a alteração da 

alimentação escolar no período noturno. 

 
16  Segundo Sassaki (2002), o termo correto para identificar é pessoa, criança com deficiência; nesse 

caso, como pode ser jovem, adulto ou idoso é caracterizado como educando com deficiência.  
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Foi extraído, democraticamente, que fosse servido o jantar, em substituição ao 

lanche servido anteriormente, justificado pelo fato de boa parte dos educandos serem 

trabalhadores e de se deslocarem direto do trabalho para a escola. Para que esse 

processo respeitasse os princípios de gestão democrática, foi realizada uma escuta 

atenta dos educandos, por intermédio de um questionário enviado para todas as 

escolas para que eles colocassem quais eram as suas necessidades e o que 

desejavam para o horário do jantar. A partir da leitura e da sistematização desses 

questionários, foi estabelecido um diálogo entre a divisão da EJA e o setor da 

alimentação escolar. Foi estabelecido que seria servido jantar, a princípio, três vezes 

por semana.  

6.1.12 Transporte escolar 

Outra mudança substancial ocorrida no período de 2009 a 2016, na cidade de 

SBC, com vistas a garantir o acesso e a permanência dos educandos da EJA, foi a 

alteração no transporte escolar. Em diálogos estabelecidos com os setores 

responsáveis foi ampliado o atendimento de transporte para os educandos da EJA, 

não só para quem tivesse alguma deficiência, mas também para atender educandos 

com elevada idade e que, portanto, tinham o deslocamento para a escola prejudicado 

por conta das limitações referentes ao tempo de vida. Além disso, foi ampliado 

significativamente o número de educandos atendidos pelo Cartão Legal, ao utilizar o 

transporte público. Os critérios foram alterados a partir da especificidade dos sujeitos 

jovens, adultos e idosos, em virtude de distância e de periculosidade, por ser o período 

noturno.  

6.2  Qualidade social 

Em se tratando da qualidade social, nesta seção, três pontos são abordados: a 

reorganização do PPP; a construção das diretrizes curriculares; e, por fim, as 

dimensões do currículo. 

6.2.1 Reorganizando o PPP 

A Reorganização do PPP foi uma das primeiras ações da Secretaria de 

Educação de SBC, no ano de 2009. Foi a discussão sobre o PPP, o qual 

passou a ter o P de “Político”. Desde o início, o documento marcou a concepção 
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de ser humano, formada pelas experiências ao longo da vida em seus 

diferentes momentos: 

[...] o desenvolvimento do ser humano passa por integrar as experiências da 
infância, a puberdade, a adolescência, a juventude, o adulto e o ancião. A 
cada dia e a cada tempo significamos os acontecimentos do cotidiano 
estabelecendo novas aprendizagens sobre nós mesmos e sobre o outro e o 
mundo. (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2009a, p. 4). 

Além disso, o PPP destaca a condição de desigualdades sociais. Para tanto, 

sinaliza que ele deve ser elaborado a partir da realidade do educando e caminhar no 

sentido de assegurar o direito à Educação, bem como os princípios da Educação laica, 

pública e gratuita para todos, além de pensar uma escola que esteja integrada ao seu 

território, valorizando os saberes e as experiências dessa comunidade.  

Como formação permanente, durante os oito anos de gestão, foram realizadas 

formações mensais ou bimestrais com a participação de todos que trabalhavam com 

a modalidade, organizados por área de atuação, na unidade escolar e, também, havia 

reuniões coletivas com todos que atuavam na modalidade. 

Mensalmente, ocorriam reuniões formativas com as equipes gestoras para 

dialogar sobre a concepção de EJA, como organizá-la dentro do espaço escolar, de 

modo a promover o direito à Educação, como também eram colocados os desafios do 

cotidiano escolar, para que coletivamente fossem discutidas as alternativas para 

encaminhar as ações. 

Ademais, ocorriam reuniões separadas com os professores que atuavam por 

modalidade: com os que atuavam no 1º Segmento, com a intencionalidade de discutir 

o processo de alfabetização e as possíveis intervenções para que avançasse nas 

fases da escrita. Com os professores que atuavam no CAGECPM, o objetivo era 

aproximar a organização da EJA por módulo da discussão do currículo crítico-

libertador. Para os professores do 2º Segmento, havia formações por área de 

conhecimento para tratar a concepção de currículo. Os Educadores Populares que 

atuavam em parceria com os professores nas unidades escolares também se 

encontravam mensalmente para discutir os projetos desenvolvidos e a articulação 

com o currículo. 

Além dos professores e da equipe gestora, os oficiais também tiveram 

formação por diversas vezes, quando também abordavam o perfil do educando da 

EJA, apontando a importância do cuidado com a sua chegada na unidade escolar. 

Com as merendeiras, foi realizada a formação por algumas vezes, também com o 
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mesmo objetivo de discutir a importância da alimentação para os jovens e adultos, 

que também fazia parte do objetivo maior que era a garantia do direito à Educação. 

Bimestral ou trimestralmente, eram realizados encontros com todos os 

professores com temáticas diferentes dialogadas a partir das demandas das unidades 

escolares para aprofundar a discussão de currículo. 

Diversos projetos desenvolvidos ou intensificados na rede municipal no que diz 

respeito à EJA foram firmados em parceria com o Governo Federal, que, na época, 

tinha vários projetos, apesar das críticas e das análises negativas. Dentre esses 

projetos, o PBA foi mantido durante os oito anos de gestão, atuando paralelamente 

ao Mova SBC.  

O PNLD-EJA também foi firmado no período de 2009 a 2016, na cidade de SBC. 

No primeiro lançamento, havia apenas duas editoras, mas, no segundo, já contava 

com a maioria das editoras ligadas à área da Educação, como Moderna e FTD. O 

processo de escolha dos livros também seguia uma forma participativa. Eram 

organizadas comissões com representatividade dos diferentes segmentos para a 

escolha dos livros, relacionando com o currículo, discutindo-os como mais um 

instrumento de pesquisa para ser utilizado em sala de aula e não como substituição 

ao currículo, com definição de conteúdos a serem tratados. 

O Projovem não obteve o número mínimo de inscritos, para que pudesse ser 

organizado na cidade, apesar de todo o esforço no processo de divulgação. Avalia-se 

que o valor oferecido não era atrativo para os educandos dessa faixa etária e 

moradores de uma cidade urbana, como SBC.  

O Proeja de Formação Inicial e Continuada (FIC), um programa de EJA 

direcionado ao atendimento do Ensino Fundamental, previa a elevação de 

escolaridade e a formação inicial com qualificação profissional, que se desenvolvia 

por intermédio de parceria entre o Instituto Federal e os Municípios, inclusive SBC. 

Assim, houve uma sala de aula pelo Proeja FIC na área de construção civil, no curso 

de pintura de parede e texturização, mas não houve possibilidade de ampliar esse 

atendimento. O Pronatec também ocorreu no município de SBC, com salas de aula 

no Restaurante Escola.  

6.2.2 Construção das diretrizes curriculares 

Em paralelo à estruturação da política pública, com ações organizacionais, foi 

realizada a construção do currículo, iniciada pela “escuta atenta” das pessoas que 
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atuavam na EJA. Para tanto, foi realizado um convite para a rede, solicitando aos 

profissionais que refletissem sobre o que entendiam a respeito da modalidade, 

conforme descrito no primeiro documento produzido “Haja EJA”: 

A Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo, por meio da Divisão 
de Jovens e Adultos e Educação Profissional vem com esse documento 
convidar o coletivo de profissionais que atendem essa modalidade de 
Educação a conversar e alinhar os propositivos de atendimento da política 
pública de EJA e Educação Profissional. (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 
2009b, p. 2). 

Esse primeiro contato trazia uma recuperação da história da modalidade no 

município, depoimentos de pessoas que foram protagonistas da prática educativa e 

boas práticas e um texto da professora Maria Clara Di Pierro, escrito para a cidade, 

publicado na revista Haja EJA: “Construindo uma nova identidade para a Educação 

de Jovens e Adultos em São Bernardo do Campo”. Nota-se que esse documento 

apresenta um cuidado com a discussão de um currículo, marcando que não há uma 

única forma de se fazer e que ele apontará diretrizes que orientarão a prática 

educativa, mas não nas particularidades, diferentemente do que a maioria dos 

currículos, entendidos como grades curriculares, que determinam o que deverá ser 

tratado em cada ano/ciclo. Além disso, marca o princípio da diversidade, ou seja, das 

especificidades das pessoas que buscam essa modalidade. Os princípios de 

solidariedade, inclusão e justiça são destacados nas diretrizes da Secretaria de 

Educação: acesso, permanência e qualidade social. 

Nos depoimentos relatados no documento, os sujeitos recuperaram a história 

da EJA, a partir das vivências das pessoas que a acompanhavam há algum tempo, e 

destacaram as mudanças que a modalidade sofreu, a partir do olhar de quem estava 

anteriormente e vivenciou tais mudanças. É uma história contada a partir dos sujeitos 

históricos que são. 

Como diz Freire (2001, p. 24), o currículo deve ser construído a partir dos 

sujeitos e com os sujeitos: “[...] a reformulação do currículo é sempre um processo 

político-pedagógico e, para nós, substantivamente democrático”. Nesse primeiro 

diálogo com a rede, a intencionalidade impressa nos documentos mostra o quanto se 

entendia da concepção de EJA e quais eram as expectativas.   

As formações pedagógicas promovidas pela Divisão da Educação do(a) 

Trabalhador(a), após a elaboração da revista Haja EJA, tinham por objetivo, além de 

refletir sobre a prática pedagógica, a partir de referenciais teóricos comprometidos 
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com uma Educação crítica, construir as Diretrizes Curriculares de EJA de SBC, que 

se tornariam um referencial para a prática educativa. Conforme citado em um dos 

documentos: 

As Diretrizes Curriculares são resultado de um processo de Formação 
Continuada, no qual todos os sujeitos envolvidos: educandos/as, 
educadores/as, coordenadores/as, diretores/as, professores/as de apoio à 
direção, orientadores/as pedagógicos/as, educadores/as do MOVA 
(Movimento de alfabetização), entidades conveniadas e equipe de EJA da 
Secretaria de Educação, tiveram a possibilidade de protagonizar este 
processo. (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a, p. 8).  

Afirma-se que a construção dos documentos, em uma perspectiva democrática, 

que irá nortear a política pública de EJA, deve ser dialogada com a rede: “Ao tratar 

desse aspecto, entendemos que estamos por construir uma escola mais democrática 

e sabemos que para isso precisamos efetivar a cultura de participação que só se 

constitui por meio do diálogo” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2009b, p. 2). 

Nesse processo democrático, de acordo com os documentos, havia o 

envolvimento de diferentes atores que estavam imbricados no processo educativo, 

além dos próprios educadores, como a sociedade civil organizada representada pelas 

entidades conveniadas do Mova. Infere-se que havia um entendimento de que a 

modalidade de EJA era concebida como um processo amplo de participação, não 

restrito ao espaço educativo escolar, abrindo possibilidade para outros espaços de 

efetivação do direito à Educação.  

Esse processo de construção coletivo é apontado na própria Diretriz Curricular 

de EJA (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a), que esclarece que, a partir de um 

diálogo inicial disparador, as discussões passaram a ser feitas com maior 

profundidade nas unidades escolares e, posteriormente, na realização da 

sistematização. O documento das Diretrizes Curriculares de EJA de SBC está dividido 

em três partes: a primeira traz o conceito de Educação Popular e Educação para todos 

e todas, que foi pauta da Conferência Mundial de Educação para todos (1990) e 

reafirma a Educação como direito básico, destacando o papel da escola, a concepção 

de sociedade que se almejava, o respeito às especificidades dos sujeitos e os 

princípios freirianos.   

Nessa primeira parte, o documento trata também sobre a Educação ao longo 

da vida e as dimensões social, pessoal e profissional: 

 
Na especificidade da EJA reafirmamos a necessidade de se pensar a 
EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA nas dimensões:  
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SOCIAL que implica em aprender com a experiência de cada um e na relação 
com os outros sujeitos, para então saber conviver com as diferenças e 
contribuir para melhorar a sociedade, enfim, de educarmo-nos para viver em 
grupo com respeito à diversidade.  
PESSOAL que nos coloca como um ser que se constrói ao longo da vida, na 
busca do desenvolvimento das nossas potencialidades, no desafio 
maravilhoso de crescer, de evoluir mais em todas as áreas, de tornarmo-nos 
pessoas mais livres, de aprender a conviver com as dificuldades, de aprender 
a conviver com as pessoas, com os animais, com o planeta e com o universo.  
PROFISSIONAL que se faz na oportunidade de desenvolvimento constante 
em relação ao trabalho e na lógica de uma qualificação profissional social. 
(SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a, p. 18, grifos do autor).   

 

Na segunda parte, o documento aborda a importância do currículo crítico e as 

dimensões que o embasam: Ciência, Cultura e Trabalho. Trata, também, do 

conhecimento, em seguida da metodologia e finaliza com o alinhamento e a 

orientação dos serviços inclusos dentro da modalidade e o fio condutor para a sua 

efetivação (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a). A escrita das Diretrizes 

Curriculares foi um marco para a cidade e reconhece uma relação dialógica entre o 

conhecimento e os saberes trazidos pelos educandos, na busca da emancipação dos 

sujeitos. Costa e Machado (2017, p. 155) afirmam: 

Pensar a partir desse conceito, conforme o documento, exige dos 
profissionais em Educação o exercício de fazer a relação rotineiramente das 
expectativas da aprendizagem com as contradições vivenciadas pelos 
educandos na vida real. Dessa forma, o planejamento do fazer pedagógico 
considera a construção da identidade pertinente às dimensões social, pessoal 
e profissional. O respeito à diversidade e a necessidade real de 
aprendizagem dos educandos são pautas fundamentais para que se construa 
uma relação dialógica do conhecimento, reconhecendo os saberes que os 
educandos possuem, bem como os princípios de uma Educação 
emancipatória e transformadora.  

 Após a construção das diretrizes que balizaram o processo formativo, elas se 

constituíram como um documento orientador para a prática educativa, cujo princípio 

era a Educação Emancipatória e a Educação Popular, pautadas em princípios 

freirianos, identificando-a como currículo crítico-libertador. Esse processo ocorreu a 

partir do aprofundamento dos estudos com a contribuição da assessoria externa 

realizada pelo professor Doutor Valter Martins Giovedi, que se encontrava 

sistematicamente com as equipes de Governo, orientadores pedagógicas, equipe 

gestora e professores para aprofundar o processo formativo.  

 A sistematização proposta por Giovedi (2012) entende o currículo crítico 

libertador como um complexo de conceitos e de elementos articulados que podem ser 

sintetizados nas características demarcadas como pressupostos e elementos 

constituintes. Os pressupostos do currículo crítico-libertador, de forma sintética, são: 
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• Antropológico: trata do inacabamento do ser humano e, por ter consciência do 

ser inacabado que é, o ser humano desenvolve diversas capacidades, distintas 

dos outros seres que não têm consciência, como a linguagem simbólica, o 

trabalho, entre tantas outras. 

• Ético: é marcado pela condição da busca ontológica de todos de ser mais, 

afirmada por “[...] nossa vocação de ser mais é a vocação de sermos mais 

humanos” (GIOVEDI, 2012, p. 215, grifos do autor). Nesse sentido, quando há 

possibilidade real de todo ser humano da sociedade desenvolver as suas 

potencialidades e ter uma vida digna, ele se torna mais humano, mas, quando 

o oposto ocorre, é a desumanização. Essa concepção ética pautada em Freire 

é destacada por Silva (2017, p. 26):  

É a ética que condena o “cinismo” que busca justificar a exploração da força 
de trabalho humana, a ética que se apresenta contra toda forma de 
discriminação às questões de gênero, etnia e de classe. A ética que não 
concebe uma sociedade organizada em oprimidos(as) e opressores(as), 
enfim, a ética em defesa da dignidade da vida. 

• Concepção política de Paulo Freire: posiciona-se contra qualquer forma de 

opressão e da ideia de que o responsável pela situação que vive é 

consequência da falha pessoal e de caráter da própria pessoa; defende que as 

pessoas vivem em condições desumanas por conta de estruturas econômicas, 

sociais, políticas poderosas. Para superar isso, é necessária uma luta política 

contra o autoritarismo nas suas várias formas de manifestação e contra a 

exploração vigente na sociedade capitalista (GIOVEDI, 2012).  

• Epistemológico: diz respeito ao sujeito fazer uma leitura da sua realidade para 

compreendê-la e superá-la. De acordo com Giovedi (2012, p. 222):  

[...] Freire defende que o conhecimento é o processo pelo qual os sujeitos em 
interação dialógica (aproximação com o construtivismo) vão aprendendo, a 
partir da sua visão sobre o seu universo sociocultural (aproximação com a 
fenomenologia existencial), a compreender criticamente a realidade em que 
estão inseridos (teoria crítica), no sentido de desvelar as razões objetivas e 
estruturais (marxismo) das condições de opressão.  

Freire se inspirou em diferentes fontes para construir a sua base epistemológica, 

cujo conhecimento é para a superação da situação de opressão. Além dos aspectos 

citados anteriormente, há os elementos constituintes do currículo crítico-libertador, 

ressaltados por Giovedi (2012), a saber:   
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• Diálogo, eixo estruturante, necessário para a busca do “ser mais” que reafirma 

o direito de todos pronunciarem a palavra, em uma relação horizontal. 

• Gestão do currículo, que tem como premissa a democracia que perpassa por 

todas as esferas da vida, que coaduna com o pensamento de Freire na 

democracia radical, sendo um dos princípios a descentralização, entendida 

como transferência do poder de decisão para as escolas; autonomia para 

elaborar os seus próprios objetivos e participação ativa de todos os envolvidos. 

• Seleção de conteúdos do currículo, que, de acordo com a concepção filosófica 

e antropológica de Freire, há necessidade de respeitar os saberes dos 

educandos, os quais deverão ser confrontados com o saber sistematizado. 

Resposta para os questionamentos sobre que conhecimento importa, que 

conhecimento deve ser trazido para a escola e como deve ser organizado. 

• Construção do conhecimento de forma crítica ocorre pela apropriação de dados 

da realidade em busca de compreendê-la de uma forma “ampla e complexa” 

(GIOVEDI, 2012, p. 242). O papel do educador, nesse processo, é de mais um 

olhar sobre a realidade, que apresenta uma explicação diferente para ela. 

• Avaliação também faz parte desses elementos e tem um sentido contrário ao 

defendido pelo sistema neoliberal, que visa a competitividade. Para Freire, 

avaliar está comprometido com a autonomia dos sujeitos e com a emancipação 

dos coletivos. 

• Relação interpessoal que, baseado em Freire, defende uma relação com 

autoridade regulada pela ética entre educador e educandos.  

Esses elementos são a síntese do currículo crítico-libertador defendido e 

aprofundado na política pública de EJA em SBC, que se tornou o grande mote de 

discussão, pautando as ações dos educadores na prática educativa.   

6.2.3 Dimensões do currículo 

A partir da construção das diretrizes e das suas dimensões, diversas ações 

dentro do espaço educativo, as quais serão discutidas na sequência, foram ampliadas, 

aprofundas e desdobradas, a saber: Cultura; Experiências culturais; Cine EJA; Haja 

EJA; Trabalho: Orientação Profissional, Escola Trabalho, EJA Oportunidades e 

Educação profissional; Ciência; Publicações.  
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6.2.3.1 DIMENSÃO: CULTURA 

Dentro da abordagem curricular, uma das dimensões tratadas era a Cultura. 

Para tanto, foram organizadas vivências e experiências culturais, compondo a EJA 

Cultura que atendeu diferentes campos como dança, música, teatro e artes plásticas, 

além de fomentar a leitura. Essas vivências, segundo um dos documentos, são 

consideradas “[...] atividades de manifestação cultural, em que os/as educandos/as 

participam no caráter de participação por apreciação” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 

2016c, p. 11). 

Essas vivências culturais ocorreram durante todos os anos e estavam 

presentes no currículo optativo de cada unidade escolar, sendo abordado na parte 

diversificada. Essas vivências desenvolveram-se em diferentes áreas como a musical, 

com diferentes estilos, como: rock, chorinho, samba, entre outros, bem como nas 

áreas de literatura, quando os educandos puderam ter contato com repentes, 

contação de histórias e poesias. Além dessas, também ocorreram vivências teatrais e 

de dança. 

Essas vivências estavam relacionadas aos projetos desenvolvidos nas 

unidades escolares. A Secretaria de Educação, por sua vez, estabelecia os contratos 

com os artistas e organizava a entrada nos diferentes espaços, conforme o exemplo 

do Quadro 3. 

Quadro 3 – Vivências musicais 

2013 2014 2015 2016 
 

MARCINHO DO 
CAVACO  
Escolas 

contempladas: 10  

PROSA FOGÃO E 
VIOLA  

Escolas 
contempladas: 20  

PROSA FOGÃO E 
VIOLA  

Escolas 
contempladas:  12  

GRUPO MUSICAL 
AMAABC  
Escolas 

contempladas: 24 e 
salas do Mova 

2013 2014 2015 2016 
 

WORK SHOP- 
MÚSICA E POESIA 

COM FLAVIO 
VÉSPERO 

Escolas 
contempladas: 5 

ROCK BRASILEIRO 
Escolas 

contempladas: 7 

CHORINHO  
Escolas 

contempladas:12 

 

 BONDE SAMBA 
Escolas 

contempladas: 10 

MÚSICA E POESIA 
COM MANUEL 

FILHO  
Escolas 

contempladas: 10 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de São Bernardo do Campo (2016c, p. 13). 
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Nota-se que boa parte das escolas foram atendidas com diferentes ritmos, 

muitos relacionados ao perfil dos educandos das unidades escolares, pois, nas que 

eram compostas do 1º Segmento da EJA, normalmente eram pessoas adultas ou 

idosas, portanto o ritmo mais solicitado era música e poesia, chorinho e samba. 

6.2.3.2 EXPERIÊNCIAS CULTURAIS 

Na dimensão da cultura, além das vivências eram oferecidas as experiências 

definidas como: 

As Experiências Culturais são concebidas pelas atividades educativas 
presentes no currículo optativo de cada unidade escolar. Esse projeto se 
configura numa correlação da prática educativa dos/as educadores/as 
populares que desenvolvem projetos na EMEBs com as temáticas: HIP HOP, 
Street Dance, Grafite, Artesanato, Musicalização, Pintura em Tela, 
Customização, Dança de Salão [...]. (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2016c, 
p. 15). 

Assim, as experiências culturais ocorriam dentro do horário da aula e eram 

pensadas a partir dos diferentes perfis e das diversas necessidades. O foco do 

trabalho era elaborado a partir das falas significativas, das problematizações macros, 

micros, e as experiências dialogavam com os referidos projetos desenvolvidos. Essas 

ações ocorriam semanalmente em cada unidade escolar e se revezavam a partir das 

demandas levantadas. O educador popular dirigia-se semanalmente para as escolas 

e realizava as atividades com os educandos, em parceria com os professores efetivos 

da sala.  

6.2.3.3 CINE EJA 

Houve a apresentação de filmes oferecidos pela Secretaria de Cultura para as 

escolas que os escolhiam de acordo com as temáticas trabalhadas. Os filmes eram 

transmitidos no espaço do Centro de Formação de Professores ou nos outros espaços 

públicos, como teatros.  

6.2.3.4 HAJA EJA 

Ao final de cada ano, eram organizados grandes encontros com todos que 

atuavam na modalidade, como profissional e educando, para expor e divulgar os 

trabalhos realizados durante o ano letivo. Esses encontros foram intitulados Haja EJA 

e ocorriam em locais estratégicos da cidade e com visibilidade, pois o objetivo era 



200 
 

promover e socializar as atividades dos educandos, como produto de um trabalho 

realizado, bem como divulgar a modalidade para a cidade, conforme reportagem da 

época: 

O Haja EJA tem como objetivo a afirmação das políticas públicas do direito à 
Educação para todos, além de evidenciar o trabalho desenvolvido pelos 
educadores do programa de Educação de Jovens e Adultos, que disponibiliza, 
para as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar e que não 
possuem idade escolar, o ensino fundamental e médio, além da Educação 
Profissional. Em São Bernardo a Educação de jovens e adultos é uma das 
prioridades do governo. (REPÓRTER DIÁRIO, 2011, p. n.p.). 

Os encontros ocorreram durante todos os anos dessa gestão e foram 

realizados atrás do Ginásio Poliesportivo, Paço Municipal e Cenforpe. Desses 

encontros, participavam, ao longo do dia, cerca de mil pessoas. Para que fosse 

viabilizada a participação dos educandos, eram oferecidos transportes para os 

diferentes locais da cidade.  

Esse grande evento cultural contava com mostras dos inúmeros trabalhos, que 

tinham um contexto, não eram atividades aleatórias, mas relacionadas às temáticas 

desenvolvidas nas unidades escolares. Essas atividades expostas eram de diferentes 

linguagens: artes plásticas, com inúmeros materiais artesanais; confecção de costura; 

mostras da construção civil, com protótipos de casas com material reciclado; entre 

tantos outras. Cada unidade escolar possuía uma “barraca” para organizar a sua 

exposição. Além disso, havia um palco no qual os educandos também se 

apresentavam, com diferentes atividades, como música, dança, apresentação cultural 

da cidade etc. Outros serviços também foram estabelecidos, por exemplo com a 

Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a 

Secretaria de Serviços Urbanos, a Secretaria de Obras e Planejamento Estratégico, a 

Coordenadoria de Ações para a Juventude (Cajuv), a Secretaria de Gestão Ambiental 

e a Secretaria de Segurança Urbana (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2016c). 

6.2.3.5 TRABALHO 

A outra dimensão tratada no currículo, que também direcionou as ações da 

política pública de EJA, foi a do trabalho. Dentro dessa dimensão, serão abordadas 

algumas ações específicas, a saber: orientação profissional, Escola Trabalho, EJA 

Oportunidades e Educação Profissional. A política de Educação Profissional era 

organizada por um sistema composto de orientação, qualificação e certificação 

profissional.  
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A qualificação profissional também se organizava pela inicial e continuada, bem 

como cursos livres e elevação de escolaridade. Os cursos, chamados como livres, 

tinham uma carga horária de 200 horas, organizados em três meses, que agregavam 

a qualificação e a elevação de escolaridade e duravam em média um ano.  

6.2.3.5.1 Orientação Profissional 

Dentro da dimensão do trabalho, havia, também, a orientação profissional, que 

era organizada por um grupo de pessoas que faziam parte da equipe de Governo e 

se organizava em três momentos. No primeiro, a orientação era oferecida para os 

educandos de diferentes frentes em parcerias com diferentes secretarias, conforme 

descrição a seguir: 

Com o público de diversas frentes e em parcerias com outras secretarias, 
atendendo CTR/Mulheres da paz/ Protejo/ INSS/ CRAS/ UBS/ CTR Móvel/ 
FMT/ Ems/ EMEBs/ Comunidades/ SEHAB, educandos em final de ciclo, 
sempre respeitando a identidade dos sujeitos, seus saberes, trajetória e perfil 
e trazendo informações que apontem as demandas/perspectivas do mercado, 
a organização produtiva e as possibilidades formativas, orientando para a 
elevação da escolaridade e qualificação profissional. (SÃO BERNARDO DO 
CAMPO, 2016c, p. 19). 

O segundo momento era o de orientação permanente, com ações realizadas 

nos espaços que atendiam a modalidade, no sentido de atuarem na perspectiva de 

Educação Integral e ao longo da vida, abordando as dimensões pessoal, profissional 

e social. O terceiro momento era o de orientação empreendedora, que tinha como 

objetivo contribuir para a formação de cidadãos atuantes, críticos e com condições de 

buscar novas possibilidades de trabalho na sociedade, como Microempreendedor 

Individual (MEI) e Empreendedorismo Solidário, com vistas à emancipação do 

indivíduo para alternativas de trabalho e renda (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 

2016c). 

6.2.3.5.2 Escola Trabalho 

A escola trabalho foi um projeto que buscava aproximar o educando com a 

rotina de trabalho, dentro de uma perspectiva empreendedora. Nesse projeto, foi 

possível desenvolver: Restaurante Escola e Escola Trabalho de Confecção. O 

primeiro estava dentro do eixo tecnológico de alimentação, e os educandos 

vivenciaram as diferentes atuações dentro de um restaurante.  
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Já na Escola Trabalho de Confecção, os educandos tinham a possibilidade de 

confeccionar peças criativas com a prerrogativa de cadeia produtiva, enquanto 

aprendiam a costura industrial integrada à qualificação social e oficinas de artesanato 

em tecido com customização. Esses projetos visavam melhorar as condições de 

qualificação, bem como de empregabilidade e a possibilidade de geração de trabalho 

e renda. 

6.2.3.5.3 EJA Oportunidades 

Dentro das especificidades dos sujeitos e dos formatos diferenciados, está a 

EJA Oportunidades que ofertava a elevação da escolaridade com qualificação 

profissional para os funcionários da Frente Municipal de Trabalho (FMT), apoiada na 

Lei Municipal Nº 6.033/ 2010.  

6.2.3.5.4 Educação profissional 

A Educação Profissional passou por uma grande mudança. A primeira foi a 

transferência do serviço para a responsabilidade da Secretaria de Educação, no ano 

de 2010, dentro da Divisão da EJA, aproximando-a da modalidade. A segunda grande 

mudança foi com relação aos cursos de Educação Profissional, que deixaram de ser 

cursos rápidos, aligeirados e que causavam poucas transformações. Eles se 

transformaram em cursos de duração de 200 horas, que forneciam os elementos de 

uma formação ampliada, articulada com a elevação de escolaridade, apontando a 

preocupação com uma qualificação profissional que atendesse às especificidades dos 

educandos. Além disso, tratava-se além da perspectiva técnica, relacionada à 

qualificação, como também as discussões abordavam o mundo do trabalho, um olhar 

crítico sobre as relações de trabalho e seu processo exploratório. 

A Educação Profissional no caráter de qualificação profissional estruturou-se a 

partir de um convênio entre a iniciativa privada, geralmente com instituições idôneas 

e ligadas aos sindicatos dos trabalhadores, ao Centro de Educação Estudos e 

Pesquisas (Ceep) e patronal, ao Sindicato das Empresas de Hospedagem e 

Alimentação do Grande ABC (Sehal) e à administração pública, para possibilitar a 

efetivação dos cursos de qualificação profissional, no que tange à compra de materiais 

específicos para os cursos, bem como contratação de profissionais para o 

desenvolvimento dos cursos.  
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Além disso, os cursos profissionais que existiam nas Emip eram de corte de 

cabelo, construção civil e corte e costura. A partir de 2010, essas escolas foram 

ampliadas, passando a ter oito escolas de Educação Profissional, nas quais o 

atendimento foi também totalmente mudado, conforme mostra o Quadro 4.  

Quadro 4 – Atendimento da Educação Profissional 

Eixo tecnológico Escola Polo Cursos 
 

Ambiente e saúde Cleyde Aparecida 
Costa Ferreira 

da Silva – Escola 
Municipal 

Atendimento em Farmácia; 
Cuidados com a pessoa idosa; 
Higienização e limpeza de ambientes; 
Recepção e acolhimento em ambiente de saúde; 
Recepção e atendimento em laboratório. 

Tecnologias  
Digitais da  

Informação e  
Comunicação 

Centro de  
Qualificação  

Profissional (CQP) 

Informática;  
Montagem e manutenção de computadores. 

Construção civil Celina Polci – 
Madre – Escola 

Municipal 

Alvenaria e revestimento; 
Instalação elétrica residencial; 
P=Pintura e texturização. 

Alimentação Maria 
Adelaide 

Rossi – Escola 
Municipal 

Atendimento em Lanchonete; 
Confeitaria I; 
Confeitaria II; 
Cozinha I; 
Cozinha II; 
Panificação; 
Salgado. 

Meio Ambiente, 
Cultura e 

Sustentabilidade 

Marly Buíssa 
Chiedde – Escola 

Municipal 

Hortas ecológicas; 
Paisagismo e arte floral; 
Decoração de festas e eventos. 

Produção 
Moveleira 

Nair da Silva 
Prata – Escola 

Municipal 

Marcenaria I; 
Marcenaria II. 

Imagem Pessoal Olegário José 
de Godoy – Escola 

Municipal 

Corte e estética de cabelos I; 
Corte e estética de cabelos II; 
Manicure e pedicure com acabamento artístico; 
Depilação e design de sobrancelhas; 
Maquiagem. 

Confecção Delfino 
Martins 

Ferreira – 
Pastor – Escola 

Municipal 

Corte e Costura Domiciliar I; 
Corte e Costura Domiciliar II; 
Moda íntima; 
Modelagem geométrica; 
Corte e Costura Industrial I; 
Corte e Costura Industrial II; 
Corte e Costura Industrial II – Moda Fitness. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de São Bernardo do Campo (2016c, p. 6). 

6.2.3.6 CIÊNCIA 

A dimensão da Ciência, tratada no currículo, era abordada como um processo 

humano que visava a transformação, conforme relata um dos documentos produzidos: 

“[...] conhecimento produzido e legitimado socialmente ao longo da história, é 

resultado de um processo empreendido pela humanidade na busca da compreensão 
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e transformação dos fenômenos naturais e sociais” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 

2012a, p. 43). 

A partir dessa concepção de Ciência, destaca-se o papel da escola em olhar 

para a realidade do educando, problematizá-lo, de forma micro, mais próximo do 

educando, como também macro, ampliando o olhar sobre o contexto vivido, 

destacando as contradições existentes, os dilemas, contribuindo de forma ímpar para 

a compreensão e, consequentemente, para a transformação. Dentro da dimensão da 

Ciência, também é abordado o tratamento do conhecimento. 

Para tanto, os documentos elucidam, antes de tudo, que o currículo defendido 

marca uma concepção que se diferencia de um currículo prescrito, com os conteúdos 

já determinados, que correspondem a interesses das classes dominantes, pois não 

há neutralidade na sua escolha. Nesse sentido, Apple (2008) questiona: A quem 

pertence esse conhecimento? Quem o selecionou? Por que é organizado e 

transmitido dessa forma? Boa parte dos currículos não trata dos conflitos existentes 

nas sociedades; não aborda de maneira crítica as contradições que as cercam. 

Em contrapartida, a Diretriz Curricular (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a) 

aponta que o conhecimento não é algo isolado, pronto para ser adquirido, mas está 

intimamente ligado a um projeto de sociedade e de vida, portanto tem uma 

intencionalidade. Esse documento busca por uma vida mais justa e igualitária, 

conhecer para construir uma relação mais humana com e entre os sujeitos, além de 

destacar o seu papel nessa construção, conforme descrito: “[...] nesta perspectiva, o 

conhecimento é construído de forma integradora, relacional e processual em que o 

sujeito é o protagonista de sua própria história” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 

2012a, p. 37). 

Essa construção de conhecimento dá-se pelo diálogo, na acepção freiriana, 

pautado em uma relação horizontal, comprometida com os sujeitos na busca pela 

transformação de uma vida mais justa e digna para todos (SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, 2012a). 

6.2.3.7 PUBLICAÇÕES 

Durante todos os anos desse período analisado, houve o lançamento de 

publicações. Desde 2009, foi produzido a revista Haja EJA, que tinha como objetivo 

realizar uma síntese de como a rede entendia a EJA, a sua produção ainda ocorreu 

de forma artesanal, pois foram tiradas cópias dessa sistematização e distribuída para 
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todos que atuavam na EJA. Ela visava dialogar com a rede sobre currículo, sem muita 

compreensão, conforme afirma a ex-chefe de Divisão da Educação do(a) 

Trabalhador(a): 

[...] o Haja EJA era de levantamento do pensamento da rede sobre Educação de Jovens 
e Adultos e foi a partir dela que fomos construindo o currículo e os eixos de conhecimento, 
ainda não tão referendados e analisados sobre as abordagens de currículo, isso foi sendo 
depois constituído. 

A primeira publicação oficial reconhecida como um documento que marcou a 

concepção de currículo e foi resultado de um processo de construção coletivamente, 

foi intitulada conforme descrito na sequência: 

Considerando a trajetória histórica da Rede Municipal de São Bernardo do 
Campo, propõe-se o repensar da oferta da EJA na cidade. Nessa ação, foi 
construída essa diretriz curricular como uma proposta educativa que nos 
compromete com a efetivação de uma Educação de qualidade que tem por 
pressuposto a concepção de Educação libertadora e transformadora, que 
contempla a investigação, a tematização e a problematização crítica da 
realidade dos/as educandos/as. (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a, p. 
15). 

A seguir foram publicadas as Práticas II, III, IV e V, uma em cada ano e deu 

continuidade ao processo de socialização do trabalho efetivado, fruto de um processo 

discutido em todas as unidades escolares que ofertavam a EJA, na qual se escolhia 

uma prática pedagógica que partisse da discussão de currículo, com as reflexões da 

orientadora pedagógica em um processo dialógico de pensar sobre a busca da 

concretude do currículo. Além dessas, também foram publicados dois livros com 

Contos e causos, que tinham por objetivo socializar os causos contados pelos 

educandos, passando por um grande processo de memória e de elaboração do texto, 

respeitando as singularidades culturais dos sujeitos. Segundo Freire e Faundez (2013, 

p. 45), “[...] a recuperação dessa memória através do recolhimento de estórias 

populares, de mitos, da cultura, em textos organizados com o respeito à sintaxe 

popular, é algo na verdade que urge ser feito”. 

6.3 Gestão democrática 

Dentro das diretrizes da Secretaria de Educação, a gestão democrática é um 

dos direcionamentos que balizaram a política pública de EJA. A primeira ação que 

trata da gestão democrática é o diálogo estabelecido com quem fazia parte da política 

pública. Ao implementar a política, houve o diálogo constante com quem a utilizava 

para fazer os próprios encaminhamentos. Tal preocupação pode ser notada no 
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depoimento da ex-chefe de divisão da Educação do(a) Trabalhador (a): “[...] a gente 

tinha clareza que a efetivação da política pública se dava pelo diálogo, e que, ao 

mesmo tempo que se projetava a política, fazia interlocução com o coletivo, recebia 

as interlocuções e também se modificava”. 

6.3.1 Seminários 

Dentre as ações estabelecidas durante esse período, os Seminários foram 

constantes durante os anos, de forma sistematizada, com representatividade dos 

educandos, educadores e equipe gestora. Inicialmente, eram enviadas algumas 

perguntas disparadoras para que os educandos, junto aos educadores, refletissem 

para que, depois disso, o resultado fosse sistematizado e apresentado no Seminário, 

realizado normalmente, no Cenforpe. As perguntas disparadoras foram: Que 

conhecimento importa? Que escola queremos? Que sociedade almejamos? 

Após o debate nas unidades escolares, o resultado era sistematizado e 

apresentado nesse Seminário. Nesses encontros, foram definidos alguns 

encaminhamentos, como a alimentação escolar: percebeu-se a necessidade de 

qualificar a alimentação no período noturno, bem como oferecer jantar, pois boa parte 

dos educandos dirigiam-se para as escolas direto do local de trabalho. Além disso, 

muitas outras questões foram desenvolvidas a partir desses Seminários, como a 

abertura dos espaços dentro da unidade, a ampliação de atendimento, entre tantos 

outros.  

Esses Seminários proporcionavam a reflexão coletiva, e os próprios educandos 

levantavam as suas necessidades de acordo com as questões disparadoras, no 

sentido de entenderem a perspectiva do direito à Educação, pois é muito comum os 

educandos da EJA sentirem-se preteridos desse direito, acreditando que recebem um 

favor dos gestores públicos. A intencionalidade das perguntas disparadoras é 

provocar a reflexão sobre a importância da escola como um espaço democrático na 

construção de uma sociedade democrática. 

6.3.2 Currículo pensado a partir dos sujeitos 

A participação dos diferentes sujeitos sempre foi uma das grandes ações 

norteadoras na construção das Diretrizes, para isso eram organizados momentos de 

construção coletiva, reflexão e sistematização.  
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6.3.3 Fórum Mova 

Outra ação desenvolvida no período de 2009 a 2016 foi o espaço de 

interlocução com a sociedade civil, por intermédio do Fórum Mova, realizado 

sistematicamente com as entidades parceiras no diálogo sobre a consolidação de uma 

Educação Popular na cidade, em busca de elevar a escolaridade dos munícipes, bem 

como fortalecer as entidades.  

6.3.4 Participação nos espaços coletivos externos 

Além dos espaços internos no quais se discutia a EJA, existiam, 

sistematicamente, convites e, muitas vezes, oferecimento de transporte para que 

houvesse a participação de professores e equipe gestora em encontros do Fórum EJA 

Estadual, bem como a participação em outros seminários que tratassem de EJA.  

O Mova também participou de diversos encontros estaduais e nacionais. Esses 

encontros, além das trocas extremamente ricas, tinham organização e articulação dos 

movimentos, na busca de fortalecimento e ampliação (FÓRUM EJA, 2000). 

Por fim, destaca-se a preocupação com a gestão democrática nas orientações, 

também, com a unidade escolar nas suas ações cotidianas e nas relações 

estabelecidas na e com a escola. 

Dando continuidade à análise de política pública de EJA no município de São 

Bernardo do Campo, no período de 2009 a 2016, será tratado, no próximo capítulo, 

da análise dos dados coletados. 
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7 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS  

Conforme descrito na metodologia de pesquisa, utilizou-se da categorização 

como forma de agrupar os elementos com características comuns, construída a partir 

da revisão sistemática de literatura. Assim, no presente capítulo, foi feita uma 

triangulação entre as categorias apontadas nas referidas leituras, as dimensões da 

Justiça Curricular e os elementos que emergiram das entrevistas.  

Em função do objetivo do estudo e do pressuposto inicial, foi estabelecida uma 

identificação entre a dimensão do conhecimento da Justiça Curricular e as Diretrizes 

da EJA, cujas subcategorias são: Educação Popular, Educação Integral, Educação 

Humanizadora e Educação Profissional. A primeira subcategoria foi intitulada: 

Educação Popular. Nessa categoria, buscou-se identificar as principais características 

da Educação Popular na política pública de EJA, com destaque para os avanços e as 

lacunas observadas. Na segunda subcategoria, está a Educação Integral, na qual se 

priorizou destacar as dimensões do ser humano respeitadas no tratamento do 

currículo. Na terceira subcategoria, centrou-se na Educação Humanizadora, com a 

intencionalidade de verificar se esse conceito esteve presente ao longo da política 

pública. 

Ainda dentro da dimensão do conhecimento, estão as políticas estruturantes 

de EJA entendidas como as ações de ordem estrutural necessárias para a efetivação 

da política pública. A quarta subcategoria foi denominada EJA e Educação 

Profissional, que averiguou se o conceito de Educação Profissional estava vinculado 

à emancipação dos sujeitos e não à sua subordinação ao sistema neoliberal.  

Na dimensão do cuidado da Justiça Curricular, está a categoria da acolhida às 

diversidades do sujeito. Essa subcategoria foi a base de sustentação para evidenciar 

se a política pública respeitou e tratou a diversidade dos sujeitos. Nas políticas 

estruturantes, encontra-se, também, a isonomia do financiamento para averiguar se a 

modalidade de EJA foi tratada de forma equitativa em comparação às outras 

modalidades, bem como se atendeu às suas necessidades. A outra subcategoria 

pertencente à questão estrutural denomina-se formação de professor, que necessita 

tratar as especificidades da modalidade.  

Outra dimensão da Justiça Curricular é a convivência democrática que aborda 

a categoria da perspectiva democrática como diretriz e a gestão coletiva das políticas 

públicas como estruturais. Além das dimensões da Justiça Curricular será analisado 
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também o documento das Diretrizes Curriculares da EJA de São Bernardo do Campo.  

Antes de iniciar as categorias e subcategorias propriamente ditas, foi 

importante averiguar como o Estado, por intermédio da política pública, abordou a EJA 

no período de análise – 2009 a 2016.  

As entrevistadas estão identificadas pelos cargos/pelas funções que ocuparam 

no período de análise. Algumas permanecem no mesmo cargo e outras exerceram 

funções gratificadas e, após o término da gestão, retornaram aos seus cargos de 

origem.  

7.1 O papel do Estado na execução da política pública de EJA na perspectiva 

da Justiça Curricular  

O primeiro aspecto analisado é o papel do Estado, na atuação da política 

pública de EJA que, segundo documentos produzidos à época, apontaram o seu 

compromisso ao reconhecer o direito à Educação para as pessoas que não puderam 

estudar no tempo que lhe era próprio, como se pode observar neste excerto das 

Diretrizes: “A construção coletiva desse documento é fruto das reflexões dos 

educadores da EJA de São Bernardo do Campo. Uma sequência da política pública, 

um legado histórico, que traz a EJA sobre a ordem do direito enquanto modalidade 

educativa do município” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a, p. 5). 

 No período de análise – 2009 a 2016 –, o Estado teve um papel crucial, pois 

marcou a sua responsabilidade com relação ao atendimento da modalidade, optando 

por trazê-la para o sistema de ensino e realizando as ações subsequentes, conforme 

se confirma no relato da coordenadora pedagógica:  

De 2009 a 2016, houve um avanço muito importante a conceber a EJA como política 
pública, e essas políticas são firmadas dentre desses oito anos de diferentes ações, como 
os concursos públicos específicos para a EJA, como formação não somente com equipe 
gestora, mas formação com os professores, e que os educandos também estavam 
presentes. 

Ao tratar a modalidade como política pública de Estado, entende-se como ação 

que faz parte da construção de um projeto democrático de cidade; para tanto, é 

primordial que ele acate as necessidades da classe trabalhadora, público 

representante da modalidade. De acordo com Semeraro (2011, p. 466), as 

organizações populares “[...] perceberam que não é possível construir um projeto 

democrático de país, sem lutar pela criação de um Estado com uma conotação ético-
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política capaz de expressar os anseios das classes trabalhadoras e da maioria da 

população”. 

A base legal garantia sustentação para as ações realizadas pelo Governo 

naquele período, pois nessas resoluções apontavam a responsabilidade do Estado 

em assumir o serviço dentro do sistema educacional do município, organizando todas 

as questões administrativas para que a EJA tivesse tratamento semelhante às demais 

modalidades, respeitando as suas especificidades. Dentre elas, houve a contratação 

de funcionários, por intermédio de concursos públicos, em número suficiente para 

atender a EJA em situação proporcional às outras modalidades, respeitando as suas 

especificidades, como o atendimento no período noturno.  

Esse processo de responsabilização pelo serviço teve grandes entraves logo 

no início, pois, após o pleito eleitoral de 2008, o Governo não tinha a maioria da 

representatividade na Câmara, comprometendo e postergando, por um ano, a 

aprovação das legislações para o seu funcionamento; entretanto, existia uma clareza 

com relação à intencionalidade do Estado, como mostra o depoimento que segue: 

Não tinha um quadro efetivo, não tinha estrutura de atendimento nas próprias escolas, nós 
sabíamos que a chegada era a implantação de uma política pública sobre a 
responsabilidade do Estado, isso estava muito claro para nós. [...] outro eixo que era 
executivo, de base estrutural do atendimento que passava pelo campo legal, que era 
normatizar a modalidade, por meio das resoluções que foram efetivadas já no ano de 2009, 
duas resoluções importantíssimas; desculpa, não foi em 2009, foi em 2010, porque, em 
2009, não tínhamos a maioria na câmara e não podia passar nada, e saímos com duas 
Resoluções importantíssimas que deram a base, para a responsabilidade do Estado para 
com a Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional. (Ex-chefe de Divisão da 
Educação do(a) Trabalhador(a)). 

A inclusão da EJA no sistema de Ensino Municipal era acompanhada pelo 

compromisso de garantir o direito à Educação a todos que não tiveram oportunidade 

de estudar na idade que lhe era própria, mas sem perder as raízes da EJA construída 

dentro dos movimentos sociais. Para tanto, houve um movimento concomitante da 

efetivação dessa política pública e o fortalecimento da participação das entidades da 

sociedade civil que abarcavam as salas de aula do Mova, por intermédio dos Fóruns 

do Mova, semelhante ao executado por outras prefeituras petistas, como a do 

Município de São Paulo, com Paulo Freire como Secretário de Educação. De acordo 

com Haddad (2007a, p. 12): 

Também vários governos municipais progressistas, a partir da inspiração e 
presença do professor Paulo Freire na secretaria municipal de Educação de 
São Paulo em 1990, passaram a desenvolver programas de alfabetização e 
escolarização de jovens e adultos, com a participação da sociedade civil, 
resgatando o ideário das experiências anteriores ao regime militar, período 
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profícuo do debate sobre Educação de Jovens e Adultos na lógica da 
Educação Popular. O Mova – Movimento de Alfabetização, modelo de 
programa nascido na gestão Freire, espalhou-se por todo o país, em 
governos municipais e estaduais de diversos partidos, mas principalmente 
nas gestões do Partido dos Trabalhadores – PT. O modelo implementado, ao 
envolver entidades e movimentos sociais, acabou por fortalecer no âmbito da 
sociedade civil a demanda por EJA e por experiências educacionais. 

As legislações que tratavam sobre as especificidades do atendimento da EJA 

também eram discutidas e aprovadas no CME, órgão colegiado composto por 

representatividade de governo e da sociedade civil, fortalecendo, também, os espaços 

coletivos e democráticos.  

A partir da introdução da EJA no sistema educacional, observou-se que, para 

garantir o direito à Educação e promover a permanência do educando em sala de 

aula, não era suficiente contar apenas com a pasta da Educação, pois era necessário 

ampliar para outras secretarias de governo, que faziam conexão com o compromisso 

de governo para a superação da desigualdade social. 

A outra possibilidade que a gente não pode se eximir é o compromisso político do governo 
com a população menos favorecida, você tinha um governo que direcionava políticas 
intersetoriais de superação de miséria, em perspectiva transformadora (Ex-chefe de 
Divisão da Educação do(a) Trabalhador(a)). 

 Assim, o governo do PT que assumiu a gestão pública municipal colocou como 

compromisso direcionar as políticas públicas para a superação da desigualdade 

social, na persecução da garantia do direito constitucional. Para tanto, foi necessário 

arrolar outras secretarias nesse processo, a saber: Saúde, Assistência Social, Cultura, 

entre outras 

 Nessa perspectiva de garantir direitos, umas das secretarias que se tornou uma 

grande aliada foi a Secretaria da Saúde, que “ensinou” muito para a Educação a partir 

do seu trabalho com o território que ela já executava, pois os equipamentos públicos 

de saúde eram distribuídos por território e tinham uma articulação com outras 

secretárias da mesma localidade. De acordo com o depoimento da ex-chefe de 

Divisão da Educação do(a) Trabalhador(a):  

[...] foi pensando que só uma política educacional não dava conta, fomos abrindo a 
interlocução das políticas intersetoriais, a abordagem de território, que vem também com 
o aprendizado das políticas de saúde, que foram importantes, para nós [...]. 

 Houve muitas ações nessas políticas intersetoriais, como a entrega de óculos 

para os educandos da EJA que necessitavam, conforme se destaca no relato que 

segue: 
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Outro programa que cabe destacar era o Programa Saúde na Escola, que, por meio dos 
diversos territórios da cidade, discutiam casos de vulnerabilidade social a partir do olhar 
das diversas Secretarias: Saúde, Educação, Assistência, Segurança Urbana, Conselho 
Tutelar, ou seja, toda a rede de Proteção. Esse programa foi responsável pela compra de 
óculos dos alunos da EJA. (Ex-consultora técnica). 

Nota-se que o compromisso assumido pelo Governo Municipal se desdobrava 

em ações intersetoriais com diferentes olhares que se complementavam para discutir 

e encaminhar os inúmeros casos de vulnerabilidade social, e a EJA também foi 

inserida nesse processo, garantindo o mesmo atendimento dos demais e a qualidade 

da Educação. De acordo com Soares (2011, p. 135): “Uma política que venha ampliar 

os avanços já conquistados, considerando a dura realidade desses sujeitos, 

certamente contribuirá para a permanência dos educandos e a qualidade da 

Educação”. 

Essa garantia de direito à permanência do educando da EJA também admitia 

que o processo de exclusão do educando da EJA é longo, não era uma questão de 

escolha, mas de consequência de um processo desigual vivido por muitos, que 

extrapolam a pasta da Educação:  

Como positivo nas ações intersetoriais vejo a possibilidade de analisar a situação por 
diversos ângulos e articular as diversas políticas de proteção social. Muitas vezes, o 
acesso, a permanência e o sucesso escolar não dependem apenas da Educação, muitas 
famílias são expostas a diversas situações de vulnerabilidade. No caso da EJA, esses 
jovens e adultos já vivenciaram diversas situações que os excluíram da escola. A 
articulação das diversas Secretarias pode minimizar as situações de exclusão escolar. 
(Ex-consultora técnica). 

 Destaca-se, aqui, uma outra análise, que era o trabalho articulado em busca da 

proteção social na garantia do direito à Educação. Esse atendimento específico 

coaduna com um projeto de sociedade democrática, pois a ação do Estado demonstra 

o projeto que se almeja (HÖFLING, 2001). 

 Nessa articulação de outras secretarias, há destaque também para a 

Assistência Social, representada pelo Cras e pelo Creas, pela Segurança Pública e 

pelo Conselho Tutelar, que realizavam uma discussão respeitando as especificidades 

próprias dos jovens e dos adolescentes para garantir os seus direitos.  

Essa diferença no tratamento da EJA, quando o governo municipal assumiu a 

responsabilidade, foi observada de forma unânime pelas entrevistadas, com destaque 

para a diferença entre o período que o serviço era terceirizado e quando passava para 

o sistema educacional, mudando radicalmente o tratamento com a modalidade, dado 

que algumas participaram dos dois momentos: 
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Ai a gente vê que o direito não é só garantir a vaga, aí fala...a gente garante a vaga, para 
garantir o direito. Não é só isso. Quando ela deixa de ser um programa e passa a ser uma 
política. Ela entra para o sistema, vou dar um exemplo. Toda uma estrutura, o aluno não 
pode ter só uma sala de aula e o professor. (Orientadora pedagógica). 

[...] não tinha uma política pública em relação para o jovem e o adulto. Quando era a 
prefeitura, não, era outro olhar, você olhou para o jovem e adulto. Você olhou para o 
estudante enquanto pessoa; então, foi totalmente diferente, quando você passa por esses 
dois segmentos, vamos dizer assim: o programa enquanto programa para que 
alfabetizasse, que ele terminasse os estudos, quanto para dentro da Prefeitura, você tem 
um outro olhar para ele. (Professora 1). 
 

 Apesar dos avanços observados, existiram desafios para a efetivação da 

política intersecretarial, como a verba insuficiente, pois as dificuldades eram inúmeras, 

conforme destacado pela ex-chefe de Divisão da Educação do(a) Trabalhador(a):  

[...] o grande desafio é garantir políticas sociais com verbas suficientes para resolvermos 
os problemas sociais que muitas vezes incluem os alunos da EJA da escola. 

 Observa-se que o desafio estava relacionado à complexidade da situação de 

vulnerabilidade de boa parte da população, que, apesar de ação intersetorial, ainda 

permaneceu em um contexto de pobreza, pois as verbas não eram suficientes para a 

amplitude que a questão social exigia, embora houvesse intencionalidade explícita do 

Estado. 

A ideia do governo era garantir a articulação das diversas Secretarias para a garantia do 
acesso, da permanência e do sucesso escolar.  Muitas crianças e adultos para terem o 
direito à Educação precisam de diversas outras políticas sociais articuladas, para que 
possa minimamente ter condições de frequentar a escola. (Ex-consultora técnica). 

 Além desse desafio, houve também apontamentos com relação à continuidade 

dessas políticas sociais. Como elas eram políticas de um determinado governo, 

muitas não foram mantidas após o seu término e agravadas com a pandemia, 

conforme descrito neste excerto:  

Infelizmente, com a pandemia, a exclusão aumentou e os mais vulneráveis são os mais 
prejudicados. Em relação às políticas sociais, nos últimos anos, vimos a destruição de 
políticas que ainda precisavam ser aprimoradas, mas eram um caminho em busca da 
superação da grande desigualdade de acesso à escola no Brasil. (Ex-consultora técnica). 

A partir dessas considerações, nota-se quanto o Estado, por intermédio das 

políticas públicas, buscava atender a população que estava à margem do sistema. 

Esse foi um caminho para a Justiça Curricular, pois apontou a articulação das políticas 

públicas sociais em prol desse objetivo, visando reduzir a desigualdade social. Esse 

Estado foi um provedor e buscou garantir o direito às políticas sociais.  
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7.2 Dimensão da Justiça Curricular: o conhecimento e as diretrizes e as 

políticas estruturantes da EJA  

A dimensão do conhecimento da Justiça Curricular, utilizado para a busca da 

vida digna pode ser identificada nas características de participação e de 

comprometimento com os interesses da população presentes na Educação 

Popular, que, a partir deles, resgata o conhecimento para a transformação social. 

As outras subcategorias como Educação Integral e Educação Humanizadora 

também são identificadas nos instrumentos utilizados para análise.  

7.2.1 Educação Popular 

A primeira subcategoria levantada dentro da dimensão das diretrizes da EJA é 

a Educação Popular, identificada como compromisso tanto nos documentos de forma 

explícita como nas entrevistas, porém em alguns momentos sem nomeá-las como tal.  

Esse compromisso com a Educação Popular é identificado no documento das 

Diretrizes: “[...] os pressupostos do atendimento da demanda da Educação de Jovens 

e Adultos e Educação Profissional na rede de São Bernardo do Campo fundamentam-

se nos princípios da Educação Popular, na perspectiva freiriana” (SÃO BERNARDO 

DO CAMPO, 2012a, p. 8). Esses pressupostos foram corroborados na entrevista com 

a ex-chefe de Divisão da Educação do(a) Trabalhador(a): 

A Educação Popular é a base de fundamentação para qualquer proposta de EJA. Os 
documentos vão defender a Educação Popular, porque ela é o berço da EJA. Então, os 
referenciais na Educação Popular sempre estiveram muito claro para nós... E quais são 
esses referenciais? O contexto de vida do sujeito, a gente podia até não ter clareza da 
especificidade  do contexto de vida, às vezes confundiam, dificuldades com interesse, né, 
currículo pautado no interesse ou currículo pautado por dificuldade, não estava muito 
claro, depois ficou claro, para nós... quando as diretrizes se consolidam, não era um 
currículo pautado por interesse... É currículo pautado por realidade histórica que está 
limitando o ser mais, portanto são as situações limites... é ... havia uma leitura de que 
perpassava o mundo adulto; então, o mundo adulto perpassa o mundo da memória, 
perpassa as relações territoriais, envolve as questões de saúde , envolve as questões 
sociais, políticas, econômicas, o mundo do  trabalho... é quando os eixos do conhecimento 
vão sendo pensados. 

Identifica-se também o quanto os princípios da Educação Popular não são 

considerados como uma ação comum dentro do espaço educativo sistematizado, mas 

estão relacionados à Educação do trabalhador e que o processo de compreensão era 

um grande desafio:  

[...] é uma proposta que não é comum nos sistemas, é uma proposta que vem mais da 
Educação Popular, uma Educação para o trabalhador; então, trazer isso para dentro de 
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um sistema, fazer a ação formativa, fazer com que as equipes gestoras, professores 
compreendessem, era um baita desafio. É um desafio enorme. (Orientadora Pedagógica). 

 Observa-se que havia uma preocupação com o resgate da Educação Popular, 

partindo do conhecimento pautado na busca da leitura da realidade histórica, para 

alcançar a sua transformação. Constata-se o resgate dos princípios da Educação 

Popular dentro do espaço institucional ao pensar o currículo partindo do contexto de 

vida dos sujeitos que limitavam o seu viver. Para Freire (2001, p. 49): 

Nesta altura da reflexão, me parece importante deixar claro que a Educação 
Popular cuja posta em prática, em termos amplos, profundos e radicais, numa 
sociedade de classe, se constitui como um nadar contra a correnteza é 
exatamente a que, substantivamente democrática, jamais separa do ensino 
dos conteúdos o desvelamento da realidade. É a que estimula a presença 
organizada das classes sociais populares na luta em favor da transformação 
democrática da sociedade, no sentido da superação das injustiças sociais. 

Segundo entrevista com a ex-chefe de Divisão da Educação do(a) 

Trabalhador(a), no início, não se tinha clareza se eram necessidades ou interesses, 

mas, depois do processo formativo, se firmaram como necessidades, e os conteúdos 

foram delimitados em favor desse processo de entendimento da realidade que oprimia 

os educandos. Esses princípios são, como Freire (2001) intitula, como um nadar 

contra a correnteza, pois vai contra o sistema capitalista, cujos conteúdos são 

selecionados a serviço da preservação da desigualdade social. As situações limites 

são o ponto de partida do currículo, que parte da realidade do educando que limita o 

seu viver, ou seja, o conhecimento que perpassa pela busca por uma vida digna. 

Apesar de reconhecer a importância do currículo que partia da realidade do educando 

da EJA, que não era comum dentro do espaço educativo, a busca pela Educação 

Popular tornou-se desafiadora.  

Há uma consonância nas entrevistas sobre o desafio de discutir e de 

implementar um currículo crítico libertador, como era denominado, a partir dos 

princípios da Educação Popular, conforme citado nos excertos a seguir: 

Aí eu coloco o currículo como positivo e desafio, por quê? Porque, quando a gente pega 
todos esses professores, a maior parte não tinha experiência com a EJA, não eram 
professores que traziam, mas do segmento II, a maioria vinha com a experiência do 
Estado. (Orientadora Pedagógica). 

Eu acho que o desafio era primeiro, enquanto educadora; professora, você produzir, você 
construir as atividades, em cima do que o aluno precisa, então ampliar o leque do aluno, 
enquanto cidadão. Ele vê o que ele pode estar fazendo na comunidade que ele mora, em 
relação à vivência dele. Era um desafio muito grande para a gente, enquanto cidadão 
enquanto educador de um aluno que tem um diferencial, porque, até então, as atividades 
eram prontas, você preparava as atividades, mas não com esse olhar, ali de cidadania, de 
olhar para o outro como aprendizagem, né? (Professora 1). 
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A discussão e a implementação de um currículo pautado na Educação Popular 

são avaliadas positivamente e ao mesmo tempo são desafiadoras. Positiva, a partir 

de todos os aspectos já mencionados, e desafiadora em dois principais aspectos: a 

ausência de formação anterior e, portanto, desconhecimento quanto à discussão de 

currículo, e, também, porque o professor não possuía as atividades prontas, era 

preciso elaborar, tornar-se protagonista desse processo. No primeiro aspecto, 

entende-se que a formação é constante em todo o processo, mesmo que o professor 

não tivesse experiência anterior ou, se tivesse, era pautada, na maior parte, na 

transmissão de conhecimento, tornando-se essencial o processo de reflexão sobre a 

prática educativa. Na segunda questão, o professor tornava-se um pesquisador 

também, pois não são encontradas as atividades a serem desenvolvidas; é 

necessário, assim, fazer uma reflexão complexa e um estudo sobre quais conteúdos 

serão necessários para a compreensão daquela realidade de opressão. 

Infere-se que, a partir desse olhar crítico sobre a sua realidade, na perspectiva 

da Educação Popular, o conhecimento que se busca construir para a proteção e a 

manutenção da vida (PONCE; ARAÚJO, 2019) provoca mudanças significativas na 

forma do educando observar o seu contexto, principalmente na condição de 

exploração do trabalho, conforme observado no relato da professora sobre a condição 

de uma aluna: 

Eu acho que trabalhei o texto “Vida Nova”, que é um depoimento de um trabalho escravo 
nas fazendas, e a gente estava falando do capataz. E uma aluna falou: “Eu passei por 
isso, eu passei muito por isso”. E eu achei interessante a ligação que ela fez, com um 
áudio que não sei se você ficou sabendo, que nessa semana, no dia 22, eles foram 
entregar currículo no Estádio 1º de maio e tinha mais de 6 mil pessoas.  E a supervisora 
da empresa dela gravou a quantidade de pessoas que ficaram ali, três horas para entregar 
currículo. Ai a aluna falou: “É professora, a gente pode verificar que no que o capataz fazia, 
porque tinha uma fala do capataz, que falava assim: ‘Olha, se vocês trabalharem direitinho, 
vocês não vão perder o emprego e vocês vão conseguir economizar mais’”. Essa 
supervisora mandou o áudio e esse áudio falava exatamente isso, vocês precisam 
trabalhar direito, vocês precisam dar o sangue, vestir a camisa, porque olhem o tanto de 
gente desempregada. E ela viu, diante do texto que nós estávamos trabalhando, a fala da 
supervisora. Em pleno 2021, no século XXI, uma fala de ameaça... E ela falou: “Olha 
professora, é a mesma fala do capataz, é a fala da minha supervisora” e ela colocou o 
áudio na sala. E eu achei muito interessante, fazer essa reflexão, (Professora 1). 

Nesse relato, observa-se que a aluna fez uma análise crítica sobre a condição 

de exploração sobre trabalhador semelhante ao capataz. Ela conseguiu estabelecer 

uma relação entre os dois momentos tão distintos, quanto ao aspecto cronológico, 

mas semelhantes quanto à condição do papel do capataz e a supervisora, que 
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“ameaçou” os funcionários. Conteúdos como esses fazem parte do cotidiano dos 

trabalhadores e possibilitam discutir os seus direitos (FREIRE, 2011). 

O conhecimento construído nesse processo contribuiu de forma singular para 

a condição de emancipação, diante de uma situação tão semelhante: “[...] 

Conhecimentos locais e globais devem fazer parte do currículo e contribuir para elevar 

a justiça cognitiva e apontar direções emancipatórias” (PONCE; ARAÚJO, 2019, p. 

1059). 

A Educação Popular é um processo político, promove a reflexão e não se 

prende aos conteúdos pré-determinados. Para Freire (2011, p. 22): 

Educadores e grupos populares descobriram que Educação Popular é 
sobretudo o processo permanente de refletir a militância; refletir, portanto, a 
sua capacidade de mobilizar em direção a objetivos próprios. A prática 
educativa, reconhecendo-se como prática política, se recusa a deixar-se 
aprisionar na estreiteza burocrática de procedimentos escolarizantes. 
Lidando como processo de conhecer, a prática educativa é tão interessada 
em possibilitar o ensino de conteúdos às pessoas quanto em sua 
conscientização. 

 Nesse sentido, a Educação Popular e os conteúdos estão intimamente ligados 

com relação ao processo de conscientização; assim, eles são selecionados a favor 

dessas pessoas para que esse processo de conscientização e libertação ocorra 

plenamente. 

7.2.2 Educação Integral  

Entendendo a prática educativa como uma prática política que visa a 

emancipação dos sujeitos, há necessidade de uma Educação Integral, considerando 

o ser humano em todos os sentidos, “[...] cognitiva, afetiva, ética, social, lúdica, 

estética, física, biológica” (GUARÁ, 2006, p. 16), bem como o contexto territorial em 

ele que está inserido. Esse comprometimento com a formação integral para a 

emancipação dos sujeitos também foi destaque nos documentos produzidos pela 

Secretaria de Educação: “[...] que possamos organizar a EJA pautada no direito à 

Educação ao longo da vida, garantindo o acesso, a permanência a gestão 

democrática e a qualidade social na formação integral dos sujeitos para sua 

emancipação” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a, p. 11). 

 Essa preocupação é identificada também na fala de uma professora, 

reafirmando que o conteúdo parte do educando:  
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[...]é partir da realidade do aluno, para você alfabetizar, ensinar o aluno. Então partir, entra 
um pouco mais de você olhar o aluno e não o conteúdo que você vai dar para ele, você 
olha o que ele necessita para que você possa alfabetizar, ensinar, ensinar não, aprender 
junto com ele. Entra muito mais nesse sentido. [...] porque tinha que entender por que esse 
currículo, e a gente fazia, assim, vamos investigar quem são esses alunos, vamos 
caracterizá-lo, vamos conhecer a realidade, porque conhecendo essa realidade faria 
pensar na prática. (Professora 1). 

Vamos assegurando a perspectiva da formação integral numa base humanística 
libertadora, porque ela não se centra só no diálogo com o trabalho, mas no diálogo com o 
sujeito, reconhecendo enquanto trabalhador/a tem direito de acessar o conhecimento por 
inteiro, na dimensão da cultura, trabalho e da linguagem e constitui os eixos memória e 
territorialidade, cultura e trabalho, meio ambiente e saúde, as linguagens: português, 
matemática, corporal, tecnológica. (Ex-chefe da Divisão de Educação do(a) 
Trabalhador(a)). 

 A partir desses excertos, nota-se que a Educação Integral se pauta no 

educando na sua integralidade de ser humano e na sua diversidade, que irão ser a 

base do currículo a ser construído coletivamente. Não é definido a priori, os saberes 

dos educandos são considerados e respeitados dentro do espaço educativo, 

estabelecendo as relações como os conhecimentos construídos historicamente. De 

acordo Moll (2008, p. 15): 

O patamar a partir do qual se organiza uma escola que pensa e propõe 
Educação Integral precisa considerar os saberes, as histórias, as trajetórias, 
as memórias, as sensibilidades dos grupos e dos sujeitos com os quais 
trabalha, tecendo as universalidades expressas nos campos clássicos de 
conhecimento.  

 Em se tratando especificamente dessa política pública e do seu currículo, 

observa-se que o conhecimento é tratado na sua complexidade, em diferentes 

dimensões, como cultura, trabalho, meio ambiente e saúde e as linguagens: 

português, matemática, corporal e tecnológica. O conhecimento não é fragmentado e 

dividido por disciplinas, como se fossem gavetas compartimentadas; ao contrário, eles 

são complementares; são diferentes olhares e conteúdos para entender a realidade 

na qual o educando está inserido. Os educandos colocam suas percepções sobre a 

realidade a partir das suas vivências, as quais, para Moll (2008, p. 15, grifo do autor): 

Trata-se de reaproximar os tempos da vida dos tempos da escola, 
entendendo-os em seu continuum. Trata-se de avançar na qualificação do 
espaço escolar como espaço de vida, como espaço de conhecimentos e 
valores, como espaço no qual a vida transita em sua complexidade e 
inteireza, como espaço no qual cada alun@ possa conhecer as artes, as 
ciências, as matemáticas, a literatura para que possa, também, ressituar-se 
na cidade, compreendendo-a, compreendendo-se e incorporando-se a ela.  

 Como a EJA é composta pela diversidade dos sujeitos, essas percepções são 

diversas, pois se dá a partir do olhar de cada educando e das suas vivências, o que 
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amplia e diversifica a leitura da realidade, mas também gera conflitos, principalmente 

quando há gerações tão diversas na sala de aula, tornando-se um outro desafio dentro 

desse conceito. Esse reconhecimento do espaço escolar como espaço de vida e o 

conhecimento construído têm um caráter para a manutenção da vida, transformando 

a realidade do indivíduo, conforme preconiza a dimensão da Justiça Curricular.  

7.2.3 Educação Humanizadora 

A Educação Humanizadora alinhada ao pensamento freiriano é uma outra 

subcategoria também defendida dentro das discussões acerca da EJA, a qual também 

foi identificada nos relatos: 

[...] já tinha as estruturas, pauta a intencionalidade formativa enquanto processo de 
tratamento do conhecimento e a perspectiva da formação dos sujeitos fundamentada 
realmente no pensamento freiriano, e aprofundando as categorias de análise do 
pensamento de Freire, que era pensar um processo de formação na conscientização, na 
perspectiva da libertação para a transformação social. (Ex-chefe da Divisão de Educação 
do(a) Trabalhador(a)). 

[...] quando você começa a ver a realidade do aluno, você começa a criar e ver e incentivá-
lo a seguir a cidadania, eu também me vi nisso. (Professora 2). 

[...] quando a gente chega a trabalhar com as pessoas, elas aprendam a votar, aprenderem 
a buscar e a lutar, é uma luta constante por melhoria, por políticas públicas para essas 
pessoas. Angustia a gente, quando eu escuto a história deles, saio da EJA, assim, 
angustiada, pensando o que posso fazer para ajudar, e acho interessante, eles vão se 
ajudando entre eles. [...]. Ela falou assim: “Eu tô vivendo agora”, imagina se a gente não 
faz essas discussões na sala. Ela já tem perspectiva de fazer uma faculdade, e eu falo 
isso mesmo. (Professora 1). 

 Nota-se que havia uma preocupação com o conhecimento a ser tratado com o 

educando da EJA, na perspectiva de não aceitação da situação de opressão que ele 

vivia. Portanto, o conhecimento era tratado por inteiro e a partir da realidade desse 

educando. Os conteúdos não eram pautados em competências e habilidades para se 

encaixarem no mercado do trabalho e servirem aos interesses do capital. A realidade 

do educando não era aceita como algo natural. Esse processo de formação voltada 

para a conscientização e sua libertação dialoga, portanto, diretamente com uma 

Educação Humanizadora, pois não se conforma com a situação de opressão. Ao ser 

entendida como humanizadora, ela ganha grande complexidade e se compromete 

com a situação do educando, deixa de ser invisibilizada, ou aceita como algo natural. 

Desse modo, os conteúdos ganham significância para o educando; para o 

entendimento da situação de desumanização vivida.  
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 Nesses estratos das entrevistas, observa-se o comprometimento da política 

pública com a situação de desumanização do educando, da inconformidade da 

condição de vida de muitos e da relevância do papel do educador. Nesse sentido, há 

indicativos de mudança de postura das professoras diante da vida e de indignação 

com a situação de desigualdade social. Para algumas delas, a questão da 

desigualdade era clara desde o início, e elas entendiam a EJA como possibilidade de 

superação. Outras se descobriram no processo do seu papel de educadora, como 

cidadã: 

[...] fiquei muito mais crítica, com o olhar mais atento ao que está acontecendo, até então 
era muito cômodo, você era funcionária pública, aí era cômodo. Mas, quando você começa 
a ver a realidade do aluno, você começa a criar e ver e incentivá-lo a seguir a cidadania, 
eu também me vi nisso. Para mim, era até bom ficar sossegada para mim, estava tudo 
sossegada, estava tudo tranquilo, eu consegui, eu entrei, nunca tinha pensado 
criticamente, o que um governo faz e porque o outro não faz, até o jeito de votar, o jeito 
de interferir no meu bairro, onde eu possa morar, nas coisas. Assim, eu mudei muito, muito 
mesmo e, cada vez mais, vamos descobrindo isso. Vai passando para os familiares, eu 
acho que de você ir numa greve, não sei se pode falar isso, você lutar, porque eu não tinha 
essa consciência política, eu não tinha isso. (Professora 1). 

Pode se inferir que a entrevistada, apesar de estar no processo de construção 

e de descoberta dos seus direitos, descobriu a diferença de atuação de um governo 

em comparação ao outro, das escolhas políticas realizadas e para quem ela se dirige. 

O papel da formação é de uma Educação comprometida com a transformação social, 

além de provocar mudanças no educando e no professor.  

A angústia citada pela professora denota que, apesar de ter uma preocupação 

explícita por parte do Governo municipal, com relação à situação de desigualdade 

social, vivida por parte da população, ainda ficou muito a ser feito, mostrando que o 

processo desigual é amplo e complexo, demonstrando as contradições existentes 

dentro do próprio Estado e a ação devastadora do neoliberalismo. Destaca-se também 

a preocupação com a situação de desumanização vivida por muitos. Isso faz parte da 

reflexão da dimensão da Justiça Curricular, que, ao mesmo tempo, está atrelada ao 

conhecimento e ao cuidado de todos, perpassando pela garantia dos direitos sociais.  

7.2.4 Dimensão da Justiça Curricular: conhecimento e políticas estruturantes: a EJA 

e a Educação Profissional 

Na dimensão do conhecimento também se identifica uma política estruturante 

da EJA, que articula a elevação de escolaridade com a qualificação profissional, que 

trata o trabalho como princípio educativo. Conforme duas das entrevistadas: 
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É muito interessante também as escolas específicas que agregavam somente EJA nos 
três períodos, manhã, tarde e noite, trabalhando elevação de escolaridade e qualificação 
profissional dentro dos eixos tecnológicos, que eram sete eixos, dos quais dois deles eu 
tive a oportunidade de trabalhar, que foi produção moveleira e meio ambiente e 
sustentabilidade. Então, veja o que foi fundamental, conceber o trabalho como princípio 
educativo (Coordenadora Pedagógica). 

[...] política de EJA e Educação profissional, muito forte organizada em oito eixos 
tecnológicos, que era alimentação, três bases de atendimento com uma escola muito 
grande para isso.... Nós tínhamos a confecção, nós tínhamos a imagem pessoal, 
tecnologia da informação, meio ambiente e saúde, eram sete eixos, desculpe, oito escolas. 
Bom...a ordenação desse currículo, ela estava sustentada num pensamento de formação 
integral, que articula ciência, cultura e trabalho. Reconhecendo que, na estrutura de 
orientação da política pública, que era o campo: formação, informação e estruturação. (Ex-
chefe da Divisão de Educação do(a) Trabalhador(a)). 

 Observa-se um destaque, nas entrevistas, para a articulação que existiu entre 

a elevação de escolaridade e a Educação Profissional, concebendo o trabalho como 

princípio educativo e a intencionalidade como desdobramento dessa articulação.  

 Diferentemente do que ocorria em outros programas relacionados à Educação 

Profissional, mesmo os oferecidos pelo Governo Federal, o tema “trabalho” era 

abordado em uma outra perspectiva, pois discutia-se o mundo do trabalho, articulando 

a aprendizagem de algum ofício com a elevação de escolaridade, em uma perspectiva 

de formação integral. A discussão sobre currículo também passava pela Educação 

profissional, articulando as dimensões ciência, cultura e trabalho, na qual o trabalho é 

entendido “[...] como atividade essencialmente humana, ação criativa e construtora da 

produção/reprodução da existência [...]” (BARBOSA, 2019, p. 66). Nesse sentido, a 

escola ganha um papel completamente diferente, visto que, em vez de preparar para 

o mercado, dentro de um viés de instrumentalização, se torna um espaço de 

contradição e de disputa de interesses antagônicos, portanto como possibilidade de 

resistência. Por conseguinte, muda-se radicalmente o conceito de Educação para o 

trabalho como única possibilidade de melhorar sua condição de vida individualmente, 

para a busca da emancipação dos sujeitos. Como reafirma Barbosa (2019, p. 66), 

[...] interessa-nos reafirmar o caráter emancipador da EJA, concebida sobre 
a perspectiva da formação humana, de direito subjetivo e como condição 
necessária para a plena participação dos sujeitos na sociedade, em 
detrimento da concepção instrumental, preparadora de mão de obra 
conformada às demandas do mercado.  

 Havia uma preocupação com a discussão de não se oferecer “educação de 

pobre para pobre”, em outras palavras, continuar com a lógica neoliberal e o papel de 

subordinação do educando da EJA dentro do mercado de trabalho. No entanto, 

quando havia a preocupação de articular as dimensões do currículo com o trabalho, 
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observava-se um grande diferencial de perspectiva, pois havia o tratamento do 

conhecimento como um todo. O conhecimento sobre o ofício estava relacionado com 

as discussões sobre o mundo do trabalho e as condições da classe trabalhadora. De 

acordo com a ex-chefe da Divisão de Educação do(a) Trabalhador(a), 

[...] a gente estava tendo uma crítica, muito incipiente, de dizer que as políticas de EJA e 
Educação profissional, sempre foram uma política de pobre para pobre, não é isso. É se 
a gente observar, os oito eixos tecnológicos, a gente perceber o estudo de tratamento de 
informação, respeito as normativas de trabalho, e as normativas educacionais, o tempo de 
escolaridade que a gente atua, ele permite uma oferta, de qualificação profissional 
associada ao tempo de I Segmento do ensino fundamental e de II Segmento fundamental, 
mas o que é importante, ter uma ideia de oferta e itinerário formativo, você não está vendo 
só hoje. Quando você forma a costureira, você tá vendo ela como possibilidade de ação, 
de técnico de confecção; depois, pode fazer um curso de estilista, na universidade. 

Outro diferencial era a perspectiva do itinerário formativo, pois pensava-se na 

continuidade desse processo de qualificação profissional até a universidade, 

ampliando conhecimento sobre as diversas áreas abordadas. Isso se diferencia de 

forma substancial sobre o trabalho em uma perspectiva de subordinação.  

 
A gente tinha diálogo com os outros ofertantes, dessa possibilidade formativa, a gente 
entendia que precisava abrir o caminho... A gente tentou um diálogo com as escolas 
técnicas estaduais, mas a gente teve uma dificuldade muito grande, dessa interlocução 
com o Estado, não era algo simples, o Estado não era aberto para pensar políticas 
articuladas, e... a gente tinha um diálogo muito grande com as Universidades da região... 
a gente teve um diálogo com a Universidade de Diadema, pensando no campo da imagem 
pessoal, na Unifesp, fez também com a Anhanguera, que tinha um impacto com a 
confecção,  importante na região... Me lembro que a gente fez com a imagem pessoal e 
confecção, com as universidades.  
Muitos alunos se formaram, voltavam e contavam que iam para o campo da gastronomia, 
as costureiras que viraram estilistas e voltavam e contavam; bom, foi um caminho que foi 
traçado, que  se tivesse continuidade do governo teria sido melhor, priorizado, porque 
aquilo que eu falei no começo... como é  compor a estrutura de sustentação e, ao mesmo 
tempo, fomentar a amplitude de diálogo, de ampliação de análise, com todo o coletivo, 
para que todo mundo compreenda a finalidade e ressignifique a política, foi isso. (Ex-chefe 
da Divisão de Educação do(a) Trabalhador(a)). 

 

Arrisca-se afirmar que essa articulação vai na contramão da dualidade entre o 

ensino considerado formal e a Educação Profissional, tão defendida pela classe 

dominante desse país. Rummert (2008, p. 176) pondera que “[...] partimos do 

pressuposto de que as políticas de governo atualmente implementadas no âmbito da 

Educação de jovens e adultos trabalhadores, no Brasil [...]” estão baseadas “[...] em 

estratégias de construção e manutenção da hegemonia que perpetuam, sob 

diferentes roupagens, [n]as relações fortemente assimétricas de poder, bem como 

[n]os processos de concentração de riqueza e renda que marcam o País”. A autora 

aponta que “[...] tais políticas, portanto, se apresentam como instrumentos de 

manutenção da ordem instituída e não objetivam a formação integral [...]”. Rummert 
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(2008) afirma que já discorreu sobre o assunto em outras produções acadêmicas e 

pondera que a questão vem para corroborar a “[...] histórica dualidade estrutural de 

nossa sociedade” (RUMMERT, 2008, p. 176). 

 Observa-se, nos relatos, que os educandos da EJA que também fizeram parte 

da qualificação profissional, expandiram os itinerários formativos e não ficaram 

restritos a uma formação inicial, abrindo-se outras possibilidades. Outro fator de 

destaque foram as escolas de Educação Profissional com os diferentes eixos que 

também abriram possibilidades diversas e acesso dos educandos ao mundo 

tecnológico.  

 Essa articulação entre elevação de escolaridade e Educação Profissional, em 

uma perspectiva de trabalho como princípio educativo, coaduna de forma a garantir 

um conhecimento para uma vida digna, conforme destacado na dimensão da Justiça 

Curricular, pois ele esteve atrelado a uma condição de leitura de realidade em uma 

formação integral do homem e na busca de vida digna.  

 Apesar de ser avaliado positivamente, o processo de elevação de escolaridade 

com qualificação profissional apresentou, também, dificuldades, conforme o relato que 

segue: 

Eu acho que a principal dificuldade nem era tanto a dificuldade da EJA em si, mas a 
dificuldade da cidade em promover situações de trabalho para esses alunos, de trabalhos 
com direitos. Porque o aluno conseguia acessar o direito à Educação, mas o direito ao 
trabalho remunerado dignamente, trabalho que pudesse proporcionar esses alunos 
condições como a previdência, ele não tinha, até aprendia esses conteúdos, mas era muito 
difícil, por meio da política pública de desenvolvimento do trabalho, era muito difícil esse 
educando ter acesso àquilo que ele tem direito, que é o trabalho digno; então, muitas 
vezes, o educando de EJA tinha acesso ao trabalho, mas ao trabalho explorado, 
precarizado. (Coordenadora Pedagógica). 

 Constata-se que, apesar de ter uma política de EJA com elevação de 

escolaridade com qualificação profissional, bem como políticas públicas ampliadas 

que vislumbravam possibilidades de trabalho para os educandos, ainda não era 

garantido o direito do trabalho remunerado de forma digna, afirmando, assim, a 

desigualdade social existente.   

7.3 Dimensão da Justiça Curricular: Cuidado e as diretrizes e Políticas 

estruturantes de EJA  

A dimensão do cuidado perpassa pela acolhida às diversidades dos sujeitos, 

pela isonomia do financiamento, pela boa formação de professores e pela 
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infraestrutura adequada para os educandos da modalidade, os quais são 

discutidos na sequência. 

7.3.1 Dimensão do cuidado na acolhida às diversidades dos sujeitos 

As proximidades entre a concepção do conceito de cuidado e as diretrizes da 

EJA ocorrem, dentre outros aspectos, na acolhida às diversidades dos sujeitos, 

que foi um dos aspectos essenciais colocados desde os documentos iniciais 

produzidos pela Secretaria de Educação: 

O atendimento da EJA em São Bernardo do Campo, pautado nessas 
dimensões políticas, respeita a diversidade e a necessidade do/a educando/a 
frente à ação educativa, conforme indica a práxis freireana. Fundamenta-se 
na relação dialógica do conhecimento, na valorização dos saberes que todos 
os sujeitos possuem e nos princípios de uma Educação que liberta e 
transforma. (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a, p. 19). 

Destaca-se que tanto o documento das Diretrizes Curriculares de EJA de SBC 

(SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a) bem como as entrevistadas apontam, de 

forma nítida, o cuidado em pensar tanto em políticas públicas amplas como em um 

currículo que dialogasse com as especificidades dos sujeitos: 

[...] quem é o público que vem para a EJA, que é o público trabalhador, os excluídos, os 
adolescentes, que vem do fracasso escolar. Esse currículo vai discutindo, tem uma 
diferença enorme. (Orientadora Pedagógica). 

[...] reconhecendo as especificidades dos sujeitos no contexto de opressão, que precisava 
ser transformado. (Ex-chefe da Divisão de Educação do(a) Trabalhador(a)). 

Conforme abordado no segundo capítulo desta tese, a EJA é composta pela 

heterogeneidade, portanto é diversa e com especificidades, por isso 

encaminhamentos distintos são exigidos para a garantia do direito à Educação, 

constituindo-se como políticas públicas. 

Dentre esses atendimentos diversos, pode-se destacar três especificidades de 

perfil que exigiam políticas públicas amplas que envolviam outras Secretarias, pois o 

oferecimento apenas da escolaridade não era suficiente para o atendimento às suas 

necessidades. A primeira era o atendimento às juventudes que tinham perfil também 

diferenciado, visto que eram os jovens que estavam marcados, em sua imensa 

maioria, pela situação de vulnerabilidade, bem como também havia um número 

significativo de adolescentes advindos do sistema de privação de liberdade e, 

portanto, faziam parte da Liberdade Assistida, fazendo-se necessário um 

acompanhamento sistemático. 
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[...] fomos aperfeiçoando as políticas conforme as especificidades dos sujeitos; então, a 
gente tinha as políticas para jovens e elevação de escolaridade, que era o Peat, programa 
de erradicação do trabalho infantil, destinado a jovens de 14 a 18 anos, que recebiam um 
auxílio econômico com um salário-mínimo, estudava conosco meio período e outro 
período fazia o trabalho de estágio, na própria secretaria da Prefeitura. (Ex-chefe da 
Divisão da Educação do(a) trabalhador(a)). 

Esses jovens que passam a frequentar a EJA, na sua maioria, são vistos sob o 

estereótipo de aluno-problema, os quais, ao não se “ajustarem” ao ensino regular, são 

consequentemente encaminhados para a modalidade. Assim, a EJA acaba recebendo 

esses alunos que não conseguiram concluir o seu processo na escola, tornando-se 

vítimas do caráter pouco público do sistema escolar. Esses jovens sofrem preconceito, 

pois é comum verificar que eles já foram alunos da própria escola que os recebe, mas 

agora como educando da EJA. Esse preconceito leva a não aceitação dele no espaço 

educativo, e, mesmo não sendo executores de ações ilícitas na unidade escolar, são 

acusados. 

Diante desse perfil, os desafios foram diversos. Fez-se necessário pensar em 

currículos a partir de toda a concepção discutida, que atendesse a esses jovens. Além 

disso, foi necessário estabelecer uma discussão paralela e consistente com os 

professores que os atendiam, no sentido de entenderem o perfil e o contexto de onde 

vinham, dos processos de exclusão que foram vítimas. Tal preocupação foi destacada 

pela entrevistada: 

[...] muitos alunos, eles têm, por exemplo, vou pegar os adolescentes, e eles vêm de uma 
escola estadual fracassada, teve reprovações, ele é expulso, quando ele vem para a EJA 
não pode e não devemos oferecer o mesmo tipo de proposta que já levou ele para o 
fracasso. E, aí, quando os alunos da EJA não se sentem incapazes, então assim, a 
discussão de um currículo, que é adequado que atenda a necessidade desse público, é 
fundamental. (Orientadora Pedagógica). 

Esses jovens, em sua grande maioria, tinham um processo conturbado com a 

escola, eram vistos sob o enfoque das carências escolares, com trajetórias 

incompletas, condição que coaduna com a visão arraigada de lhes possibilitar uma 

nova escolarização na EJA.  

Para Arroyo (2007, p. 23), essa visão precisa ser alterada ao propor um novo 

olhar: 

Um novo olhar deverá ser construído, que os reconheça como jovens e 
adultos em tempos e percursos de jovens e adultos. Percursos sociais onde 
se revelam os limites de ser reconhecidos como sujeitos dos direitos 
humanos. Vistos nessa pluralidade de direitos, se destacam ainda mais as 
possibilidades e limites da garantia de seu direito a Educação. 
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Portanto, um dos grandes desafios enfrentados de 2009 a 2016 foi a construção 

de um novo olhar sobre os jovens, juntamente aos professores e à equipe gestora, 

reconhecendo-os como sujeitos de direitos, dentre eles o direito à Educação. Para 

tanto, foi necessária a discussão e a efetivação de um currículo que atendesse a essas 

especificidades. Além disso, foi preciso também estabelecer vínculos com outras 

secretarias, em busca da construção de políticas intersetoriais para atendê-los nas 

suas necessidades, como ocorreu com o Peat, que era uma das políticas que se 

efetivava por intermédio de uma ação articulada entre várias secretarias. 

 O acompanhamento sistemático com os jovens em situação de Liberdade 

Assistida ocorria em parceria com a Sedesc, a Secretaria de Saúde e a Fundação 

Criança, no encaminhamento do educando em diversas ações sociais e no apoio com 

a unidade educativa. Diante das especificidades e de trajetória escolar da juventude, 

um dos grandes desafios era um currículo diferenciado, principalmente em relação ao 

que eles viram no sistema educacional.  

A segunda especificidade era que perfil que antes era muito característico da 

EJA era o dos idosos, os quais também traziam necessidades muito específicas, que 

também precisam ser tratadas, bem como adequações aos oferecimentos de horário, 

espaços, que atendiam às limitações pertinentes à idade.  

A gente teve é.… o atendimento da EJA CRI, era um atendimento que já existia, mas foi 
sendo aperfeiçoado, que era um trabalho com as pessoas idosas... a gente caminhava 
bem. (Ex-chefe da Divisão de Educação do(a) Trabalhador(a)). 

Nesse sentido, o Centro de Referência do Idoso (CRI), citado pela entrevistada, 

tinha esse diferencial, pois ocorria dentro do espaço que os idosos frequentavam para 

realizar outras atividades, como dança de salão, jogos, entre outros. O processo 

educacional dessas pessoas também era bem diferenciado, pois era mais moroso, e 

a sala de aula tornava-se o único espaço de convívio social, além da família.   

A terceira era que se exigia um atendimento diferenciado e que articulava 

outras ações com as mulheres, que representavam uma parte dos educandos 

atendidos. Elas tinham a elevação da escolaridade com a qualificação profissional, 

organizando-se como associação para exercer suas funções.  

A gente fez um trabalho muito voltado para as mulheres com a confecção com a escola 
trabalho, prevendo uma política de ação de elevação de escolaridade, com qualificação 
profissional, no eixo tecnológico, de confecção, e ação empreendedora... formando grupos 
associativos, na gestão do trabalho subsidiados, pela Prefeitura. Tinha, também, o 
restaurante escola que foi um projeto que acolhia jovens e mulheres, muitas mulheres, 
pensando também na elevação de escolaridade, com qualificação profissional, na área da 
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alimentação e ação de fomento ao trabalho. (Ex-chefe da Divisão de Educação do(a) 
Trabalhador(a)). 

As temáticas que eram tratadas que abordavam as exigências desse perfil, 

como a violência doméstica, a diferença salarial, entre tantos outras, também eram 

um grande desafio, mas, quando eram abordadas, observava-se diferença no 

comportamento pessoal, bem como o seu empoderamento diante das condições de 

opressão vividas, conforme relatou uma das professoras: 

Eu tenho uma aluna de 36 anos e eu perguntei para ela por que demorou tanto para voltar 
a estudar. Ela disse: “Professora, eu casei com 16 anos, eu morava na roça, trabalhava!”. 
Ela é supernova. Trabalhava na roça, o marido não deixava.  “Agora que ele faleceu com 
a Covid, voltei, tô retornando com a minha vida, eu não podia sair no portão”. Olha a 
situação limite dela! Ela falava: “Eu só tive uma filha, mas não saia de casa. Então eu não 
estudei [...]. Professora, agora que eu estou vivendo”.  Mas você vê que tem um monte de 
coisas que ela não sabe, que a escola está dando. A gente ajudou, a primeira vez que ela 
mexeu no comportamento foi lá na escola, então, assim, ela entrou no site, para mandar 
um currículo, foi a filha que fez o currículo para ela. (Professora 1). 

A partir desse excerto, podemos constatar a condição da mulher, marcada por 

uma sociedade machista, na qual ela não tem direito sobre a sua própria vida, ainda 

tão presente atualmente. Ao adentrar o espaço educativo, os temas trabalhados a 

partir de um currículo que considerou o sujeito, sua história de vida, portanto as 

especificidades da condição de mulher, a educanda percebeu-se como sujeito e a sua 

condição de opressão, ocasionando mudanças significativas para a vida. 

Um dos desafios relacionados a essa diversidade relacionava-se ao fato de 

organizar e encaminhar as ações educativas diante de tanta diversidade, pois, em 

muitas situações, havia conflitos, exigindo diferentes intervenções no sentido de 

atender a todos e garantir o direito à Educação. Esse atendimento à diversidade está 

intimamente ligado ao cuidado, à dimensão da Justiça Curricular, pois não se pode 

buscar uma Educação emancipatória e crítica, sem atender à toda essa diversidade 

presente na modalidade, respeitando as suas especificidades.  

7.3.2 Dimensão da Justiça Curricular: cuidado e isonomia de financiamento  

Para desenvolver as políticas citadas, necessitava-se de um financiamento 

expressivo, conforme relato da ex-chefe de Divisão da Educação do(a) 

Trabalhador(a): 

Nós tínhamos um orçamento, que não pode pensar em política sem pensar em 
financiamento, que foi e é disputado, olha precisamos de x financiamento, diante dessa 
proposição que está sendo posta. Tínhamos um financiamento importante e, até hoje, em 
São Bernardo do Campo, é o segundo maior PIB do estado de São Paulo, mesmo estando 
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em situação de crise. De valor concreto diminuiu bastante, mas em relação a outras 
realidades, é uma cidade que tem um orçamento significativo. 

 Um dos grandes desafios enfrentados pela EJA é o financiamento, pois 

historicamente ela ficou à margem do total destinado para a Educação. Logo após o 

seu reconhecimento legal, com a Constituição de 1988, conforme já tratado neste 

texto, houve o veto presidencial que não computava as matrículas de EJA, e, mesmo 

após a aprovação do Fundeb, a modalidade permaneceu em uma situação 

desfavorável em relação às outras. Entretanto, observa-se que, na cidade de SBC, de 

acordo com os depoimentos, o valor investido por aluno da EJA era superior ao 

determinado pelo Fundeb; assim, o valor de ponderação era maior do que 0,8 por 

aluno. 

Então, é muito interessante a discussão de orçamento em São Bernardo, porque, por mais 
que a gente soubesse que o Fundeb, em 2006, que foi homologado, a gente entende que 
havia toda aquela composição per capita ano/aluna. E a EJA com fator de ponderação de 
0,8, inferior ao fundamental...É.... a gente não olhava exatamente o valor da sigla, porque 
o aluno da EJA, naquela época, deveria ser R$ 2.100, mas, quando a gente via a 
ordenação do recurso... Eu tentei fazer o exercício disso, para tentar mais recurso, e, 
quando eu vi que nós íamos perder, eu fiquei quietinha... Porque o que aconteceu...você 
tem que calcular tudo que envolve a chegada do atendimento; então, a gente calculava a 
demanda, e o orçamento geral dessa demanda, em proporcionalidade de educandos e 
educandas. Mas, também foi em prioridade de política... Então, eu tenho certeza de que 
os custos dos alunos da EJA eram muito superiores ao que o IDEB [Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica] oferecia [...]. (Ex-chefe de Divisão da Educação 
do(a) Trabalhador(a)). 

Nota-se que, ao fazer o cálculo para mostrar os custos envolvidos no seu 

atendimento, a entrevistada demonstrou que eram superiores ao que a lei 

determinava, pois, nesse cálculo, se computa todos os gastos que envolvem o 

atendimento com pessoal. Destaca-se, assim, que não era só a existência de 

professor, mas de toda uma estrutura para atender o educando e todos os demais 

elementos estruturantes que seriam necessários para garantir a sua permanência na 

modalidade.  

 O financiamento equitativo para a modalidade bem como a condição 

orçamentária existente na cidade foram diferenciais para o atendimento dessa 

população. Esse escopo diferenciado para atender a modalidade, que são custos para 

a Prefeitura, refletem o comprometimento com a EJA, conforme relato da Orientadora 

Pedagógica: “Ela (EJA) entra para o sistema, vou dar um exemplo: toda uma estrutura, 

o aluno não pode ter só uma sala de aula e o professor.” 

 A EJA comumente é entendida como uma Educação de um custo menor, de 

que não há necessidade de maiores gastos, que ter o aluno e o professor são 
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suficientes. No entanto, a análise aponta que, para a garantia do direito à Educação, 

há necessidade de ter financiamento equivalente às outras modalidades, tornando-se 

um dos condicionantes para a efetivação de uma política pública comprometida com 

esses sujeitos.  

 Os custos gastos com a modalidade abrangem tanto a questão de recursos 

humanos, que aumenta consideravelmente para atender a modalidade, alimentação 

escolar, compra de material, adequação dos espaços, atividades extraclasse, material 

para divulgação entre outros.  

Nos relatos, há destaque para a diferença no atendimento na EJA no período 

de 2009 a 2016, em relação às pessoas que trabalharam em outros momentos com 

essa modalidade. O financiamento perpassa por todas as ações desenvolvidas com 

a modalidade, que se estende da estrutura necessária até o pessoal, que amplia muito 

mais do que o professor de sala de aula. Assim, avalia-se de forma muito positiva o 

número de pessoas envolvidas no atendimento da EJA, que contribuem de forma 

ímpar para o acesso e a permanência desses educandos no espaço educativo. 

 
Estrutura humana com um coordenador, um vice-diretor, professor que dava aula do 
Fundamental que atuava no laboratório e atendia os alunos do Fundamental, também 
atendia a EJA.  
Você tem toda uma equipe que só não atendia só as crianças, mas também atendia os 
alunos da EJA, ou seja, não era só o professor, tem coordenadora, vice-diretor, um oficial, 
para atender o aluno da EJA que vinha procurar a escola. Então, aí sim, você garante o 
direito de verdade e de fato, só ter uma sala e um professor, não é garantia (Orientadora 
Pedagógica). 
 

 O investimento no “quadro de funcionários”, tanto na parte administrativa como 

pedagógica promove o direito à Educação, pois, apesar de ter o direito garantido pela 

legislação, o educando da EJA não tem essa compreensão e, muitas vezes, não 

procura a escola, por não acreditar que exista um atendimento para ele. A garantia do 

seu acesso e de sua permanência passa pela forma de acolhimento que ocorre desde 

a sua chegada no espaço educativo, visto que muitos deles têm uma história de 

evasão e de não reconhecimento do direito. É fundamental, portanto, cuidar desse 

acolhimento, mostrando-se receptivo e claro, pois isso, em muitos casos, implica a 

sua permanência.  

 Um dos grandes desafios também com relação ao acolhimento é entender a 

especificidade de cada faixa etária, que necessita de um atendimento diferenciado e 

compreensivo para atender o educando nas suas particularidades. Para que ocorra 

esse acolhimento, é preciso investimento na formação de todos os envolvidos, e isso 
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foi destacado nas entrevistas, ressaltando a importância e a valorização das 

formações efetivadas no período de 2009 a 2016. A dimensão do cuidado está 

intimamente ligada às ações que perpassam pelo financiamento para poder oferecer 

uma Educação de qualidade social para os educandos da EJA.  

7.3.3 Dimensão da Justiça Curricular: cuidado e formação do professor  

Diante do documento das Diretrizes Curriculares da EJA de SBC construídas e 

dos princípios do Governo municipal a formação era um aspecto crucial para 

que se alcançasse uma Educação crítica na perspectiva da construção de uma 

outra escola e de uma sociedade. Nesse sentido, faz parte da dimensão do 

cuidado uma boa formação. De acordo com Ponce e Araújo (2019, p. 1061), 

“[...] inclui desde as boas políticas públicas de formação e de contratação dos 

profissionais, até os cuidados dispensados pelas redes de proteção aos mais 

vulneráveis”. 

 Em busca de construir essa política pública de formação, um dos norteadores 

foi a dialogicidade, segundo o relato da ex-chefe de Divisão da Educação do(a) 

Trabalhador(a):  

[...] e aí, nós fomos fazendo um grande processo formativo dialógico, que foi tirando a 
organização do nosso currículo e aí pautou a intencionalidade formativa, e aí ela ficou 
clara, quando a gente pauta a intencionalidade formativa [...]. 

O processo formativo, no período de 2009 a 2016, segundo as entrevistadas, 

foi muito intenso, em contraposição à ausência ou à superficialidade de formação 

ocorrida, tanto no antigo magistério como também na universidade com relação à EJA, 

fazendo com que os professores só tivessem contato com a modalidade no momento 

da prática educativa, quando aprendiam as diferenças entre as crianças e os adultos, 

jovens e idosos. Segundo o relato da Orientadora Pedagógica, 

[...] pois até então fiz magistério. E vou te dizer que, no Magistério, nem se fala muito, 
parece que a EJA não existe, é uma modalidade que não existe. Aí, quando você vai para 
a prática, como eu fui, que eu estava com uma turma a tarde, com crianças, e uma a noite, 
com a EJA, aí você percebe o diferencial, foi uma experiência bem positiva, ter começado 
pela EJA. 

Assim, a formação foi assumida pela rede pública no sentido de ser uma 

formação permanente e crítica, para tratar as especificidades da modalidade. Para 

Freire (2003, p. 38), “[...] a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve 

o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer”. Em 
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conformidade com Freire (2003), a formação tornou-se um instrumento essencial na 

reflexão sobre a prática pedagógica, em um movimento de práxis, com vistas a 

atender as necessidades dos educandos na conscientização da sua realidade e com 

possibilidade de transformação. 

Para essas formações, foi citada a participação de muitos profissionais 

reconhecidos e envolvidos com a EJA, como acadêmicos, especialistas na área, além 

de militantes dos movimentos sociais em prol do direito à EJA. De acordo com a 

Orientadora Pedagógica, 

[...] as formações com o Valter Giovedi, Lucilia Machado, que tinham muito a contribuir 
conosco dentro da perspectiva do currículo crítico libertador. Então, eu acho que foram 
essas questões fundamentais que ficaram muito fortes para mim na EJA, em São 
Bernardo.  

 Além das pessoas que eram convidadas para as formações, em momentos 

pontuais previstos no calendário escolar, eram trazidos elementos relacionados à EJA 

e suas especificidades. Ademais, havia formações mensais com representantes da 

própria equipe de Governo com as diferentes modalidades e áreas para alinhar e dar 

continuidade à discussão do Currículo.  

A experiência é outra porque tem toda uma estrutura por trás da EJA, desde a estrutura 
física da escola, da equipe e, principalmente, tem ação formativa permanente. Isso é algo 
fundamental, fundamental. (Orientadora Pedagógica). 

As formações não ocorreram especificamente apenas com os professores das 

diferentes áreas, mas também com todos da equipe gestora, oficiais de escola, 

professores que atuavam nos laboratórios de informática e bibliotecários, como 

também com as merendeiras. Com cada grupo, havia uma intencionalidade, mas 

todos caminhavam na garantia do direito à Educação. Desse modo, todos os que 

atuavam com essa modalidade poderiam, dentro da sua ação específica, garantir esse 

direito, entendendo as especificidades desse mundo tão diverso e complexo. 

Importante falar também da nossa formação. A parte que foi proporcionada para nós 
enquanto formação foi fundamental, eu enfatizo muito isso [...], que a formação é 
fundamental. A gente vê que está vindo professores novos para a EJA, e aí pergunto que 
tem que começar tudo novamente, que é muito difícil. Começa tudo novamente, começa 
a discussão que a gente teve em 2012, 2013, começando tudo novamente. É um trabalho 
de formiguinha, porque, infelizmente, a gente está vendo que cada vez mais, a gente vê 
colegas falando de outras escolas da rede, que estão decaindo. Que não se trabalha mais 
quadro, fala significativa, caracterização e a gente não vê o quanto isso é importante. 
Assim, a formação do professor, a formação continuada é fundamental. E eu acho que 
isso na construção de um currículo crítico libertador, ela é essencial. E essa formação 
continuada, para pensar a prática, e de fato teve muita formação. (Professora 1). 
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Para além das formações direcionadas para as equipes tanto de professores 

quanto de gestores, a ex-chefe de Divisão da Educação do(a) Trabalhador(a), em sua 

entrevista, ressaltou a importância da formação também para as pessoas que faziam 

parte do governo, não especificamente para as pessoas que faziam parte da equipe 

da EJA, mas para as demais chefias de outras modalidades. Nessas formações, 

conceitos foram firmados como diretrizes da Secretaria: Educação de qualidade 

social, acesso, permanência e sucesso escolar, pois não eram entendidos por todos. 

A equipe de governo era organizada não só por pessoas militantes, que faziam parte 

da discussão interna do partido eleito no momento, mas por pessoas com 

experiências exitosas na rede, porém com pouco aprofundamento na formação 

política.  

Ainda dentro da dimensão do cuidado, a identificação da formação do professor 

que buscava tratar a concepção de sociedade, de currículo e de Educação de jovens 

em uma perspectiva crítica libertadora, como os documentos e as entrevistas 

apontaram, surgiu uma outra questão estrutural que também se comprometia com 

essa dimensão: o concurso público específico para a EJA, conforme citado nas 

entrevistas: 

Depois veio o concurso público, que foi a base fundamental para consolidar a política 
pública, que você passa a ter um quadro efetivo de professores para os segmentos I e II, 
que foi fundamental para a EJA existisse [...]. (Ex-chefe de Divisão da Educação do(a) 
Trabalhador (a)). 

E aí com professor concursado, os professores das disciplinas do segmento II e dos outros 
professores. Isso foi fundamental. (Orientadora Pedagógica). 

A efetivação de concurso público para os que atuam na EJA, elemento 

essencial, segundo as entrevistadas, garante uma continuidade do processo formativo 

e de acompanhamento da EJA, portanto deixa de ter uma provisoriedade e 

rotatividade com relação aos professores que atuam nessa modalidade. Com o curso 

público para a modalidade, promove-se, também, um horário definido de formação 

permanente, fornecida pela rede pública, pois deixa de ser uma complementação de 

carga horária. Despende-se, assim, um tratamento similar das outras modalidades, 

visto que o professor que atua na EJA de SBC possui carga horária mínima de 24 

horas, com garantia do Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)  

Apesar de ser avaliado positivamente, a efetivação de concurso público para a 

EJA, no sentido da continuidade, diante de políticas conservadoras, ainda se discute 

o perfil dos professores, pois corre-se o risco de entrar professores que não se 
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identificam com a modalidade. Defende-se, por conseguinte, um processo formativo 

intenso e contínuo para que esse profissional possa mudar substancialmente.  

Além disso, na experiência de SBC, observou-se que, com um quadro definitivo 

de EJA, se torna mais difícil reduzir o atendimento para essa modalidade ou mesmo 

destituí-la, pois, com a saída do Governo em análise e a entrada de outro, garantiu-

se um quadro que o obrigou a manter a modalidade.  

Uma das dificuldades apontadas nas entrevistas foi a entrada de novos 

professores, que não participaram das formações iniciais e de todo o processo de 

discussão do currículo crítico libertador, tornando-se necessário retomá-lo a todo o 

momento. Nota-se, aqui, que a atuação da equipe gestora, no sentido de permanecer 

com a concepção de EJA construída, dependia do entendimento das equipes gestoras 

que estavam à frente das unidades escolares e do estudo dos materiais produzidos à 

época, pois, apesar de não ser o foco deste estudo a análise após o período de 2016, 

manteve-se a discussão de currículo com a participação de duas pessoas da equipe 

desse período e do trabalho de algumas escolas. Alia-se a isso que o Governo que 

entrou após esse período fez uma avaliação na rede e um dos itens avaliados 

positivamente foi o currículo discutido com a EJA. 

Um dos desafios apontados para a efetivação da discussão de currículo de EJA 

apontado nas entrevistas foi o tempo, pois o processo de reflexão sobre a prática foi 

moroso e ocorreu de forma não homogênea. De acordo com a Orientadora 

Pedagógica: 

E o desafio também que eu sempre vi e sempre batia com a [...], que eu falava assim, era 
a questão do tempo. A gente quer fazer as coisas num tempo muito rápido. Então, era 
essa minha briga. Eu falava “calma, não podemos, não dá para a gente”… Era uma frase 
que até eu falava e a resposta que eu tinha era “os tempos são aligeirados”. Mas os tempos 
formativos, o tempo da construção da escola, ele não é aligeirado. Então, eu sempre lidei 
com esse problema, é querer que as coisas… embora as coisas tenham que acontecer, é 
preciso eu acho que… Por exemplo, a gente faz toda a ação formativa, mas, 
principalmente, só quando a escola compreende, de verdade, de fato, ela consegue 
construir essa construção que vai partir dos princípios e das concepções desse currículo 
que a gente está estudando. É importantíssimo porque ela também não vai ser a mesma 
de uma escola para outra. Então, sempre vai ter desafios. 

 A questão do tempo foi um grande desafio, pois a política pública ocorreu em 

um curto espaço de tempo, quatro ou oito anos, que corresponde ao tempo da gestão 

pública. Assim, é importante entender que, mesmo em uma concepção crítica de 

Educação, é necessário respeitar o tempo dos envolvidos. Nesse sentido Ponce 

(2016, p. 1145) destaca: 



234 
 

Nessa concepção as políticas de Educação e a prática pedagógica têm a 
mesma importância. Gestores e professores são parceiros no atendimento 
da população com vistas à igualdade social. Reformas educacionais não 
poderão deixar de levar em conta os tempos e as parcerias dos profissionais 
envolvidos com as políticas educativas e as práticas pedagógicas, assim 
como os vários tempos envolvidos: o do aluno, o da família, o da localidade 
etc. 

 Acredita-se que, apesar do curto espaço de tempo para mudanças 

substanciais, a partir de uma formação consistente, o processo vai ocorrer, porque 

por mais que se queira fazer mudanças substanciais, o outro precisa ser respeitado. 

Essa foi uma das grandes questões que permearam a política pública de EJA, uma 

vez que, em função do tempo, tempo de governo, os processos foram considerados 

aligeirados. No entanto, se as finalidades forem claras, pode-se vislumbrar a justiça 

social. 

 No tempo de construção da escola, passado, presente e futuro, enriquecidos 
pela ideia de finalidade, salvaguardam a qualidade do trabalho pedagógico 
no dia a dia escolar. Um passado indagado diz algo ao presente; um presente 
que, à luz do passado, impulsiona ao futuro, por meio de finalidades que são 
fruto de opções coletivas que podem ser direcionadas à vivência de um 
currículo escolar que busca a justiça social. (PONCE, 2016, p. 1148). 

Assim, por mais que o tempo da política pública de Governo fosse reduzido 

para a sua efetivação, se as finalidades forem uma opção construída coletivamente, 

poderá ser frutos para permanecer a Justiça Curricular.  

7.4 Dimensão da Justiça Curricular: cuidado e infraestrutura adequada 

Para além de todas as questões abordadas até o momento, há outros aspectos 

tão importantes que contribuem para a garantia do acesso e a permanência do 

educando no espaço educativo. 

Ela entra para o sistema, vou dar um exemplo: toda uma estrutura, o aluno não pode ter 
só uma sala de aula e o professor. A escola tinha alimentação, transporte, uniforme, toda 
a verba que vinha para a escola era para a EJA, também para atender as necessidades 
da EJA. A biblioteca...então, tinha uma diferença enorme, a gente tinha todos os espaços 
físicos adequados da escola para atender. (Orientadora Pedagógica). 

 Nas entrevistas, pôde-se observar o destaque relacionado à infraestrutura para 

a modalidade, que perpassa por questões estruturais básicas como alimentação, 

transporte, uniforme, entre outras.  Essas ações são fundamentais para garantir que 

o educando permaneça na EJA, que necessitam ser atendidos e ter as mesmas 

condições das demais modalidades.   
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Ao considerar-se o perfil dos educandos como trabalhadores e no 

entendimento de que são sujeitos de direitos, é fundamental oferecer as mesmas 

condições de acesso e permanência. Por serem trabalhadores, eles vêm direto de seu 

local de trabalho para participar das aulas, portanto a alimentação escolar qualificada 

é essencial, de modo que possibilite que o educando possa se dirigir para o espaço 

educativo direto do trabalho.  

Esqueci de falar a importância da alimentação na EJA. Isso também é política pública e é 
muito importante que eles tenham a janta todos os dias, faz parte do acolhimento 
necessário na Educação, um direito à Educação assegurado. (Coordenadora 
Pedagógica). 

O aluno trabalhador chega e, se for para a casa dele, ele não volta; então, normalmente, 
vem direto do trabalho, e eles têm que ter alimentação. Porque se não tiver... esse é um 
fator que vai excluir ele, ele vai deixar de ir. Outra coisa, o material, os materiais didáticos, 
ter todo o apoio, tem a questão do uniforme, tudo isso é direito do aluno adulto também. 
E faz diferença. (Professora 3). 

Quando se observa o perfil desses educandos trabalhadores, percebe-se que 

eles trabalham em condições muito desafiadoras, distantes das suas residências, 

utilizam de força bruta, pois muitos trabalham em obras de construção civil. O 

oferecimento de uma alimentação adequada, como o jantar, faz, portanto, diferença 

no atendimento desse educando, e é uma das formas de garantir o seu acesso e a 

sua permanência. Além da alimentação, a estrutura adequada para o educando da 

EJA extrapola apenas a garantia do professor e de uma sala, conforme citado na 

entrevista. É necessário, assim, garantir as mesmas condições efetivadas para as 

demais modalidades. 

O oferecimento de condições adequadas para o atendimento de jovens, adultos 

e idosos é destacado na dimensão do cuidado e garante a Educação de qualidade 

social: “[...] pela dimensão do cuidado, toma-se todo o zelo necessário para que se 

viabilize o acesso ao pleno direito à educação de qualidade social. O bem-estar 

individual e coletivo é uma condição indispensável para o acesso ao direito à 

educação” (PONCE; ARAUJO, 2019, p. 1061). 

Dentro dessa estrutura, pode-se citar transporte, como o Cartão Legal, no qual 

o educando da EJA tem garantidas as passagens necessárias para que ele se dirija 

para o espaço escolar. Além da alimentação, é importante também receber o uniforme 

e material adequado, pois representam um pertencimento do educando ao espaço 

escolar.  
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Às vezes, não tem público do segmento II, mas tem de alfa e pós, que é o público adulto, 
que tem dificuldade de locomoção, de acesso. Se você coloca uma escola muito longe, 
eles não vão. Tem que estar mais próxima deles. Tem toda essa diferença sim. Agora, 
para mim, quando entra o governo, aí de fato o direito fica garantido, porque não é só o 
professor e uma sala de aula, dizer que, com isso, já garante, não é verdade.  
Você tem uma estrutura todinha, pautada para poder atender e fazer acontecer. Além 
disso, o serviço público, tem que se responsabilizar, fazer a chamada né, ver a 
necessidade. A lei diz isso, mas nem sempre acontece, acha que abrir uma sala e colocar 
um professor é suficiente. Não é, a gente sabe que não é.  
Porque eu penso assim, principalmente, foi esse debate, de quem são esses alunos e de 
que currículo nós temos para a EJA. Esse foi... essa é uma grande diferença, uma 
diferença importante. (Orientadora Pedagógica). 
 

A abertura dos espaços coletivos dentro do espaço educativo e suas 

adequações para atender o público jovem e adulto modifica-se completamente, pois 

a EJA, ao longo da sua história, sempre foi considerada inquilina. Desse modo, esses 

indivíduos tornam-se sujeitos de direitos.  

Dentre a infraestrutura adequada, é necessário também apontar a preocupação 

da política pública em oferecer a modalidade em diferentes pontos da cidade, 

principalmente nas regiões mais distantes, em diferentes formatos, como em horários. 

A localização da unidade escolar ou de um outro local que oferecia o atendimento da 

modalidade precisava atender as necessidades dos educandos, pois, se o espaço 

educativo foi distante, é dificultador para garantir o acesso e a permanência dos 

educandos. Assim, estudavam-se as regiões da cidade e os equipamentos que 

existiam para atender as necessidades dos educandos, conforme descrito no excerto 

que segue: 

Bom...eu me lembro, falando agora, está vindo na mente as nossas reuniões de 
planejamento, quando a gente tinha um levantamento de perfil da política que estava 
sendo executada, levantamento dos desafios e análise da demanda territorial. Eu estou 
vendo o mapa de São Bernardo do Campo, dividido, em territórios, e estou lembrando, 
região l, Alvarenga, com cinco mil pessoas não alfabetizadas, quantos nós alfabetizamos, 
qual é a nossa proposição para agora [...]. (Ex-chefe de Divisão da Educação do(a) 
trabalhador(a)). 

Identifica-se que havia um planejamento para o atendimento, que se cruzava 

com as informações quanto ao número de analfabetos, como o que tinha de 

atendimento, avaliando a demanda territorial. Essas questões estruturais que 

atendem as especificidades dos sujeitos fazem parte da dimensão do cuidado, na 

busca da garantia de direitos.  
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7.5 Dimensão da Justiça Curricular: convivência democrática 

Para realizar a discussão sobre a política pública, bem como do currículo, na 

perspectiva tratada no atendimento da EJA, está alicerçada na perspectiva 

democrática que se identifica com a convivência democrática, destacada dentro da 

dimensão da Justiça Curricular. A ex-chefe de Divisão da Educação do(a) 

Trabalhador(a) apontou:  

 
[...] os documentos também mostram que a própria escrita dele, tinha uma interlocução 
com o coletivo social, e isso é muito claro, a escrita vai evidenciando para a gente, que 
havia como se fosse um palco de diálogo.  Que ao mesmo tempo que a política projetava 
e fazia interlocução com esse coletivo, que estava no palco do diálogo; ela também recebia 
as interlocuções e também se modificava no processo.  
Essa era a intencionalidade e não se perdeu, ela se aperfeiçoou por causa dessa 
interlocução permanente da construção da política, a política não foi isso e acabou. Ela foi 
se constituindo até o último dia do governo. Até o último dia de governo foi se consolidando 
o perfil de política pública, inclusive para deixar mais sustâncias e fundamentações para 
quem viesse a nos substituir.  
 

 Nesse excerto, salienta-se a necessidade de discutir e construir coletivamente 

a política pública, com a participação dos envolvidos, demonstrando que a política 

pública, além de ter sido construída coletivamente, ela foi alterada durante o processo.  

Infere-se que havia uma intencionalidade inicial descrita nos primeiros documentos, 

com objetivos claros, mas foi se alterando, ampliando e se adequando ao longo da 

gestão, diante das demandas colocadas pelos envolvidos, mas sem perder os 

princípios que a norteavam. Esses objetivos, segundo uma das gestoras municipais, 

estavam sustentados desde antes do governo assumir a gestão pública, no direito à 

Educação para todos e todas. Portanto, diante da garantia desse direito, as ações 

deveriam ser balizadas.  

  Essa forma de governo demonstra que havia uma gestão coletiva de governo 

horizontal, por meio da qual os sujeitos vivenciaram o processo democrático no 

processo de construção da política, contribuindo na compreensão de que democracia 

não é procedimental, possibilitando a convivência democrática. Segundo Ponce e 

Araújo (2019, p. 1065): 

Tendo na participação dos sujeitos do currículo a sustentação da dimensão 
política da convivência democrática, há de considerar-se a participação de 
todos na construção de currículos, no orçamento público, na gestão 
administrativa da escola e na seleção de conhecimentos a partir das 
diversidades epistemológicas presentes. Parte-se dos princípios de que a 
participação não deve se confinar ao espaço delimitado pelo Estado e de que 
a democracia não é apenas um regime político estritamente procedimental, 
mas assenta-se em um valor a ser vivido e fortalecido na escola e em todos 
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os espaços de modo a aperfeiçoar as relações sociais tornando-as mais e 
mais democráticas. 

Esse processo de construção coletiva da política pública estabelecia a 

democracia participativa, pois incluía as demandas de quem a utilizava e a construção 

do currículo constituindo a escola como um espaço de experiência democrática. De 

acordo com Ponce e Araújo (2019): 

Compreendendo a democracia como um valor e uma forma de convivência 
social a ser cultivada em todos os espaços e, aliada às correntes 
democráticas que elevam o papel da participação dos sujeitos na discussão 
e na deliberação das questões públicas, destaca-se o currículo escolar como 
possibilidade de constituir a escola como um lócus de experiência 
democrática a ser vivida coletivamente e considerada no espaço mais amplo 
das cidades e países. A convivência como dimensão da justiça curricular 
ancora seu significado no da democracia participativa como um sistema de 
organização social que visa incluir demandas sociais silenciadas pelas 
políticas, conclamando a necessidade de participação de todos. (PONCE, 
ARAUJO, 2019, p. 1064). 

Uma ferramenta utilizada para ouvir as pessoas que utilizavam o serviço eram 

as assembleias. Havia uma previsão no calendário escolar para que houvesse as 

assembleias nas unidades escolares a partir de perguntas disparadoras, para que os 

educandos discutissem entre eles e tirassem indicativos sistematizados. As 

sistematizações das discussões ocorridas nas escolas eram socializadas no 

Seminário com representatividade dos educandos.  

A escrita dos documentos curriculares como a Haja EJA e a Diretrizes 

Curriculares de EJA de SBC, bem como as outras produções efetuadas no período 

de 2009 a 2016, contou com a participação efetiva dos envolvidos, pois eram 

sistematizadas as discussões e as práticas educativas desenvolvidas pelos 

professores.  

Apesar das intencionalidades claras com relação à participação das pessoas 

no processo, havia embates severos, pois eram interesses conflitantes e mesmo 

entendimentos distintos com relação ao atendimento da modalidade, diante da 

expectativa e da experiência de cada envolvido.  

7.6 Análise do documento das Diretrizes Curriculares da EJA de São 

Bernardo do Campo 

Conforme descrito ao longo desta tese e reafirmado nas entrevistas, a 

construção das Diretrizes Curriculares de EJA de SBC (SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, 2012a) foi a sustentação para a efetivação do currículo da EJA na cidade, 
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tornando-se um documento orientador que demarcou conceitos basilares para a 

modalidade, referendado em uma Educação crítica e emancipadora.  

Por ser um documento de embasamento para o currículo, a sua análise remete 

à identificação dos conceitos mais significativos para a modalidade EJA, tratados ao 

longo deste capítulo, na perspectiva do movimento popular, que foram trazidos para 

a efetivação da política pública, estabelecendo, assim, a afirmação do direito à 

Educação.  

Com relação à Justiça Curricular e suas dimensões, também se observa grande 

aproximação, apesar de não ter nitidez dessa proximidade durante o processo.  Essas 

aproximações são percebidas de forma sintética na abordagem e no tratamento do 

conhecimento, sempre na perspectiva de se buscar uma vida digna para as pessoas 

e não de forma utilitarista. A dimensão do cuidado destaca-se com a preocupação 

explícita com as pessoas e suas diversidades, com o processo formativo crítico, 

reflexivo e com esclarecimento e efetivação sobre os direitos básicos humanos.  A 

terceira e última dimensão é percebida na construção do documento que ocorreu de 

forma coletiva com o envolvimento de todos. 

 Enfim, acredita-se que, a partir das evidências destacadas ao longo deste 

capítulo, a política pública de EJA efetivada na cidade de SBC, no período de 2009 a 

2016, esteve comprometida com os sujeitos jovens e adultos, de forma 

compatibilizada com as diretrizes de uma política pública de EJA emancipatória e com 

as políticas estruturantes para a sua efetivação. Além disso, promoveu, nesse espaço 

de tempo, o direito à Educação para a população da cidade de São Bernardo do 

Campo.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao finalizar provisoriamente este texto, pois ele não é fim, mas, sim, o começo 

de uma nova etapa da minha vida profissional e pessoal, relembro o processo intenso 

de pesquisa e escrita desta tese, que exigiu um afastamento pessoal sobre o objeto 

de estudo, para dar espaço para a construção de uma pesquisadora, já que o 

envolvimento era visceral com a militância da Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Abordar a EJA, dando o status que ela merece, ainda se faz necessário e 

urgente, em virtude da dívida social com milhões de brasileiros que não tiveram a 

oportunidade de estudar no momento em que lhes era oportuno. É, portanto, 

impossível disputar uma outra sociedade, mais justa e solidária, se não garantir o 

direito à Educação para todos os brasileiros e para todas as brasileiras, 

independentemente da idade. Para tanto, um outro caminho pode ser construído por 

meio da Justiça Curricular, com vistas à justiça social.  

 A Educação torna-se essencial para essa Justiça e para o desenvolvimento 

pessoal e social. Pautada nesse preceito, neste trabalho, destaquei a importância de 

políticas públicas de EJA, tomando por objeto de pesquisa a política pública de EJA 

desenvolvida pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, no período de 2009 a 2016, 

no intuito de identificar os principais aspectos relacionados às diretrizes e às políticas 

estruturantes que são a base de sustentação para a efetivação de uma política 

comprometida com os sujeitos jovens, adultos e idosos na busca da transformação 

social e na sua interrelação com a Justiça Curricular. Entretanto, essa análise 

identificou não só o que era necessário, destacando as subcategorias detalhadamente 

identificadas em cada dimensão, como também apontou os avanços alcançados e os 

desafios colocados ao longo do processo.  

Antes de adentrar a retomada do percurso da escrita da tese, é salutar 

identificar os dois momentos distintos que ocorreram concomitantes ao processo de 

elaboração do projeto de pesquisa bem como da escrita deste estudo, os quais 

impactaram profundamente a Educação de uma forma geral, mas em especial a 

modalidade EJA. Esses dois momentos ocorreram tanto no âmbito Federal como no 

Municipal, agravados por uma condição de pandemia que assolou o mundo 

sobremaneira. No primeiro momento, ocorrido entre 2009 e 2016, a EJA tinha espaço 

dentro do Governo Federal, demonstrando sua visibilidade, diálogo com os fóruns de 
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EJA e várias políticas públicas em desenvolvimento, apesar das duras críticas que 

recebia por não romper, ainda, com a lógica neoliberal (RUMMERT, 2008). 

O segundo momento, após o golpe midiático (JINKINGS; KIM; CLETO, 2016) 

que tirou a presidenta Dilma Rousseff do governo, a situação se agravou com a 

eleição do ano de 2018, que colocou o presidente Jair Bolsonaro na presidência da 

República. Esse fato se desdobrou em políticas públicas que provocaram mudanças 

em diferentes áreas sociais, respondendo aos interesses neoliberais, colocando em 

jogo a construção de uma outra sociedade.  

Essas políticas públicas de cunho neoliberal impactaram duramente a 

Educação e, de forma mais intensa, a modalidade EJA, deslocando para um “não 

lugar” dentro do MEC (COUTO, 2019). Dentre essas ações desenvolvidas, houve o 

fechamento da Secadi, que era responsável pela indução de políticas públicas 

relacionadas a modalidade EJA pelo Governo Federal, mesmo com alto índice de 

pessoas com baixa escolaridade e redução drástica de investimento. Mais 

recentemente, houve a aprovação da Resolução Nº 1/2021, que instituiu as diretrizes 

operacionais para a EJA (BRASIL, 2021), a qual busca alinhar a EJA à BNCC e 

priorizar a EAD. 

 No âmbito do Governo Municipal, também houve mudanças significativas, 

pois, após um Governo Municipal que colocou a EJA no status de política pública, 

assumiu posteriormente outro que desfez o que tinha sido realizado, desmobilizou 

várias ações construídas, como o fechamento de todas as escolas de Educação 

Profissional e leilão dos equipamentos. A EJA das Escolas Municipais de Educação 

Básica, que, mesmo permanecendo no sistema educacional, passou a ocupar uma 

situação marginal, com uma reestruturação dos locais de atendimento reduzidos e 

reorganizados em polos, dificultando a presença dos educandos em decorrência da 

distância de suas residências. Essas ações descumprem o Art. 208 da Constituição 

Federal de 1988, ao não investir na abertura de novas salas, nem realizar chamadas 

públicas. Isso mobilizou os fóruns de EJA do ABCDMRR em ações junto ao Ministério 

Público em busca da garantia do direito à Educação.    

Para agravar a situação ainda mais, o mundo foi impactado pela pandemia da 

Covid-19, que tornou compulsório o fechamento dos espaços públicos e privados, 

tornando a situação insustentável, visto que a população mais carente teve sua 

situação tensionada ao limite. Nesses dois últimos anos, esse foi o cenário no qual 

esta tese foi escrita e finalizada. Diante dessa situação tão caótica, a vontade de 
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analisar uma política pública que tinha um compromisso público com a população que 

estava à margem do contexto social tornou-se ainda mais latente e necessária, 

mostrando o quanto é possível de ser realizada.  

Para alcançar o objetivo geral, busquei traçar um caminho entendendo 

conceitos fundamentais que são encontrados dentro da história da EJA, bem como de 

conceitos sobre Estado e políticas públicas, que auxiliariam no entendimento de que 

Estado se defendia no Governo que foi desenvolvido a política pública. Para tanto, foi 

essencial resgatar o histórico da EJA no âmbito Federal e no Municipal para 

compreender como a modalidade foi vista ao longo da sua história no Brasil, mais 

especificamente na cidade de São Bernardo do Campo. O objetivo foi identificar as 

principais diferenças, para visualizar no que essa política em análise se diferenciava 

das demais e no que se aproximava das políticas curriculares estruturantes da EJA e 

das dimensões da Justiça Curricular. Nesse percurso de reconstrução da história da 

EJA, resgatei as principais diretrizes identificadas na modalidade, ligadas ao seu 

processo dentro dos movimentos sociais. E, por fim, construí o processo de análise 

crítica apontando os avanços, as lacunas e as contradições existentes. 

Além disso, para analisar a política pública de EJA no Município de São 

Bernardo do Campo, adotei como instrumento de análise o estudo documental dos 

textos produzidos na época (2009-2016): as Diretrizes Curriculares de EJA de SBC e 

o Memorial. No primeiro documento, foi possível observar os conceitos que 

sustentavam as Diretrizes e as baseavam bem como o detalhamento dos serviços. 

No segundo documento, havia a descrição do que foi realizado nos oito anos de 

Governo.  

Para promover a triangulação desse material escrito com as categorias e as 

subcategorias construídas na revisão de literatura, utilizei as entrevistas, as quais 

relataram os avanços e os desafios enfrentados no período de 2009 a 2016 na cidade 

de São Bernardo do Campo. Como aporte teórico, foi essencial dialogar com as 

dimensões da Justiça Curricular, para identificar em diferentes aspectos da política 

públicas essas dimensões. 

Para fazer essa análise, eu acreditava, ou tinha como pressuposto, que a 

política pública de EJA esteve comprometida com os sujeitos jovens adultos e idosos, 

na busca da garantia do direito à Educação de qualidade social. Diante desse 

comprometimento, foi necessário analisar e destacar os elementos que fizeram parte 
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da referida política. Ao analisar as respostas, acredito que, de fato, essa política 

pública esteve comprometida com os sujeitos jovens, adultos e idosos.  

Ao fazer esse processo de triangulação, concluo que, de fato, essa política 

pública foi uma política emancipadora, teve um forte reconhecimento, na qualidade de 

política pública democrática e popular, na qual se observou a participação dos sujeitos 

no processo de construção.  

Apesar das dificuldades, das limitações e das contradições existentes durante 

o processo, houve uma grande diferença positiva quanto ao tratamento da 

modalidade, quando passou para o serviço público. Assim, defendo a Educação 

Popular como princípio, bem como as diretrizes, sem perder a essência da 

modalidade de pertencer aos movimentos sociais. Destaco de forma crucial o papel 

do Estado como um espaço de disputa quando assumido pela classe trabalhadora, 

em busca da construção de uma sociedade democrática e popular. Esse Estado 

provedor era a base de sustentação na busca da Justiça Curricular.  

As limitações e as contradições identificadas nesse processo estiveram em boa 

parte relacionadas ao desafio de fazer uma política pública de EJA com um currículo 

construído com os sujeitos, que exigiu dos participantes novos olhares para a 

modalidade, assumindo um papel de protagonistas nesse processo e não de 

executores, provocando-os constantemente. O tempo de execução da política pública 

também foi desafiador, pois ele não respeita o tempo de cada um nesse processo. 

Acredito em um processo de construção, que não se dá de forma linear e reprodutora; 

ele é permeado de contradições, de questionamentos, que, se pautados em princípios 

e finalidades transparentes, comprometidas com os sujeitos, os frutos serão colhidos 

ao longo do tempo e não de forma imediata.  

Os principais resultados observados ao longo da pesquisa apontam que, para 

se alcançar uma política pública de EJA emancipatória, popular e democrática, é 

preciso tanto de diretrizes bem como de estrutura, sintetizadas em políticas 

curriculares estruturantes. A política pública organiza-se com a harmonia desses dois; 

caso contrário, não se sustenta.  

A identificação dos conceitos sobre Justiça Curricular não estiveram presentes 

durante a efetivação da política pública, mas, ao analisar a política pública, foi possível 

identificar e aproximar seu conceito e suas dimensões. Esse conceito tornou-se uma 

das questões centrais e se manteve como base teórica da análise, utilizado como 

elemento catalizador e potencializador, porque, no conceito, também era previsto 
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aprofundamento em experiências históricas, para se transformar como uma proposta 

democrática de Educação. 

Apesar de ter como hipótese que a política pública de EJA teve cunho 

democrático e popular, não foi possível entrevistar os educandos para entender os 

impactos dessa política em suas vidas. Essa parte da pesquisa não foi possível 

realizar, pois houve um rompimento da política pública de EJA com o novo pleito 

eleitoral, a não eleição do candidato do mesmo partido e a entrada de um novo 

Prefeito eleito pelo PSDB. Acredito que a aproximação com os educandos 

complementaria esse olhar, trazendo outros elementos a partir de quem utilizou o 

serviço.  

Dentre os objetivos da tese, destaquei a necessidade de verificar as lacunas e 

os limites existentes nesse processo. Entretanto, um dos grandes entraves para a 

modalidade, a queda de matrículas, não surgiu como um desafio ou grande dificuldade 

no período de 2009 a 2016. Os documentos analisados não apontaram essa 

particularidade da modalidade e, nas entrevistas, apenas uma participante citou esse 

desafio, porém como algo positivo em comparação ao âmbito nacional. Diante disso, 

apesar de não ter sido apontado como objetivo da tese, pressuponho que esta seria 

uma outra questão que poderia ser um desdobramento: mensurar, comparativamente, 

se os investimentos e a estruturação da política pública impactaram significativamente 

para a queda de matrículas, ou, ainda, se as questões sociais são os maiores 

impeditivos para o retorno do educando para o espaço escolar e para dar continuidade 

ao seu processo educacional    

Concluo que a política pública de EJA, no período de 2006 a 2016 na cidade 

de São Bernardo do Campo, teve um caráter democrático popular. Experimentada na 

história, ela pode e deve ser resgatada e analisada por ter potencial como inspiração 

e transformação para novas ações educativas. Experiências como essas podem ser 

sementes para políticas públicas de democratização e busca de qualidade social da 

Educação.  

A Justiça Curricular foi um conceito que a equipe que estava à frente da política 

pública de EJA teve acesso por meio de suas experiências. Ela foi utilizada por haver 

elementos catalizadores e potencializadores observados ao longo da análise e devido 

a ter, no seu conceito de servir-se da história da Educação, experiências concretas 

ocorridas para constituir-se como proposta democrática de Educação.  



245 
 

Espero que esta tese possa contribuir com a efetivação de outras políticas 

públicas, pois acredito que experiências democráticas exitosas como a de São 

Bernardo do Campo, de 2009 a 2016, podem servir como inspiração para novas ações 

educativas.  
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APÊNDICE A – Levantamento de teses de 1999 a 2019  – Temática 1 

 

Quadro 5 – Políticas Públicas de EJA no âmbito federal 

Nº Ano autor/a Título Instituição de 
Ensino Superior 

1 2005 
Santiago, Rosemary 

Aparecida 
A gestão da Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil 

Universidade 
Estadual de 
Campinas 

2 2009 
Sepúlveda, Francisca 

Gorete Bezerra 

Educação de Jovens e Adultos: 
análise da política e da prática de 

formação de educadores no 
programa Brasil alfabetizado 

Pontifícia 
Universidade 

Católica de São 
Paulo 

3 2009 
Farias, Adriana 

Medeiros 

Uma experiência de consultoria em 
Educação de Jovens e Adultos no 
semiárido do Piauí: os limites das 

ações do governo federal nas 
políticas públicas 

Universidade 
Estadual de 
Campinas 

4 2013 
Chilante, Edinéia 
Fátima Navarro 

O processo decisório em políticas 
públicas: análise da formulação do 

proeja em âmbito nacional 

Universidade 
Estadual de 
Campinas 

5 2014 
Vitorette, Jaqueline 

Maria Barbosa 
A não consolidação do Proeja como 

política pública de Estado 

Universidade 
Estadual de 

Goiás 

6 2016 
 

Oliveira, Rosangela 
Gonçalves de 

Pescadoras tradicionais, técnicas 
em pesca, “entendem-se incluídas” 

pela política pública do Proeja? 

Universidade 
Tecnológica 
Federal do 

Paraná 

7 2016 
França, Damiana de 

Matos Costa 

Políticas públicas de Educação para 
a população do campo: uma análise 

do Pronacampo a partir da 
abordagem cognitiva 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

8 2018 
Vélis, Valéria 

Aparecida Vieira 

Um estudo das políticas públicas 
para o atendimento da Educação de 

Jovens e Adultos no Brasil no 
período de 2002 a 2013: desafios e 

potencialidades 

Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 

Filho 

Fonte: A autora (2019). 
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APÊNDICE B – Levantamento de teses de 1999 a 2019 – Temática 2 
 

Quadro 6 – Políticas públicas de EJA nos âmbitos estadual e municipal  

Nº Ano autor/a Título Instituição de 
Ensino Superior 

1 2003 
Souza, Ester Maria 

de Figueiredo 

Pontos para uma teoria do 
currículo em Educação de Jovens 

e Adultos 

Universidade 
Federal da Bahia 

2 2007 
Possani, Lourdes de 
Fátima Paschoaletto 

Currículos emancipatórios para a 
Educação de Jovens e Adultos na 
perspectiva das políticas públicas: 

resistências e esperanças 

Pontifícia 
Universidade 

Católica de São 
Paulo 

3 2008 
Sales, Sheila 

Cristina Furtado 
Educação de Jovens e Adultos no 
interior da Bahia: Programa Reaja 

Universidade 
Federal de São 

Carlos 

4 2009 
Ancassuerd, Marli 

Pinto 

Políticas públicas de Educação de 
Jovens e Adultos no ABC 

paulista: conquista de direitos e 
ampliação da esfera pública 

Universidade de 
São Paulo 

5 2010 
Mialchi, Nadeje 

Martins da Rocha 

As políticas de Educação de 
Jovens e Adultos no Brasil e suas 
formas institucionais e históricas 

no município de Paulinas: as 
contradições e potencialidades do 

conceito de trabalho como 
princípio educativo emancipatório 

Universidade 
Estadual de 
Campinas 

6 2011 
Garcia, Elizete Lenir 

Bernardi 

A política da Educação de Jovens 
e Adultos em São Leopoldo/ RS, 
na perspectiva de seus sujeitos 

Universidade do 
Vale do Rio dos 

Sinos 

7 2011 
Rosa, Ana Cristina 

Silva da 

De movimento social comunitário 
à institucionalização: análises 

sobre o programa municipal de 
alfabetização e cidadania – 

Promac 

Universidade de 
São Paulo 

8 2012 
Silva, Francisco 

Claudio de Souza 

Realidades da Educação de 
Jovens e Adultos no ensino 
fundamental-presencial no 
município de Itaituba (PA): 

desafios da gestão, do 
planejamento e das políticas 

educacionais na efetivação do 
direito à Educação em escolas da 

cidade e do campo 

Universidade 
Estadual de 
Campinas 

9 2012 
Passos, Joana Célia 

dos 
Juventude Negra na EJA: os 

desafios de uma política 

Universidades 
Federal de Santa 

Catarina 

Fonte: A autora (2019). 
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APÊNDICE C – Levantamento de teses de 1999 a 2019 – Temática 3 

 

Quadro 7 – Direito à Educação  

Nº Ano Autor/a Título Instituição de 
Ensino 

Superior 

1 2017 
Silva, Adriana 

Pereira da 

O direito à Educação de Jovens e 
Adultos: da denúncia ao anúncio de uma 

perspectiva crítico-libertadora 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de 
São Paulo 

2 2013 
Leite, Sandra 

Fernandes 

O direito à Educação Básica para jovens 
e adultos da modalidade EJA no Brasil: 

um resgate histórico e legal 

Universidade 
Estadual de 
Campinas 

Fonte: A autora (2019). 
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APÊNDICE D – Levantamento de teses de 1999 a 2019 – Temática 4 

 

Quadro 8 – Financiamento da EJA 

Nº Ano Autor/a Título Instituição de 
Ensino Superior 

1 2011 
Carvalho, Marcelo 

Pagliosa 

As políticas para a Educação de Jovens e 
Adultos nos governos Lula (2003-2010) 

incongruências do financiamento 
insuficiente 

Universidade de 
São Paulo 

2 2010 Volpe, Geruza 
Cristina Meireles 

O financiamento da Educação de Jovens 
e Adultos no período de 1996 a 2006: 

farelos de migalhas 

Universidade 
Estadual de 
Campinas 

Fonte: A autora (2019). 
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APÊNDICE E – Levantamento de teses de 1999 a 2019 – Temática 5 

 

Quadro 9 – Documentos internacionais 

Nº Ano Autor/a Título Instituição de 
Ensino Superior 

1 2013 
Gomes, Ivanildo do 

Socorro Mendes 

Movimento pela Educação de Jovens 
e Adultos nas Confinteas e seus 

desafios para a política educacional 

Universidade 
Federal do Pará 

2 2017 
Fraga, Elizângela 

Ribeiro 

Política Educativa de jovens e 
adultos no Brasil no contexto da 
agenda globalmente estruturada 

para Educação 

Universidade 
Federal do 

Espírito Santo 

Fonte: A autora (2019). 
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APÊNDICE F – Levantamento de teses de 1999 a 2019 – Temática 6 

 

Quadro 10 – Alternativas pedagógicas nas políticas de EJA 

Nº Ano Autor/a Título Instituição de 
Ensino Superior 

1 2003 
Peluso, Teresa 

Cristina Loureiro 

Diálogo & conscientização: 
alternativas pedagógicas nas políticas 

públicas de Educação de Jovens e 
Adultos 

Universidade 
Estadual de 
Campinas 

2 2003 
Souza, Ester 

Maria de 
Figueiredo 

Pontos para uma teoria do currículo 
em Educação de Jovens e Adultos 

Universidade 
Federal da Bahia 

Fonte: A autora (2019). 
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APÊNDICE G – Sistematização dos artigos analisados 
 
 

Quadro 11 – Documentos internacionais 

 Ano de 
publicação 

Autores e título 

1 2013 VENTURA, Jaqueline. Educação ao longo da vida e organização 
internacionais. 

2 2009 RODRIGUEZ, Lidia Mercedes. Educação de jovens e adultos na América 
Latina: políticas de melhoria ou de transformação; reflexões com vistas à VI 
CONFINTEA. 

Fonte: A autora (2019). 

 

Quadro 12 – Programas internacionais 

 Anos de 
publicação 

Autores e título 

1 2013 MARQUES, Marcelo; ALVES, Natália O programa Novas 
Oportunidades numa agenda globalmente estruturada   para a 
educação. 

2 2013 CANÁRIO, Rui. Novos (des)caminhos da Educação de Adultos? 

3 2008 DI PIERRO, Maria Clara. Educação de jovens e adultos na América 
Latina e no Caribe: a trajetória recente. 

Fonte: A autora (2019). 

 

Quadro 13 – Programas nacionais 

 Ano de 
publicação 

Autores e título 

1 2001 DI PIERRO, Maria Clara. Descentralização, focalização e 
parceria: uma análise das tendências nas políticas públicas de 
educação de jovens e adultos. 

2 2007 RUMMERT, Sonia Maria; VENTURA, Jaqueline Pereira. Políticas 
públicas para educação de jovens e adultos no Brasil: a permanente 
(re)construção da subalternidade – considerações sobre os 
Programas Brasil Alfabetizado e Fazendo Escola. 

3 2018 CARCIOLI, Gabriela Furlan. Educação de Jovens e Adultos no 
campo: da extensão universitária às políticas públicas.  

4  BARREYRO, Gladys Beatriz. O “Programa Alfabetização Solidária”: 

terceirização no contexto da reforma do Estado. 

5 2019 TEIXEIRA, Claudia de Souza; GUIMARÃES, Elaine de Araujo. 
Programas federais de alfabetização de jovens e adultos: do Plano 
Nacional de Alfabetização ao Programa Brasil Alfabetizado. 

Fonte: A autora (2019). 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602007000100004&lng=en&tlng=en&gathStatIcon=true#back
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Quadro 14 – História da EJA e políticas públicas gerais 

 Ano de  
publicação 

Autores e título 

1 2000 HADDAD, Sergio; DI PIERRO, Maria Clara. Escolarização de 
jovens e adultos. 

2 2006 DI PIERRO, Maria Clara. Notas sobre a redefinição da identidade 
e das políticas públicas de educação de jovens e adultos no 
Brasil. 

3 2010 FRIEDRICH, Marcia; BENITE, Anna Maria Canavarro; BENITE, 
Claudio R. Machado; PEREIRA, Vivian Soares. Trajetória da 
escolarização de jovens e adultos no Brasil: de plataformas de 
governo a propostas pedagógicas esvaziadas. 

4 2011 BEZERRA, Giovani Ferreira; SANTANA, Maria Silvia Rosa. A 
Educação de Jovens e Adultos: notas históricas e proposições 
críticas. 

5 2015 MAIOLINO, Elielma Velasquez de Souza. Relação Estado- 
Sociedade Civil nas Políticas Educacionais para a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). 

6 2019 BARBOSA, Carlos Soares. A Educação de Jovens e Adultos na 
perspectiva da formação humana: Desafios no contexto das 
relações flexíveis de trabalho.  

7 2020 GUCHERT, Nakita Ani; GODOI, Dalva Maria Alves. Políticas 
públicas para Educação de Jovens e Adultos: em movimento e 
disputa. 

8 2010 CACHO, M. V.; MOURA, D. H. Avaliação das políticas públicas 
da Educação Profissional de Jovens e Adultos na perspectiva de 
formação ao longo da vida.  

9 2015 DI PIERRO, Maria Clara; HADDAD, Sérgio. Transformações nas 
políticas de Educação de Jovens e Adultos no Brasil no Terceiro 
Milênio. 

10 2017 CABRAL, Paulo; VIGANO, Samira de M. Políticas públicas em 
educação para formação de professores na Educação de Jovens 
e Adultos. 

Fonte: A autora (2019). 

Quadro 15 – Experiências municipais 

 Ano de 
publicação 

Autores e título 

1 2007 CUNHA, Alda Maria Borges; RODRIGUES, Maria Emília de C.; 
MACHADO, Maria Margarida. Alfabetização de jovens e adultos: 
política pública e movimento popular. 

2 2007 HADDAD, Sergio. A ação de governos locais na educação de 
jovens e adultos. 

3 2007 SOARES, Leôncio; VENÂNCIO, Ana Rosa. Educação de Jovens e 
Adultos: novos diálogos frente às dimensões contextuais 
contemporâneas – Tensões, contradições e avanços: a educação 
de jovens e adultos em uma escola municipal de Belo Horizonte. 

4 2012 SILVA, Jaqueline Luzia da; BONAMINO, Alicia Maria Catalano de; 
RIBEIRO, Vera Masagão Ribeiro. Escolas eficazes na educação 
de jovens e adultos: estudo de casos na rede municipal do Rio de 
Janeiro. 

5 2014 DINIZ, Gleison Mendonça; MACHADO, Diego de Queiroz; 
MORUA, Heber José de.  Políticas públicas de combate ao 
analfabetismo no Brasil: uma investigação sobre a atuação do 
Programa Brasil Alfabetizado em municípios do Ceará. 

6 2016 DUQUES, Maria Luiza Ferreira; AMORIM, Antonio. Perspectiva da 
gestão de Educação de Jovens e Adultos e interfaces com a 
formação docente. 
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7 2017  AGUIAR, Denise Regina da Costa. As políticas educacionais em 
municípios que se orientam por referenciais freireanos: outro jeito 
de fazer escola. 

8 2018 ARAUJO, Rodrigo Wantuir Alves de; STAMTTO, Maria Inês 
Sucupira. Política de alfabetização de jovens e adultos: o caso do 
MOBRAL no município de Riachuelo-RN. 

Fonte: A autora (2019). 

Quadro 16 – Educação como direito 

 Ano de 
publicação 

Autores e título 

1 2014 FISCHER, Maria Clara Bueno. Trabalho, educação e emancipação 
humana: a afirmação da EJA como direito. 

2 2016 FERREIRA, Valdivina Alves; RODRIGUES, Marcilene Ferreira. 
Educação de jovens e adultos: modalidade de ensino e direito 
Educacional. 

Fonte: A autora (2019). 

Quadro 17 – Política de Educação de Jovens e Adultos e formação de professores 

 Ano de 
publicação 

Autores e título 

1 2017 CABRAL, Paula; VIGANO, Samira. Políticas públicas em educação 
para formação de professores na Educação de Jovens e Adultos. 

2 2016 DUQUES, Maria Luiza Ferreira; AMORIM, Antonio. Perspectiva da 
gestão de Educação de Jovens e Adultos e interfaces com a 
formação docente. 

Fonte: A autora (2019). 
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APÊNDICE H – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Prezados(as) Senhores(as)         

 Eu, Nivia Dantas Ribeiro Zanardo, pesquisadora e aluna do Doutorado no 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo da Faculdade de 

Educação da PUC-SP, venho convidá-lo(a) a participar voluntariamente do meu 

estudo intitulado: Uma experiência democrática Popular de EJA em São Bernardo 

do Campo-SP (2009-2016), sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Branca Jurema Ponce.  

 A pesquisa basicamente tem como objetivo: Esta pesquisa estuda como a 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) constituiu-se como uma Política 

Pública, sob a responsabilidade do poder público municipal de São Bernardo do 

Campo (SP), no período de 2009 a 2016.   

  Sua participação se dará por meio de entrevista (com perguntas e respostas). 

Informo que essa entrevista será gravada. Em nenhum momento, você será 

identificado(a) e esclareço, ainda, que não terá nenhum gasto e nem ganho financeiro 

por fazer parte desta pesquisa. Também está livre para deixar de participar a qualquer 

momento. Uma via original deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará 

com você.  

 Caso tenha alguma dúvida, você poderá se comunicar com a pesquisadora: 

Nivia Dantas Riberio Zanardo, por meio do telefone (11) 97152-9401 ou pelo e-mail 

niviadrzanardo@gmail.com.. Você também poderá entrar em contato com o Comitê 

de Ética na Pesquisa, que é responsável pela avaliação ética dos projetos de pesquisa 

envolvendo seres humanos nas instituições de ensino. O Comitê está sediado na Rua 

Ministro de Godoi, 969 – sala 63 C, Bairro Perdizes, na cidade de São Paulo, cujo 

horário de funcionamento é das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira. O contato 

também poderá ser feito pelo telefone (11)3670-8466 ou pelo e-mail 

cometica@pucsp.br.  

São Bernardo do Campo, ________ de _______________de 2022.  

Assinatura do(a) participante: _____________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: ____________________________________ 

  

mailto:niviadrzanardo@gmail.com
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APÊNDICE I – Roteiro das entrevistas  

Quadro 18 – Roteiro para as entrevistas  

Consultora técnica do gabinete da Secretaria Municipal de Educação de São Bernardo do 
Campo 

Trajetória pessoal na Educação na Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo. 

Papel desenvolvido na Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo. 

Análise sobre as ações intersetoriais que ocorriam com a EJA no período em análise. 
Destaques.  

Apontamentos positivos e desafiadores na política pública de EJA nessas ações intersetoriais  

Coordenadora Pedagógica 

Relate um pouco da sua trajetória na EJA.  

O que considera fundamental na política pública de EJA em São Bernardo do Campo, no 
período de 2009 a 2016. 

Principais aspectos positivos e os desafios enfrentados no período de execução de política 
pública dentro do espaço educativo. 

Garantia do direito à Educação para os/as educandos/as da EJA. 

Ex-chefe de divisão da EJA de São Bernardo do Campo  
 

Intencionalidade da política pública de EJA.  

Análise sobre como estava a EJA em São Bernardo do Campo. 

Avanços e os desafios no processo de execução da política pública, sob a responsabilidade do 
Estado. 

Garantia do direito à Educação para os educandos da EJA. 

Orçamento para a EJA em São Bernardo do Campo. 

Ex-coordenadora do PBA 

Promac dentro das escolas: desafios. 

Processo de contratação dos professores. 

Transporte para os educandos. 

Atendimentos existentes. 

EJA e Educação Profissional. 

Gestão democrática. 

Ação cultural. 

Processo de formação. 

Orientadora Pedagógica 

Experiências com a EJA em São Bernardo do Campo. 

Funções exercidas. 

Avaliação da política a partir dos dois papeis vivenciados com a EJA. 

Principais diferenças entre os dois períodos (Promac e EJA) sob a responsabilidade do 
Estado. 

Aspectos essenciais que estiveram presentes na política pública de EJA em São Bernardo do 
Campo, no período de 2009 a 2016. 

Principais avanços e desafios enfrentados nesse período de execução de política pública 
dentro do espaço educativo. 

Com o término da administração, como está a EJA? 

Professores da EJA de São Bernardo do Campo 

Trajetória educacional na EJA. 

Destaque o que foi essencial na política pública de EJA no período de 2009 a 2016. 

Destaque para as dificuldades na efetivação dessa política pública no espaço educativo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE J – Transcrições das entrevistas 
 

Ex- Assessora 

1. Relate um pouco da sua trajetória na educação.  
 

Iniciei a carreira no antigo Magistério no colégio João Ramalho, terminei em 1988 e fui trabalhar 

como estagiária na Rede Estadual de Educação de SBC, nesse mesmo ano passei na faculdade de 

Pedagogia da Metodista e ingressei via concurso no Estado como professora efetiva em 1991. Em 

1994 já formada passei no concurso da Secretaria Municipal de Educação de SBC. Fiquei como 

professora na rede Municipal e Estadual até 1996. Em 1998 passei no concurso de diretores da Rede 

Municipal de Ensino de SBC cargo que ocupo até hoje. De 2009 a 2016 trabalhei na Gestão Luiz 

Marinho na própria cidade de SBC. Fui chefe de divisão do infantil e fundamental no primeiro ano de 

gestão e nos seguintes fui consultora técnica do gabinete da Secretaria Municipal de Educação. 

Trabalhei com políticas afirmativas e ações intersetoriais da Educação, Saúde, Assistência Social e 

Secretaria de Segurança Urbana.  

 

2. Relate um pouco qual era o seu papel dentro da Secretaria de Educação de São Bernardo 

do Campo, no período de 2009 a 2016, principalmente quando você estava dentro da SE (não 

lembro como era o nome do seu cargo). 

 

Era responsável pela articulação da Educação, Saúde, Assistência Social e Secretaria de Segurança 

Urbana. Todas as políticas destas Secretarias que mantinham articulação com a Educação eram 

acompanhadas por mim. Acompanhava conselhos de Assistência Social, Conselho da Criança e 

Adolescência, Conselho Tutelar e Fundação Criança.  A ideia do governo era garantir a articulação 

das diversas Secretarias para garantia do acesso, permanência e sucesso escolar.  Muitas crianças 

e adultos para terem o direito à Educação precisam de diversas outras políticas sociais articuladas, 

para que possa minimamente ter condições de frequentar a escola. 

 

3. Como você observava as ações intersetoriais que ocorriam na EJA nesse período? Quais 

você destacaria?  

 

Existiam vários projetos interessantes, destaco o grupo intersetorial de políticas afirmativas que tinha 

como objetivo trabalhar as políticas de respeito à diversidade em todas as Secretarias, garantindo 

assim a promoção de reflexões e mudanças na cidade como um todo, envolviam políticas raciais, de 

mulheres, de deficientes, de idosos, de LGTB e de crianças em situação de risco. Tínhamos também 

o programa Cidade de Paz que trabalhava com reflexões e estratégias de paz nos territórios 

promovendo reflexões e ações sociais organizadas pelo governo em parceria com a comunidade.  

Existia também o Programa Força Tarefa idealizado pela Promotora da Vara da Infância e 

Adolescência Vera Acaba em parceria com a Universidade Metodista por meio da Cátedra Gestão 

das Cidades e todas as Secretarias Municipais, Rede Estadual e Polícia Militar nas discussões de 

casos de crianças e adolescentes que estudam nas redes de ensino e cometiam atos infracionais de 

pequeno potencial ofensivo, e dessas reuniões pensavam ações conjuntas de proteção.  

Outro programa que cabe destacar era o Programa Saúde na Escola que por meio dos diversos 

territórios da cidade discutiam casos de vulnerabilidade social a partir do olhar das diversas 

Secretarias: Saúde, Educação, Assistência, Segurança Urbana, Conselho Tutelar, ou seja toda a 

rede de Proteção. Esse programa foi responsável pela compra de óculos dos alunos da EJA. 

 

4. O que você aponta como positivo e como desafio na política pública de EJA nessas ações 

intersetoriais? 

Como positivo nas ações intersetoriais vejo a possibilidade de analisar a situação por diversos 

ângulos e articular as diversas políticas de proteção social.  Muitas vezes o acesso, a permanência 

e o sucesso escolar não dependem apenas da Educação, muitas famílias são expostas a diversas 

situações de vulnerabilidade, no caso da EJA esses jovens e adultos já vivenciaram diversas 

situações que os excluíram da escola. A articulação das diversas Secretarias pode minimizar as 

situações de exclusão escolar. 
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O grande desafio é garantir políticas sociais com verbas suficientes para resolvermos os problemas 

sociais que muitas vezes incluem os alunos da EJA da escola.  Infelizmente com a pandemia a 

exclusão aumentou e os mais vulneráveis são os mais prejudicados, em relação às políticas sociais 

nos últimos anos vimos a destruição de políticas que ainda precisavam ser aprimoradas, mas eram 

um caminho em busca da superação da grande desigualdade de acesso à escola no Brasil.  

Ex-chefe de Divisão da Educação do(a) trabalhador(a) 

1. Qual era a intencionalidade da política pública de EJA e o que estava claro desde o início 
da implantação? 

 
Desde o início estava muito claro para nós, o compromisso com uma ordem de direito superando 
uma dívida social, que foi pautada pela não acesso à Educação de milhares de pessoas, que hoje a 
gente sabe são 11 milhões de pessoas não alfabetizadas, acima de 15 anos, 52 % da população 
hoje, segundo o PNAD DE 2019 não terminaram a Educação básica,52 %, não é qualquer coisa... 
você está falando de mais da metade da população brasileira...  Essa leitura de ausência do Estado 
era muito clara para nós... havia um compromisso de efetivação de um direito, digno para acesso à 
Educação na cidade de São Bernardo do Campo. Isso era muito claro, reconhecendo os sujeitos, 
como sujeito de conhecimento e sujeito de direito, era muito claro. Agora ... a organização do 
processo formativo, a fundamentação desse processo formativo e a estruturação das políticas que 
relacionava Educação, cultura, e trabalho, elas foram se constituindo. E isso vai evidenciando as 
próprias dimensões das políticas, porque as políticas são geridas, são constituídas pela interlocução 
do processo histórico, que de fato ela é configurada. Se a gente, pegar havia uma interlocução, se a 
gente pegar os documentos, eles são muito claros nisso, porque eles trazem muitas informações, 
talvez, as informações não estavam ainda tão asseguradas, nas fundamentações teóricas, mas 
sabiam que pelo uma concepção crítica e em perspectiva de transformação, pois se a gente pegar 
os primeiros documentos, todos eles citam o compromisso com a Educação crítica   e em perspectiva 
de transformação. Mas os documentos também mostram que a própria escrita dele, tinha uma 
interlocução com o coletivo social, e isso é muito claro, a escrita vai evidenciando para a gente, que 
havia como se fosse um palco de diálogo.  Que ao mesmo tempo que a política projetava e fazia 
interlocução com esse coletivo, que estava no palco do diálogo ela, também recebia as interlocuções 
e também se modificava no processo. E isso vai evidenciando que a vida é feita de processos 
históricos e que quando você tem de fato, fundamentação e consciência política do processo e o 
compromisso, a palavra exata... um compromisso com a ação educativa e todas as ações que a 
gente tem em defesa da vida. As questões vão se aperfeiçoando a partir desses princípios, que é o 
princípio do bem comum, isso estava muito claro para nós, pois era um processo de Educação de 
jovens e adultos para afirmação do direito reconhecendo as especificidades dos sujeitos no contexto 
de opressão, que precisava ser transformado.  Essa era a intencionalidade e não se perdeu, ela se 
aperfeiçoou por causa dessa interlocução permanente da construção da política, a política não foi 
isso e acabou. Ela foi se constituindo até o último dia do governo. Até o último dia de governo foi se 
consolidando o perfil de política pública, inclusive, para deixar mais sustâncias e fundamentações 
para quem viesse a nos substituir.  
 
2. Quando você fez parte do governo em 2009, já existia uma política pública na cidade, 
apontando nos documentos e vem desde 60 em diferentes formatos, como você avalia essa 
política, visto que era uma outra política? Para fazer o governo foi necessário fazer uma leitura 
da realidade? O que você via de diferencial, de problemático, questionador ou que fosse 
contra a garantia do   acesso à Educação? 
 
Rememoriar é viver, fui me lembrando que essa análise, que você está me perguntando, ela não se 
fez quando a gente assumiu o governo. Eu fiz parte de um grupo pequeno, na época, de Educação, 
que foi levantado o perfil das políticas públicas executadas anteriormente a esse processo eleitoral, 
e era interessante que era um grupo pequeno, porque muitas pessoas não acreditavam que o PT ia 
disputar e pudesse ganhar a cidade de São Bernardo do Campo, como espaço de atuação política.  
Então, a gente fez uma síntese do que era a cidade enquanto política pública de Educação, a gente 
tinha uma leitura e esse material foi usado para formar as equipes que chegavam na rede, já para 
fazer a gestão pública. E aí era muito claro que havia uma supervalorização do ensino fundamental 
em função das outras modalidades, era muito claro que havia uma intencionalidade educativa 
pautada num currículo atento as ordenações das avaliações externas desde aquela época, era um 
compromisso muito grande com a ação de gestão escolar sobre a lógica de metas, respondendo no 
processo formativo atento às competências. Havia a sistematização de uma leitura de 
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descentralização de responsabilidade do governo com a Educação, porque havia uma autonomia 
muito grande das diretoras escolares para a gestão de uma verba pública que era altíssima nas 
escolas.  Havia uma projeção de política que era:   descentralização  de responsabilidade para gestão 
do espaço escolar, enquanto estrutura; ordenação de um currículo formulado em perspectiva de 
universalização de objetivos e conteúdos; proposição política de controle desse processo formativo, 
associado com alguns projetos que eram muito validados pela ordenação neoliberal, que eram os 
políticos de tecnologia de informação e o trabalho da literatura, por meio das bibliotecas interativas; 
e que havia uma supervalorização das equipes de gestão escolar, porque como elas fossem as 
gestoras cumpridores do propósito político maior, de uma defesa de uma qualidade de  Educação 
total, isso estava muito claro para nós. Isso não estava muito claro para as pessoas que vieram 
compor o governo, e isso foi um desafio muito grande porque ao mesmo que a gente tinha que gerir 
a política pública, a gente tinha que formar toda uma equipe. E os conflitos dessa formação e do 
entendimento do seu lugar, como um gestor público ativista foi bastante desafiador. No campo da 
EJA, a gente sabia que era uma Educação que não estava na lógica da prioridade, ela estava, 
portanto, descentralizada nem para a própria equipe gestora, mas para uma entidade que prestava 
serviço com caráter de ONG, com perspectivas economicistas de atendimento assistencial, nas 
políticas sociais, ocupando o lugar do Estado, isso estava claro para a gente. Não tinha um quadro 
efetivo, não tinha estrutura de atendimento nas próprias escolas, nós sabíamos que a chegada era 
a implantação de uma política pública sobre a responsabilidade do Estado, isso estava muito claro 
para nós. Falo para nós, porque não era só para mim, mas para nós, a equipe que veio compor a 
EJA, era porque a equipe que veio que já era uma equipe diferenciada daqui compunha o infantil e 
o fundamental, porque ela já tinha experiência de governo em outros locais, então estava claro para 
a gente. E estava claro também que para fazer isso, era preciso trazer mais pessoas, porque a gente 
já vinha de um processo formativo, que entendia que gestão pública não se faz no gabinete, mas na 
interlocução com os diferentes sujeitos, que da qual fazem parte dessa política pública, tanto os 
profissionais envolvidos em caráter de cargos efetivos, como a população da qual vai usufruir, então 
se faz necessária o diálogo. Essa equipe tinha clareza que precisava fazer o diálogo, então ela tinha 
frentes de organização da política pública, em primeira instância se centrou só em dois eixos: 
formação, que era uma formação dialógica que ela trazia proposição de reflexão sobre concepção 
de Educação, de sociedade, de conhecimento, de currículo e trazia a capacidade de interlocução 
com a rede, para saber como a rede fazia. Eu lembro que a primeira revista que a gente fez,  o Haja 
EJA era de levantamento do pensamento da rede sobre Educação de Jovens e Adultos e foi a partir 
dela que fomos construindo o currículo e os eixos de conhecimento, ainda não tão referendados e 
analisado sobre as abordagens de currículo, isso vai sendo depois constituído, e tinha um outro eixo 
que era executivo, de base estrutural do atendimento que passava pelo campo legal, que era 
normatizar a modalidade, por meio das resoluções que foram efetivadas já no ano de 2009, duas 
resoluções importantíssimas, desculpa, não foi em 2009, foi em 2010, porque em 2009, não tínhamos 
a maioria na câmara e não podia passar nada, e saímos com duas resoluções importantíssimas que 
deram a base, para a responsabilidade do Estado para com a Educação de Jovens e Adultos e 
Educação Profissional.  E nesse campo de estruturação de política pública, tinha a composição de 
quadros de pessoal , então tínhamos que compor um quadro de professores, tanto para o I segmento 
quanto do II Segmento, um quadro de organização da escola para esse atendimento, que era o 
pessoal de apoio de estrutura administrativa, reconhecido na secretaria como oficial de escola, as 
merendeiras, equipe de limpeza, enfim, era compor todo o quadro para que o atendimento de fato 
se efetivasse, isso era muito claro para nós. Depois com a interlocução com outros sujeitos, com a 
chegada com outros sujeitos, fomos aprendendo que era fundamental o eixo de informação, e uma 
informação que tivesse viés, que se interligava. Você tinha uma informação precisa de atendimento 
e matrículas e evasão, você tinha uma informação de leitura do processo formativo, sistematização 
do processo formativo e sistematização do desenvolvimento social e econômico da cidade. Então é 
com essas composições que foram se consolidando em 2010 que a gente começa a executar uma 
ordenação de políticas públicas, pensada já em eixos de atuação. E aí os eixos foram: formação, 
informação e estruturação. Foram essas questões fundamentais, e uma prática constante de 
avaliação, o tempo todo a gente tinha a cada 4 meses processo de avaliação das políticas públicas 
executadas. Bom, depois dessas condições estruturantes, esses eixos de fundamentação de 
execução da política pública, a gente foi vendo interlocuções para fortalecer a política pública, aí a 
gente chegou a leitura das políticas do reconhecimento da demanda e foi pensando que só uma 
política educacional não dava conta, fomos abrindo a interlocução das políticas Inter setoriais, a 
abordagem de território, que vem também com aprendizado das políticas de saúde, que foram 
importantes, para a gente também. Então foram dando as características, para a amplitude da 
política pública. Uma coisa é a política sendo formulada, outro campo é a execução da política. E 
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nesse campo da execução da política, fomos vendo a ação intersetorial, as ações de território, eram 
duas bases elementares para a completude da política pública e a ação que eu digo, que é a 
dimensão da formulação da política pública.  E aí foi consolidando uma formulação de política pública 
pautada em formação, informação e proposição estrutural, que acho que era o campo da 
assegurabilidade da execução. E as composições de concretização pensando toda diversidade de 
território, e a ação intersetorial que era o campo de concretude da política.  
 
3. Quais são os avanços e os desafios colocados ou que facilitou a política, a execução da 
política pública, agora sobre a responsabilidade do Estado, e os desafios que foram 
colocados nesses anos de execução? 
 
O que facilitou a execução dessa política pública foi a condição da estrutura que uma Secretaria de 
Educação já tinha, não podia negar isso, tinha uma estrutura de escolas, dentro do território e elas 
foram ocupadas com ordenação política pautada em normativas resolutivas para atendimento da 
EJA, então a gente já tinha uma estrutura de escolas, tanto com a EJA como a Educação 
Profissional, nós tínhamos prédio público para isso. Nós tínhamos um orçamento, que não pode 
pensar em política sem pensar em financiamento, que foi e é disputado, olha precisamos de x 
financiamento, diante dessa proposição que está sendo posta. Tínhamos um financiamento 
importante e até hoje em São Bernardo do Campo, é a segundo maior PIB do estado de São Paulo, 
mesmo estando em situação de crise, de valor concreto diminuiu bastante, mas em relação a outras 
realidades, é uma cidade que tem um orçamento significativo. A gente já tinha um quadro de 
professores de I segmento, que eles foram incorporados para a Educação de Jovens e Adultos, 
depois da seleção pública, que foi a primeira ação, que foi aberta no mês de janeiro e aí nessa 
situação, a seleção pública não foi suficiente e não tinha base para criar um concurso, foi trazido os 
professores da rede para assumir na ausência de uma seleção pública. Depois veio o concurso 
público, que foi a base fundamental para consolidar a política pública, que você passa a ter um 
quadro efetivo de professores para o I e II segmento, que foi fundamental para a EJA existisse até 
os dias. A ordenação de um quadro de pessoal, que são políticas estruturantes que vão dando a 
consolidação da política estatal. Então o que fazer com esses sujeitos, não dá para colocar um 
professor de história e geografia no I Segmento, eles existem, então a modalidade tem que continuar 
existindo. Tem uma outra configuração que foi fundamental para todas as políticas já estruturadas 
na Secretaria de Educação, que era alimentação, transporte, enfim, foi disputar verba para o canal 
já existente. Isso também foi campo de possibilidade. Então o campo de possibilidades foram as 
estruturas, o quadro de pessoal, e a condição das políticas que seriam como se fossem as políticas 
de apoio e fomento ao ensino, que davam condições de executar uma política pública dessa 
dimensão. A outra possibilidade que a gente pode se eximir é o compromisso político do governo, 
com a população menos favorecida, você tinha um governo que direcionava políticas intersetoriais 
de superação de miséria, em perspectiva transformadora, de transformação da cidade, reconhecida 
para além dos oito anos de governo, que deveria ser pensada para 20 anos, pensando um mundo 
mais justo e igualitário. Isto estava posto como política pública. Foi um aspecto de extrema 
importância. Um outro aspecto facilitador foi a composição da equipe da EJA, era uma equipe que 
já tinha experiência de execução de políticas públicas de EJA, não com a dimensão que estávamos 
nos cargos, mas que tinha um entendimento do que era um governo, que tinha que segurar para ser 
governo. Tinha uma experiência de militância governamental, eu diria isso... não era só 
conhecimento técnico, mas era de militância governamental, era fundamental. Eu entendo que foram 
esses grandes aspectos facilitadores , aspectos de suporte e apoio às políticas, as bases 
estruturantes de atendimento que já existiam na rede, a projeção de uma política de governo e a 
experiência de uma equipe de EJA, que já tinha passado por uma experiência de execução de 
política de EJA, e não era qualquer experiência, era uma experiência comprometida com a luta de 
sociedade menos favorecida, portanto, uma luta na relação capital e  trabalho, tentando fortalecer  a 
relação de trabalhador e trabalhadora. Ai os problemas... foram tantos, um deles não foi ter um 
quadro efetivo de professores de início, foi um dos maiores problemas, da política não estar dentro 
da rede, então você teve que criar tudo isso e convencer quem eram os quadros estruturantes da 
secretaria  e da escola que era necessário tudo isso, a gente precisava convencer diretores, a gente 
precisava convencer professores do I e II Segmento,  até chefes que eram direcionados ao infantil e 
fundamental, era uma luta constante de formação, esse desafio era não ter a modalidade dentro da 
estrutura governamental, não era estatal. Esse foi um dos maiores desafios.  O segundo desafio foi 
fazer a política com os sujeitos que estavam na construção do processo formativo, isso era gostoso, 
prazeroso, porque a gente crescia muito, mas ao mesmo tempo tinha muita oposição até sem ter 
consciência de que eram oposição...  Então. nem elas tinham consciência que eram oposição...Nós 
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lidávamos com pessoas que entendiam que  não era para todos, que as pessoas que tinham que ter 
um exercício individual para ir e estar lá, não era responsabilidade do Estado, se o sujeito não quer... 
Então isso... os embates  políticos, com uma frente conservadora, era um desafio muito grande, tinha  
um outro desafio que era o tempo do governo, tempo é da projeção da política, da incorporação, 
então muitas coisas tinham que ser apressadas, porque não daria tempo para em 4 anos se efetivar, 
isso foi um desafio, saber conciliar esse tempo de governo com o tempo de percepção das pessoas, 
e ser portanto, uma equipe muito problematizadora, de levar, de trazer, elaborar e de fazer , era um 
movimento muito intenso.. A gente contou com o desafio inicial que foi a luta política dentro da própria 
cidade, nós, no primeiro ano de governo, não tínhamos a maioria da câmara, então, nada passava 
na câmara. Era uma ausência de estrutura também ali, não tinha como colocar política de EJA, de 
Educação Profissional, não podia colocar a EJA na ordem do sistema, não podia chamar professor 
para atuar na EJA, porque todas as bases legais não estavam comportando a EJA. Então não ter a 
modalidade da estrutura estatal e não ter apoio político, de interlocução governamental, não é 
governamental, entre os entes federativos, a gente tinha uma câmara que não tinha maioria, que 
não passava nada, então você não tinha como passar os projetos para dar sustentabilidade para as 
políticas públicas. E você ia fazendo o jeitinho, até ter tem a maioria na câmara e aí a gente 
consegue, sai do jeitinho e formatar a política pública, bom... ai você teve que é... executar, então 
quando já estava com tudo isso, o desafio foi sendo superado, porque você foi projetando orçamento, 
você foi tendo equipe, você vai formando, e você vai tendo campo de execução, agora um dos 
problemas muito sérios, é que o estado que a gente, mesmo a prefeitura entendendo no campo 
estatal, o  formato do Estado, era de um Estado mínimo, quando a gente entrou, e aí a gente não 
tinha dimensão de política grande, então muitas coisas esbarravam nisso, então a gente ia ampliando 
a possiblidade de atuação do Estado com as políticas sociais, por exemplo, quando a gente precisou 
fazer um convênio com uma entidade que era de luta história de trabalhadores e trabalhadoras, as 
equipes para, as interlocuções com esse convenio de organizar planejamento, de executar a 
situação financeira, eram limitadas a uma lógica de um estado neoliberal, isso trazia muito problema 
para nós, porque tínhamos que sentar mais de dez vezes com a pessoa: então nós vamos mudar e 
as pessoas não conseguiam entender que tinha que mudar o formato da execução, então isso 
também foi um problema e aí, dava os entraves de não acontecer em tempo hábil, então essas 
coisas que eram do cotidiano da execução da política pública que aconteciam. Agora a 
potencialidade foi a interlocução da política com a universidade, toda a equipe foi estudar, foi fazer 
seus mestrados e doutorados. E aí gente foi fazer a capacidade da equipe de lidar com os 
movimentos sociais, então a gente lidava constantemente com os movimentos sociais, com o 
orçamento participativo, as demandas viam da sociedade civil... A gente tinha interlocução com os 
fóruns sociais da Educação, com os fóruns de EJA, então a política se incrementava porque ela 
escutava a demanda social, isso era fundamental para nós! E sobre essa condição a gente vai se 
abrindo e qual é o currículo, a rede está produzindo isso e a sociedade civil demanda isso e nós 
enquanto políticas públicas gestoras públicas vamos fomentar o que?  E ai nós fomos fazendo um 
grande processo formativo dialógico, que foi tirando a organização do nosso currículo e ai  pautou a 
intencionalidade formativa,  e aí ela ficou clara, quando a gente pauta a intencionalidade formativa,  
já tinha as estruturas, pauta a  intencionalidade formativa enquanto  processo de tratamento do 
conhecimento e a perspectiva da formação dos sujeitos fundamentada realmente  no pensamento 
freiriano, e aprofundando as categorias de análise do pensamento de  Freire que era pensar um 
processo de formação  na conscientização na perspectiva libertação para a transformação social, ai 
nós vamos compor o nosso currículo pelos eixos do conhecimento, e nós vamos assegurando a 
perspectiva da formação integral numa base humanística libertadora, porque ela não se centra só 
no diálogo com o trabalho, mas  no diálogo com o sujeito, reconhecendo enquanto trabalhador/a tem 
direito de acessar o conhecimento por inteiro, na dimensão da cultura, trabalho e  da linguagem e 
constitui os eixos memória e territorialidade, cultura e trabalho, meio ambiente e  saúde, as 
linguagens: português, matemática, corporal,  tecnológica... Com  todo o quadro de professores para 
dar conta disso e a ordenação de currículo, pela situação limite, que é pensamento freireano, 
observada pelas falas significativas, já constituídas enquanto uma categoria ordenada  pelo 
professor Antônio Gouveia da UFSCAR e nessa configuração toda a gente foi tendo possibilidade 
de fazer a orientação do processo de planejamento, nas escolas e prevendo o tratamento do 
conhecimento, a partir de uma realidade,  mas não  de qualquer realidade... a realidade que oprimia 
aquele território, a escola já em diálogo com o território, prevendo o processo formativo que pudesse 
contribuir para a transformação daquele território. Isso não era de uma leitura total da rede, nem das 
próprias  pessoas que estavam em outra modalidade como Educação Infantil e fundamental, mas 
isso era muito claro para a equipe de EJA, isso para nós é uma leitura muito grande... E aí no decorrer 
do processo,  fomos aperfeiçoando as políticas conforme as especificidades dos sujeitos, então a 
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gente tinha as políticas para jovens e elevação de escolaridade, que era o PEAT, programa de 
erradicação do trabalho infantil,  destinado a jovens de 14 a 18 anos, que recebiam um auxilio 
econômico com um salário mínimo, estudava conosco meio período  e outro período fazia o trabalho 
de estágio, na própria secretaria da Prefeitura. A gente teve é.… o atendimento da EJA CRI, era um 
atendimento que já existia, mas foi sendo aperfeiçoado, que era um trabalho com as pessoas 
idosas... a gente caminhava bem. A gente tinha um atendimento com os jovens que vinham de 
interlocução de liberdade cerceada, então tinha esse atendimento com formação.  A gente tinha o 
atendimento dos trabalhadores da construção civil, abrimos várias salas no espaço de atendimento 
da construção civil... a gente fez um trabalho muito voltado para as mulheres com a confecção com 
a escola trabalho, prevendo uma política de ação de elevação de escolaridade, com qualificação 
profissional, no eixo tecnológico, de confecção, e ação empreendedora. formando grupos 
associativos, na gestão do trabalho subsidiados, pela prefeitura, tinha também, o restaurante escola 
que foi um projeto que acolhia jovens e mulheres, muitas mulheres, pensando também elevação de 
escolaridade, com qualificação profissional, na área da alimentação e ação de fomento ao trabalho... 
Bom...eu me lembro, falando agora, está vindo na mente as nossas reuniões de planejamento, onde 
a gente tinha um levantamento da perfil da política que estava sendo executada, levantamento dos 
desafios e análise da demanda territorial, eu estou vendo o mapa de São Bernardo do Campo, 
dividido, em territórios, e tô lembrando, região l, Alvarenga, com 5 mil pessoas não alfabetizadas, 
quantos nós alfabetizamos, qual é a nossa proposição para agora, como está situação do nosso 
currículo, quanto caminhamos na perspectiva formativa, quantos pessoas atendidas, então íamos 
para a base de formação, quantos professores da rede, todo sistema quase estruturado... de 
informação e me lembro também do diálogo de projeção de política, era sempre criação  de uma 
nova política, agora vamos pensar a escola ambiental, né que era um diálogo com parques e 
jardins... que foi uma escola que   teve uma equipe gestora muito envolvida com essa concepção de 
Educação, a escola criou para além do que pensamos, inclusive  o campo de formação nas questões 
ambientais, a eco uma abordagem de uma matriz eco socialista, fazendo interlocução com o Parque 
Estoril,  era um trabalho bem interessante, embora, ume escala pequena, as pessoas que passaram 
por esse processo, vivenciaram experiências bem significativas, porque havia um cuidado com a 
formação humana, muito sério. É.… e política de EJA e Educação Profissional, muito forte 
organizada em oito eixos tecnológicos, que era alimentação, três bases de atendimento com uma 
escola muito grande para isso.... Nós tínhamos a confecção, nós tínhamos a imagem pessoal, 
tecnologia da informação, meio ambiente e saúde, era 7 eixos, desculpe e 8 escolas. Bom...a 
ordenação desse currículo, ela estava sustentada num pensamento de formação integral, que 
articula ciência, cultura e trabalho. Reconhecendo que na estrutura de orientação da política pública, 
que era o campo: formação, informação e estruturação. O campo de informação era a base para 
orientar qual a oferta de curso, era muito estudado, porque a gente tinha leitura do desenvolvimento 
econômico social, da cidade, observando a situação de empregabilidade, e desemprego, tinha que 
entender os setores de maior impacto para o desenvolvimento econômico, que infelizmente no 
campo de ganho estávamos muito no campo de serviço, indústria caindo bastante, a gente tinha que 
observar um estudo sobre as orientações, das normas ocupacionais brasileiras, né? Que marcam 
quais eram os campos de profissão, tempo de escolaridade, porque a gente estava tendo uma crítica, 
muito incipiente, de dizer que as políticas de EJA e Educação Profissional, sempre foram uma política 
de pobre para pobre, não é isso. É se a gente observar, os oito eixos tecnológicos, a gente perceber 
o estudo de tratamento de informação, respeito as normativas de trabalho, e as normativas 
educacionais, o tempo de escolaridade que a gente atua, ele permite uma oferta, de qualificação 
profissional associada ao tempo de I Segmento do ensino fundamental e de II Segmento 
fundamental, mas o que é importante, ter uma ideia de oferta e itinerário formativo, você não está 
vendo só hoje. Quando você forma a costureira, você tá vendo ela como possibilidade de ação, de 
técnico de confecção, depois pode fazer um curso de estilista, na universidade... A gente tinha 
diálogo com os outros ofertantes, dessa possibilidade formativa, a gente entendia que precisava abrir 
o caminho... Nós fizemos o caminho, contatos importantes com o sistema S, que é um grande 
executor de política pública na cidade, no campo de Educação Profissional, tentando terminar o 
ensino fundamental, e pensando na perspectiva de encaminhamento, para esse serviço, tanto pelo 
SESC, quanto pelo SENAI... A gente tentou um diálogo com as escolas técnicas estaduais, mas a 
gente teve uma dificuldade muito grande, dessa interlocução com o Estado, não era algo simples, o 
Estado não era aberto para pensar políticas articuladas, e... a gente tinha um diálogo muito grande 
com as Universidades da região... a gente teve um diálogo com a Universidade de Diadema, 
pensando no campo da imagem pessoal, na UNIFESP, fez também com a Anhanguera, que tinha 
um impacto com a confecção,  importante na região... Me lembro que a gente fez com a imagem 
pessoal e confecção, com as universidades,  a construção civil foi muito mais com o SENAI, e.. a 
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confecção tinha também com o SENAI, a alimentação foi ...com as  entidades de terceiro setor, que 
tinham experiências importantes,  para poder ampliar a condição... Muitos alunos, se formaram, 
voltavam e contavam que iam para o campo da gastronomia, as costureiras que viraram estilistas e 
voltavam e contavam, bom foi um caminho que foi traçado, que  se tivesse continuidade do governo 
teria sido melhor, priorizado, porque aquilo que eu falei no começo... como é  compor a estrutura de 
sustentação e ao mesmo tempo fomentar a amplitude de diálogo, de ampliação de análise, com todo 
o coletivo, para que todo mundo compreenda a finalidade e ressignifique a política, foi isso... 
 
4. Como a rede municipal, desse período, garantiu o direito a Educação? 
 
Se a gente pensar, a gente lida com o senso comum social que direito à Educação, para as crianças 
já compactuado, ninguém admite uma criança fora da escola e não é para admitir mesmo! Mas ainda 
não é consenso social, a ideia de que todos os adultos tenham o direito à Educação garantido. É 
inadmissível saber que numa sociedade como a nossa, que já ocupou o sexto lugar da economia 
mundial, possa ter 52%   da população, que não terminou a Educação básica, então, isso não é um 
consenso social, e aí ele ainda está tratado sobre uma responsabilidade individual, e a chegada à 
escola é um grande desafio a ser superado, porque o senso comum, compreende que algumas 
pessoas podem sim adultas... sustentadas na argumentação ingênua que são opções, ficar fora da 
escola.  A política pública se apresenta como não aceitação desse senso comum, desde 2009 nós 
não aceitamos como responsabilidade individual, e como uma opção do sujeito, a responsabilidade 
do Estado... se é responsabilidade do Estado, tem que correr atrás para as populações cheguem, 
façam o uso do direito e tem que ter compromisso, com a divulgação ampla em todos os territórios. 
A gente brincava que era Haja EJA em todos os lugares com todas as pessoas e aí com essa 
brincadeira virou slogan, da política pública. A gente tinha um compromisso de planejamento que 
envolvia comunicação, lembro a gente fazendo toda a sistematização da demanda de comunicação 
de abertura de turmas. Era comunicação escrita, oral pelos canais de comunicação que a cidade 
usufruía. Então nós íamos para o jornal, para a tv local, para anunciar a oferta de atendimento, e 
tinha os panfletos, fazíamos um movimento com os professores para sair na rua, chamava um dia 
letivo de início de ano, indo para a rua. Lembro que uma vez compramos apitos, que era para sair 
na estrutura de carnaval, todo mundo apitando na comunidade, para falar que aqui tem EJA, volta a 
estudar. Saímos a noite e a equipe ia junto, cada uma para o canto da cidade, a escola nós íamos 
fazendo isso.... Mexe até com a emoção. Lembro uma vez que nós saímos numa carreata de 
carnaval, atravessando a cidade com o pessoal da saúde, com carro de som entregando panfleto na 
cidade, na avenida principal de fluxo intenso, que era véspera de carnaval, a gente fazendo 
divulgação da EJA... E os professores e diretores, muitas delas, querendo nos matar fazendo essa 
divulgação nos territórios...  Bom. isso não era suficiente, a gente tinha uma interlocução com a 
secretaria de desenvolvimento social, por meio dos CRAS, que era um serviço de assistência e onde 
tinha todo o cadastro único de toda a população E esse cadastro era passado para nós e aí entra 
aquela questão de um dos canais de execução de política pública, que é o campo de informação... 
Nós tínhamos esse cadastro, tínhamos uma busca ativa dessa população, por telefone, por entrega 
desse cadastro para a equipe gestora, enfim... Todo o planejamento da gente, inicial, pegava o 
cadastro do Cadúnico, levava a leitura do território, para as esquipes gestoras, levava nomes e 
telefones para a equipe gestora entrar em contato!!! Além disso, a equipe da Secretaria de Educação 
fazia contratação emergencial para fazer ligação e  o chamamento dessas pessoas... eu me lembro 
disso também, a busca ativa sobre a responsabilidade do  Estado, porque entendíamos que o  
Estado tinha uma responsabilidade sobre direito a Educação e que o sujeito não pode ser 
responsabilizado, por uma dívida que foi produzida, diante das  produções dentro das circunstâncias 
históricas do nosso país, porque Educação em  no nosso país foi tratado na lógica de privilégio,  E 
o Estado tem um compromisso com essa dívida e com a inversão desse tratamento... Bom e  aí a 
gente, tinha interlocução com a secretaria de desenvolvimento social, para chegar nesse público, a 
gente tinha interlocução ainda pela Secretaria de Desenvolvimento social,  pelo serviço de 
atendimento aos moradores de rua, a gente tinha a política dentro dessa Secretaria de acolhimento 
às mulheres... A gente tinha a política intersetorial de atendimento aos idosos... A gente tentava fazer 
essa interlocução, e com a própria saúde, que tinha os agentes de saúde, que tinham a 
responsabilidade de chegar numa circunstância familiar, encontrar a população com baixa 
escolaridade e indicar a escola... Essa era a projeção, ne´.... da busca ativa, só que nós 
dependíamos dos sujeitos da ponta, como isso acontecia, não chegava na resposta, de escala que 
a gente esperava, tinha um público de atendimento, mas não vinha a escala geral da população, o 
quantitativo que chegava, não era o que gente esperava..., mas tinha, era um fluxo de execução, de 
ordenação política para a busca. Eh... então, era uma relação de acesso, a condição de 
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permanência, era um cuidado muito grande com as equipes gestoras, porque tinha um processo de 
informação e de acompanhamento. As equipes gestoras colocavam numa base de dados todas as 
matrículas dos alunos e, tinha que dizer se eles abandonaram ou se permaneceram ou se foram 
concluintes... Nós chegávamos aos índices de 5  a 11 % de situação de invasão, os dados tentavam 
ser os mais fiéis possíveis, mas possivelmente eles tinham equívocos, mas poderíamos chegar a 
18%, mas mesmo assim estaríamos abaixo da média nacional... Mas isso  mostra que a gente 
conseguiu um impacto importante, porque  a média da evasão nacional era de 25, 30 a 35%, então 
fomos de 5 a 11%, talvez se os dados tivessem corretos chegaríamos, ao máximo de 18 por cento, 
mesmo assim, estaríamos abaixo da média nacional... Então a composição da política pública tentou 
assegurar a condição do acesso, o acesso também era muito fomentado pelo processo formativo... 
Esses professores uma vez por mês estavam em processo de formação dialógica, uma vez por mês, 
em formação da secretaria, uma vez por semana, eles estavam em ação formativa com as suas 
equipes gestoras. Tinha contato constante com as universidades, fizemos bastante diálogo com a 
universidade federal de Goiânia, com a USP e a própria PUC... A Universidade de Minas Gerais... 
Paraná...tivemos muitas interlocuções formativas com esses professores... A gente brinca que os 
professores de São Bernardo do Campo dialogaram com a nata da EJA, se você ver os nomes que 
vinham dialogar conosco, não era uma formação aligeirada, os professores dialogavam com a 
temática que vinham e produziam material. Esse material ia para a mão do formador, esse formador, 
vinha e trazia algumas coisas... as escolas discutiam e sistematizavam as formações, as suas 
reflexões dentro das suas práticas, e essa interlocução maior acontecia... com orientadora 
pedagógica que também fazia processo de formação com as CPa. Havia... o plano formativo que 
evidenciava uma interlocução muito grande entre as equipes, OPs, CPs e professores e voltava para 
a gente... Era um processo grande dialógico, depois a gente passou a ter formação permanente com 
o professor  Valter Giovedi, da Universidade Federal do Espírito Santo, segurando e fortalecendo a 
construção do currículo critico libertador... Nessa interlocução com CP, OP, professor, equipe 
gestora e equipe de governo, O movimento era muito intenso, para pensar a prática educativa de 
resposta à expectativa de formação... E havia também formações específicas das áreas, que era 
direcionada pela equipe de governo, que teve que estudar, fundamentar... assim a gente fez 
formação em letramento, formação em ciências naturais, formação em matemática, formação em 
artes, em cultura, que eram os campos específicos... As formações tinham, a fundamentação do 
currículo crítico libertador, a formação das áreas do conhecimento e a formação reconhecendo as 
especificidades dos sujeitos, que era uma base de formação política, muito forte para poder 
compreender, a dimensão dessa política pública... A gente tentava segurar o acesso tanto pelo 
acompanhamento aos dados, como muito mais pelo processo formativo, e a condição de 
continuidade de estudo, ela não era só vista dentro da Secretaria de Educação... ela via as 
interlocuções de encaminhamento dos alunos. Então...a gente fazia interlocução com o Estado, 
todos os alunos que saiam,  eram encaminhados para o Ensino Médio, fazendo a projeção de vagas 
para o Estado, tudo isso era amarradinho... Saía da escola municipal e qual escola do Estado ia, um 
cuidado com os prazos...As equipes gestoras eram chamadas e tinha a ideia dos itinerários 
formativos, verticalizados pela Educação Profissional, com um sistema S geralmente, porque nós 
não  tínhamos abertura da Educação Profissional com a secretaria estadual, e com as universidades 
que estavam sempre em processo formativo conosco...  
 
5. E o orçamento... é conhecido que a EJA ficou fora inicialmente quando era FUNDEF, no 
FUNDEB ela entra com fator de ponderação menor, como era isso em São Bernardo do 
Campo? 
 
Então, é muito interessante a discussão de orçamento em São Bernardo, porque por mais que a 
gente soubesse que o FUNDEB em 2006, que ele foi homologado a gente entende que havia toda 
aquela composição per capita ano/aluna. E a EJA com fator de ponderação de 0,8, inferior ao 
fundamental...É.... a gente não olhava exatamente o valor da sigla, porque o aluno da EJA, naquela 
época deveria ser R$ 2100, mas quando a gente via a ordenação do recurso. Eu tentei fazer o 
exercício disso, para tentar mais recurso, e quando eu vi que nós íamos perder, eu fiquei quietinha... 
Por que o que aconteceu...você tem que calcular tudo que envolve a chegada do atendimento, então 
a gente calculava a demanda, e o orçamento geral dessa demanda, em proporcionalidade de 
educandos e educandas...Mas também foi em prioridade de política... Então eu tenho certeza que 
os custos dos alunos da EJA,  eram muito superior ao que o IDEB oferecia, e aí quando havia as 
propostas de projeto eu falei já sei... Vou pegar e fazer a conta... e ai eu peguei quanto valia um 
guarda na escola, quanto valia uma merendeira, desculpa, é uma palavra errada, mas é  só para 
marcar a dimensão, o valor de investimento, de um segurança escolar, o valor de investimento de 
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uma merendeira no período da noite, o valor de investimento numa pessoa que trabalha no serviço 
de apoio de limpeza a noite, o investimento de um professor dentro da secretaria de Educação no 
atendimento específico, de 7 professores para 15 alunos numa sala de aula... Então... quando eu fui 
ver esse custo, com a ajuda de um professor de matemática, não sei se os nossos cálculos estavam 
certos, porque há toda uma planilha para isso, os custos saia mais de 5 mil, então quando vai 
transformando isso no custo aluno, na Educação Profissional, era melhor calculado, porque para 
poder  ao fazer as projeções de  compra de material, calculava o investimento, com o educador da 
Educação Profissional e calculava investimento  de todos os insumos comprados no curso, e ...e 
transformava  isso na execução do curso  em carga horária... Então  quanto que eu precisava para 
fazer um curso, de 200 horas espalhadas  durante um ano, era de insumo, quanto da carga horária 
desse professor, correspondia, então o custo aluno, de Educação Profissional, só da Educação 
Profissional, ele variava em torno de 1500... só da Educação Profissional... E quando associa isso 
com outro professor, com toda a estrutura da escola,  você bate mais que 4500, mas  essa é uma 
estimativa, porque o exercício que a gente fez, ele não teve fato organizado nas planilhas 
executivas...imposta pelo Ministério Público...foi um exercício nosso, que aí quando a gente viu que 
essa alegação ia desfavorecer até na hora de argumentar mais pedidos, a gente tirou ela da frente... 
E aí, mas o que eu queria dizer, que é assim, era desafiador...mas como a gente tinha muita 
informação, sistematização de atendimento, e mostrava projeção do que estava sendo pensado, a 
gente tinha que....A gente sempre recebeu e os momentos de corte não era só para a EJA, eram 
momentos de corte para a secretaria como um todo.... Não era só para a EJA....era corte para todo 
mundo. Embora no início algumas pessoas traziam corte mais efetivo para a EJA, a gente ia lá 
brigava, argumentava e aí voltava nas relações de proporcionalidade. Não eram todas as pessoas, 
a gente tinha autonomia e respeito. Dentro da Secretaria de Educação...  
 
7. Quando o currículo foi pensado inicialmente, vocês tinham algum currículo em mente, ou 
foi construído coletivamente na execução e no diálogo? 
 
A gente tinha uma leitura, que currículo é vida, que currículo para a EJA, é a vida do sujeito jovem e 
adulto, e tem alguns paradigmas orientadores, da organização de um currículo na EJA. A equipe 
tinha essas experiências, então.... A Educação Popular é a base de fundamentação para qualquer 
proposta de EJA, por mais que uma pessoa esteja proposta curricular sem ter noção, de base 
economicista, os documentos vão defender a Educação Popular, porque ela é o berço da EJA. Então, 
os referenciais na Educação Popular, sempre estiveram muito claro para nós... E quais são esses 
referenciais? O contexto de vida do sujeito, a gente podia até não ter clareza da especificidade  do 
contexto de vida, as vezes confundiam, dificuldades com interesse, né, currículo pautado no 
interesse ou currículo pautado por dificuldade, não estava muito claro, depois ficou claro para nós... 
quando as diretrizes se consolidam, não era um currículo pautado por interesse... É currículo pautado 
por realidade histórica que está limitando o ser mais, portanto, são as situações limites... é ... havia 
uma leitura de que perpassava o mundo adulto, então o mundo adulto perpassa o mundo da 
memória, perpassa as relações territoriais, envolve as questões de saúde, envolve as questões.. 
sociais, políticas, econômicas, o mundo do  trabalho... é quando os eixos do conhecimento vão sendo 
pensados...Ele não foi pensado pela equipe de governo, ele foi pensado pela revista Haja EJA, a 
primeira revista constituída, que as escolas que tinham atendimento de EJA, antes da nossa 
chegada, por terceirização...Agora já com quadro de seleção pública e alguns da rede,  deveriam 
contar sobre os projetos que eles estavam pensando em  desenvolver e  porque estavam 
pensando...Então naquele ano de 2009 as escolas foram fazendo suas práticas e evidenciando para 
nós, então a gente via que tinha a construção do conhecimento ela tinha uma  forma de organizar, 
que era por projetos, e que esses projetos vinham por situações temáticas, muitas vezes de cunho 
de interesse e outros de  necessidade, e que estavam ligados a questão da memória, das regiões 
de origem, do mundo do trabalho, da fragilidade da cidadania, das relações ambientais, homem meio 
ambiente, processo de devastação que estava ligado às questões de cidadania ativa...Então sobre 
essas sete questões que foram vindo, é que a gente foi pensando o tratamento do conhecimento, aí 
a gente teve que estudar o que é conhecimento, o que é saber, eu me lembro que a gente foi lá no 
francês Charlot, diz para nós que é informação, o que é conhecimento, e que é saber... É informação 
são questões que passam e podem ficar  mas elas são passageiras, o conhecimento é quando a 
gente pega essas informações e organiza, a gente é... muda os nossos campos de experiência e o 
saber quando esses conhecimentos de fato são sistematizados e eles passam a ser referenciais 
para sustentar as próprias experiências e quando a gente chega nessa leitura...A gente foi olhar 
várias áreas do conhecimento, e aí a gente foi ver as áreas humanas, as áreas exatas, biológicas, a 
gente foi abrindo tudo isso, e aí a gente foi vendo quais eram formações em nível superior, a gente 
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foi vendo as formações em  ensino médio... A gente fazia muita interlocução com as políticas 
nacionais de Educação que tinha uma fundamentação muito crítico humanista compromissada com 
a democracia e em tratamento de currículo, a gente tinha estudo do Projovem, Proeja... A gente  
tinha uma discussão com os programas nacionais, e as experiências que nós tínhamos, a gente foi  
entendendo que  sobre a abordagem de conhecimento e de saber,  era preciso pensar linguagens 
de tratamento do conhecimento... não  tirando quando a gente fala de linguagem que a gente foi 
vendo o conhecimento como condição de comunicação e experiência, foi isso que sustentou  a 
abordagem dos eixos do conhecimento, comunicação e experiência,  portanto, a gente trabalhou 
como o conceito de linguagens: corporal,  artística, oral, escrita, e cultura como produção humana, 
portanto de experiência. Trabalho como produção humana, portanto de experiência... 
resistência…Saúde como condição de experiência de existência... Meio ambiente que é a relação 
homem mundo, que tá no processo de existência. A gente vê ao elaborar os eixos de conhecimento, 
a gente olhou o mundo adulto, as suas condições de comunicação...e de existência e aí sai os eixos 
de conhecimento ...fundamentado em toda  composição do que é informação, conhecimento e 
saber... conhecimento e saber e quais são as áreas de conhecimento estruturadas no Brasil para 
formar pessoas...e que abordagem curricular nós demos para isso....E eu me lembro da gente 
estudando Sacristán para dar conta disso, e a gente foi vendo o currículo como um grande conceito 
é ... complexo, com diferentes definições...né... lá no primeiro capítulo do Currículo de Sacristán... 
Lembro da gente lá na salinha, a gente foi vendo que currículo é... ele responde para as vivências e 
que o sujeito vai e as condições que o sujeito vai concretizar e aí eu me lembro... uma parte daquela 
abordagem que o Sacristán vai falar sobre currículo que ele vai evidenciando isso, ele vai pautando 
currículo como é... para promover a leitura...das relações vividas.. Das relações numéricas, das 
relações de comunicação, comunicação oral, escrita, socialização. currículo nas relações 
ambientais. Eu me lembro que naquela reunião que a gente usou um exemplo, de Santo André, que 
lá tinha um poção, que era um poço, tiravam areia, e as pessoas pulavam, os adolescentes moravam, 
pulavam lá, e como estava desativado, eles iam tomar banho lá., só que as pessoas não sabiam que 
no fundo tinha areia, só que ... elas iam brincar lá, elas pulavam...só que ficavam presos na areia... 
né e morriam afogado porque não conseguiam subir...então o impacto de uma força.... A gente foi 
estudar isso, sesse currículo, esse sujeito lá no território tivesse uma abordagem da situação limite 
dessas pessoas, que tratamento ele daria para o conhecimento?? Esse sujeito precisava ter uma 
noção muito grande de física, velocidade...impacto e entender...que o seu impacto sobre 
determinadas matérias, não provoca o que a água faz, que é impulso de retorno à superfície, então 
eu me lembro a gente discutindo isso para chegar aos eixos de conhecimento.... Então hoje está 
muito claro para mim, né? Os eixos de conhecimento estão fundamentados e preciso escrever sobre 
isso... estão fundamentados sobre a relação de comunicação e existência do sujeito no mundo...  
 
7. Você vai retomando a perspectiva de currículo você fala da visão de mundo, não utilitarista, 
pautando no mercado e na formação, que á critica muitas vezes...a Educação está a serviço 
disso para responder as expectativas do mercado... pensando nisso, a EJA de São Bernardo 
olhando hoje passado todo esse tempo, ela cumpriu o seu objetivo, de atingir o direito à 
Educação, pautado na transformação social em busca de uma sociedade justa, ela conseguiu 
isso e teve uma perspectiva contra hegemônica? 
 
 Eu vou responder isso com o maior orgulho, que eu tive quando a atual gestão no ano de 2017, 
disse que ia fazer a escuta da rede... tudo que a rede …deveria apresentar que foi improdutivo pela 
gestão anterior e o que foi significativo, quando ... e a gente sabe que tinha um interesse político 
para isso que era para desmontar as políticas de fundamentação que incomodava a rede, né. E eu 
fiquei muito, voltei para o meu cargo de origem, que é ser diretora escolar, e eu fiquei muito 
incomodada, porque o que eles querem é destituir políticas que foram fundantes e que é eram 
desconfortáveis para algumas pessoas que não tinham concepção de vida, pensando no bem 
comum, então…as políticas de formação integral para as crianças, Educação inclusiva com as 
pessoas deficientes...e a política de EJA com um currículo crítico libertador, né? Quando eu vi, eles 
vão desmontar a base por aí, bom.... A rede meteu o pau em muita coisa, só que a rede valorizou o 
crítico libertador, que esse deveria permanecer e no final do ano de 2017, quando ela... a equipe de 
governo vai apresentar isso, ela evidencia um monte de problemas e quando ela vai falar dos pontos 
positivos, ela pontos positivos, de política estruturante, que antecediam a nossa gestão e um dos 
aspectos era o nosso currículo de EJA. E quando ela falou currículo da EJA foi bem rápido, até para 
as pessoas não verem, né? Então, aquele dia eu saí rindo do CENFORPE, porque falei valeu a pena 
e quando a gente terminou o governo, na nossa última reunião com os professores contamos a 
música Valeu a pena, oh, oh, valeu a pena oh, sou pescador de ilusão E naquele dia eu cantei essa 
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música sozinha, valeu a pena... E qual era a ilusão? Não essa ilusão de tratamento de possibilidade, 
não factível, mas uma ideia de utopia de um mundo possível, mais justo, mais igualitário... eu tenho 
certeza de que foi uma ação contra hegemônica porque ela trouxe muitos enfrentamentos.... 
Enfrentamentos que eram estruturantes, a organização estatal, que quando você tem uma, a gente 
vai em Gramsci, o que ação contra hegemônica? O que é hegemonia? É hegemonia é um consenso 
e uma ordenação de composição para pautar e estruturar e fundamentar esse consenso e quando 
você vai mexer em situações que você tem que criar, propor, intervir, via provocar, fazer 
reorganização, que vai fazer... provoca crise, você está disputando. Uma relação de poder e de 
consenso... Então a nossa política foi uma disputa de um poder educacional, né que direcionava 
uma relação de direito, e nesse sentido ela é contra hegemônica, porque ela desestabilizou uma 
ordem,  que era uma ordenação de manutenção de poder, ela desestabilizou uma ordem, criando a 
amplitude do direito à Educação e ela permanece até hoje, por mais que tem fechamentos de sala 
de aula, a EJA não voltou numa situação de terceirização...Por mais que você tem enfraquecimento 
da política formativa, ainda estão os professores e os alunos fazendo o processo com base no 
referencial curricular que nós participamos E... hoje tem equipes que defendem essa proposta 
curricular que não era o governo, você tem orientadoras pedagógicas defendendo, tem 
coordenadoras pedagógicas defendendo e tem professores que evidenciaram esse processo 
conosco e está defendendo. Entendo que foi uma política contra hegemônica, que mexeu com nas 
estruturas estatais, que mexeu na ordenação de poder, tentando marcar uma nova ordem 
consensual política, pensando no bem comum. Mas o desafio fica permanente e que eles também 
estão fazendo processo de busca de aparato estatal para marcar a concepção de Educação, que 
eles também têm, que é uma Educação de um currículo prescrito, universalizado em conteúdos e 
objetivos, preso a lógica das competências a fim de formar para uma produtividade e lucratividade, 
que é o que está posto hoje, em perspectiva universal.  

 

Ex- Coordenadora do PBA 

1.Como era visto o PROMAC dentro das escolas? 
Banheiros eram reduzidos, muitos foram fechados, biblioteca e laboratório eram fechados, o que 
tinha aberto eram poucas escolas. Dois banheiros apenas, foi pedido para cada escola deixar os 
banheiros abertos algumas escolas, parceria da própria da escola que queria ajudar o PROMAC e 
deixava aberta com alguém para oferecer os livros. Os livros eram usados se pedisse, entrava como 
atendimento a comunidade. Iam mais cedo para fazer o uso.  
 
2. Como era o processo de contratação dos professores? 
 
Os professores eram contratados e alguns ficaram muito tempo eles renovavam e eram CLT e 
ficaram muito tempo.  
 
3. E a documentação dos educandos do PROMAC? 
 
Documentação era centrada na se, não ficava nada na escola.  
 
4. Como era o transporte para os educandos do PROMAC? 
 
Transporte- tinha atendimento para aluno DV, e aluno com deficiência física, tinham um passe de 
estudante, mas eram poucos, cartões de estudante, tem desconto na compra. Era bem pouco 
As professoras do PBA ganhavam o passe para dar aula.  
 
5. Quais os atendimentos existentes? 
Atendimentos que tinham PBA; EJA nas Emebs. PBA antes, tinha uma coordenadora, quando tem 
a troca da Rosangela para a Andreia, a coordenadora sai e convida a Magali para ficar como gestora 
local e a eu, Estela como coordenadora. Era um serviço separado as salas atuavam no pôs balsa do 
PBA, igrejas católicas, ao todo 7 salas. EJA nas Emebs e uma sala no rodoanel, por conta da escola 
da Vila Lulaldo, passava por baixo da escola, tiveram que tirar a escola e as pessoas que estudavam 
então por isso uma sala no rodoanel. Telecurso que ocorria nas Emip, formação pelo Sesi, a 
prefeitura só fazia acompanhamento geral. A prefeitura ia no Sesi e uma vez no ano no lançamento 
do telecurso 2000, quando eles mudaram a forma, eles fizeram uma formação na sede da Fiesp.  
Era sempre por parceria e o Sesi entrava com os professores e os coordenadores pedagógicos que 
faziam formação, a frequência e a avaliação tudo no Sesi. Não ficava nada na secretaria  
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6. EJA E Educação Profissional   
 
Existia o IPEJA- INICIAÇÃO PROFISSIONAL DA EDUCAÇAÕ DE JOVENS E ADULTOS  
EJA e Educação profissional começaram a ir atrás do projeto Ipeja, mas esse projeto era uma 
proposta para adolescentes que estavam na EJA e a preocupação era com a terminalidade dos 
alunos com necessidades especiais. Como fazer a terminalidade deles, tinha aluno com 28 
semestres na EJA. O projeto foi uma grande panela de pressão. São jovens com dificuldade de 
aprendizagem, junto com os alunos especiais de 14 anos, tinha sala do Ipeja na Sedesc, secretaria 
e aprontavam muito. Quando troca a chefia, a Andreia reformula porque não tinha estrutura para a 
educação profissional, não dava para fazer nas Emip, porque os cursos eram para adultos e não 
tinha linguagem para os adolescentes.  Trocam os alunos sem deficiência e fica só os alunos com 
deficiência virando o Alter 14 que funcionou por um ano. Foi um projeto para os alunos que tinham 
saído e ficado muitos anos no ensino regular e não estavam alfabetizados, e eram deficientes. Vai 
ter a dupla docência, era uma professora do AEE junto com uma professora do Promac 
alfabetizadora, era um pouco melhor porque tinha uma consciência mais humana. Eles faziam muita 
coisa com papel marche, madeira, depois de um ano ficaram de 4 sobraram duas salas. Quando faz 
a avaliação e uma OP ficou de perto par acompanhar e usou o espaço da Emeb Andrea Demarchi, 
porque tira dos outros locais, tinha transporte para todos.  No final de 2007 conversaram com as 
famílias, sobre as potencialidades dos alunos e encaminharam para a EJA e ai fica com os alunos 
com mais deficiência, continuaram com a gente e em 2008 acaba. Foi a ruptura eles eram novos 
para entrar na EJA, eles estavam no fundamental regular, e ficaram dois anos suspensos, para atingir 
a idade e mandar para a EJA. Eles foram encaminhados para as escolas mais próximas de EJA, tem 
aluno do Alter 14 que está na EJA até hoje, no Olegário.  
 
7. O que isso tem a ver com a educação profissional? 
O Ipeja era para ser feito junto com as Emip, o curso não agradava os jovens. Alguns faziam, agora, 
outros adolescentes eram violentos com esses alunos. Era um a panela de pressão. Eu peguei o 
papelzinho da Ocleia, que chamava PIC, e conversei com a Ocleia que foi a minha professora e 
trago para São Bernardo. No início não tinha suporte para fazer, porque os cursos tinham o formato 
das Emip, e a molecada não queria. Elas queriam oferecer curso de lavar cachorro, para trabalhar. 
Era muito assim, tem que ir para o mercado, aprende e vai trabalhar.  Quando Admir volta, corta o 
Ipeja, os jovens são encaminhados para o Jucá, e aí detonam a escola.  Além de detonar, quando 
fica só os adolescentes, onde olha especificamente, o diálogo fica maior com a educação especial, 
o pessoal da educação profissional e AEE, vão transformar o Alter 14 numa escola especial 
específica. A relação da educação especial, nessa época foi próxima, a assistente social cuidou 
direto do Alter 14, uma OP do fundamental a Beth, uma PAP, Estela e sendo cuidado pela equipe 
da se 12, que nessa época respondia.  
 
8. Ação intersetorial  
 
Direto, não. Tinha coisa que o PROMAC fazia no início do semestre. Os sábados letivos eram que 
os professores saiam para fazer matrícula. A quantidade de alunos estava vinculada a vaga do 
professor. Se não tivesse a quantidade suficiente juntava a turma. 
 
9. Gestão democrática 
 
Eles se sentiam participantes do currículo, porque fizeram a sistematização. Eles participavam dos 
projetos lançados pela secretaria, mas não na gestão.  
 
10. Divulgação 
 
Semestralmente entregavam os panfletos e a faixa na porta da escola. Pouco material de panfleto. 
Era a saliva do professor.  
 
11. Participação em encontros e fóruns de EJA 
 
Em 2001, a equipe técnica participou do ENEJA.  
 
12. Projetos desenvolvidos 
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Eles vão a partir de 2004, com as ações da Secretaria. Como o Meio Ambiente, reciclagem, do 
compartilhar, dos eventos da secretaria.  
 
13. Ação cultural  
 
Eles tinham quando no Cenforpe teve um cinema que a Scania ofereceu e os alunos do Promac.  
Em 2008 a chefe da EJA aproxima a cultura, eventos da cultura. A secretaria de Cultura elaborava 
um livro com as atividades culturais, e era divulgado para os alunos da EJA. Era uma ação pontual. 
Não tinha nada direcionada. Eles participavam das ações culturais que ocorriam nos espaços 
próximos a escola, ficava a critério do professor levar.  
 
14. Como era a questão da diversidade? Tinha alguma ação, pensando nos diferentes perfis? 
 
Não, quando pensava no currículo era centrado na ficha de acompanhamento do processo de 
alfabetização, como a ficha ANNA. Uma questão de tentar compreender o que estava acontecendo. 
o conselho de classe, era feito pela AP, e usava a própria escola para fazer, era muito voltada se 
atendia os objetivos. A proposta virou a base da época.  
 
15. Como era o processo de formação? 
Eles tinham uma vez por mês, os APs faziam a formação, além disso saiam mais cedo e para estar 
as 18 horas nas escolas para falar com os professores. Uma vez por semana e uma vez por mês 
com todos.  
A Metodista aproxima eles de Paulo Freire e das especificidades da EJA. Quando eles iam uma vez 
por mês, gostavam...A Rosana falava que tinha que voltar a fazer o feijão com arroz usar o método 
Paulo Freire, estar mais próximo dos jovens e adultos. Os projetos, não eram direcionados, eram 
soltos.  
 
16. Quando passa para a Fundunesp como era a formação? 
 
Eles perguntavam como estão os projetos da escola, tematização de prática, apresentavam o que 
estava sendo realizado nas escolas. 
 
17. Não tinha intervenção, questões maiores de currículo? 
 
Era uma prática legal, que alguém achou legal. O professor de artes, o Carlos apresentava o 
trabalho.  
 
18. Vocês trouxeram a Vera Barreto? 
 
A Vera Barreto vem para conversar com a equipe para recuperar o trabalho da Metodista. Para 
conversar com os aps.  
E como era a concepção? 
 Era conteúdo. A formação com assessoria era para formar leitores e escritores na EJA.  
Toda a formação para isso. Tinha uma página para conferir as competências necessárias para a 
ensinar competência para a orientação pedagógica pautada nas competências. 
 
19.Era uma educação técnica para executar? 
 
É isso. O que o Carlos tanto gostava. Eles vinham com a proposta, é mais prático, porque eles 
executavam o currículo prescrito. Era descritivo, o que o professor tinha que executar, não tinha o 
que pensar. A classe era boa porque atingia os objetivos e não é boa porque não atingia os objetivos. 
Eram 10 AAPs que cuidavam das escolas, com segundo segmento eram só dois, eu acompanhava 
os dois. As escolas que tinham 2º segmento: Juca, pos balsa e Arlindo. A maior parte funcionava 
com o primeiro segmento e telecurso. Quando a gente entra e olha a dimensão que dá para isso. As 
APs não tinham condições de estar em todas as escolas. Em 2007 sai a Neide Felicidade, volta o 
Admir Ferro, tiram todos da secretaria e volta a ficar só o pessoal da Fundunesp., direcionada a uma 
seção, saem as OPs... ficam as PAPs e as APs. Em 2007 sai a proposta curricular 
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Coordenadora Pedagógica 

1. Relate um pouco da sua trajetória na EJA. 
 
Pergunta 1, sobre a minha trajetória na EJA. Eu comecei o trabalho como professora de escola 
pública em 2000, depois de três anos eu assumi a função de assistente pedagógica em Santo André 
e em uma escola que tinha EJA a noite. Então minha primeira experiência com a EJA dentro da 
instituição pública foi em 2003 na função de AP e depois de função de coordenadora de serviço 
educacional, quando eu acompanhava as escolas que tinham EJA também. Então eu não fui 
professora de EJA. Quando eu passo a atuar dentro das escolas públicas é sempre na função de 
CP, aqui em São Bernardo, ou em Santo André, na função de AP e de coordenadora do serviço 
educacional. Eu passo no concurso em São Bernardo em 2011 e é onde eu tenho a experiência mais 
direto incisiva com a EJA quando eu sou coordenadora de escolas de EJA, só de escolas de EJA. 
Quando eu entro no concurso, 2011, eu entro em uma escola de Eixo tecnológico da produção 
moveleira, 2011 ou 2012, e aí eu vou para o Marly Buissa em 2013 e fico até em 2016 dentro do 
Eixo tecnológico e meio ambiente e sustentabilidade. Então alguns anos em Santo André na função 
de gestão, equipe gestora, e em São Bernardo na função também de gestora, mas como 
coordenadora pedagógica dentro da especificidade da EJA. Então eu fico dois anos numa escola de 
produção moveleira, quatro anos numa escola de meio ambiente e sustentabilidade e agora nos 
últimos 5 anos eu tenho estado numa escola de EJA de escolaridade, alfa, pós e CAGECPM, 
trabalhando na perspectiva do currículo crítico libertador que foi o que eu aprendi na rede de São 
Bernardo. Então essa é a minha trajetória na EJA. 
 
2. O que você considera fundamental que esteve presente na política pública de EJA em São 
Bernardo do Campo, no período de 2009 a 2016? 
O que eu achei fundamental na EJA de 2009 a 2016, foi esse olhar formativo em relação a 
especificidade da EJA e trabalhar a educação de jovens e adultos em São Bernardo do Campo como 
uma política pública. Atrelar por exemplo, a educação de EJA a concurso de professores de 
fundamental II, ter um diálogo mais incisivo com as escolas, com as equipes gestoras das escolas 
para poder acolher a EJA, porque antes era um anexo. A EJA era um anexo em São Bernardo do 
Campo. Em 2009 a 2016 há um avanço muito importante a conceber a EJA como política pública e 
essas políticas é firmada dentre desses 8 anos de diferentes ações, como os concursos públicos 
específicos para a EJA, como formação não somente com equipe gestora, somente, mas formação 
com os professores, e que os educandos também estavam presentes. É muito interessante também 
as escolas especificas que agregava somente EJA nos três períodos, manhã, tarde e noite, 
trabalhando elevação de escolaridade e qualificação profissional dentro dos eixos tecnológicos, que 
eram 7 eixos, dos quais dois deles eu tive a oportunidade de trabalhar que foi produção moveleira e 
meio ambiente e sustentabilidade. Então veja o que foi fundamental, conceber o trabalho enquanto 
princípio educativo, as formações com o Valter Giovedi, Lucilia Machado que tinha muito a contribuir 
conosco dentro da perspectiva do currículo crítico libertador. Então eu acho que foram essas 
questões fundamentais que ficaram muito fortes para mim na EJA em São Bernardo.   
 
3.Quais foram os principais aspectos positivos e os desafios enfrentados nesse período de 
execução de política pública dentro do espaço educativo? 
 
Sobre a questão 3, dificuldades e pontos positivos, eu acho que os pontos positivos foram a 
formação, a perspectiva do currículo crítico libertador, o currículo integrado e pensar em questões 
relacionadas à  formação cidadã, política, leitura, e não só a perspectiva da qualificação profissional 
em si, mas conceber a qualificação profissional como uma questão do mundo do trabalho e não do 
mercado do trabalho, a política pública de EJA em São Bernardo não minimizava as questões o 
trabalho dentro do mercado, mas pensava a partir do mundo do trabalho. Isso foi um ponto muito 
positivo, muito interessante. Muito interessante também os alunos serem convocados à formação, 
participar das formações do Cenforpe, das atividades culturais do Cenforpe, das peças de teatro, 
colocando e educando numa condição de sujeito de direitos, a viver a cidade, a viver as 
manifestações culturais, das mais diversas manifestações políticas, por meio da própria discussão 
da sala de aula que levava a isso. 
E eu acho que a principal dificuldade nem era tanto a dificuldade da EJA em si, mas a dificuldade da 
cidade em promover situações de trabalho para esses alunos, de trabalhos com direitos. Porque o 
aluno conseguia acessar o direito à educação, mas o direito ao trabalho remunerado dignamente, 
trabalho que pudesse proporcionar esses alunos condições como a previdência, ele não tinha, até 
aprendia esses conteúdos, mas era muito difícil, por meio da política pública de desenvolvimento do 



287 
 

trabalho, era muito difícil esse educando ter acesso àquilo que ele tem direito, que é o trabalho digno, 
então muitas vezes o educando de EJA tinha acesso ao trabalho, mas ao trabalho explorado, 
precarizado. Então, essa é uma dificuldade que eu observava. Nós tínhamos também uma 
dificuldade com os professores concursados em entender a política de EJA, nós tínhamos mais 
facilidade em lidar com os professores do governo do que com os professores concursados. Não sei 
muito bem como dizer isso, mas é uma dificuldade que tínhamos. 
 
4.Você considera que essa política pública promoveu o direito à educação para os/as 
educandos/as da EJA?  
 
Assim, eu acredito sim, que teve uma promoção importante do direito da educação pros educandos 
de EJA. A gente tinha a possibilidade de por exemplo, de fazer um diálogo com a cidade na 
perspectiva de diversas ações para tratar com os alunos; a gente fez um diálogo com outras 
secretarias; a gente trabalhou com a perspectiva da escola trabalho de produção, de produção de 
corte e costura com a Escola Trabalho, dentro da perspectiva da economia solidária. Trabalhar o 
próprio eixo tecnológico de meio ambiente e sustentabilidade, então todos os cursos a gente pensava 
na perspectiva do meio ambiente e sustentabilidade. Então o curso de decoração de festas e eventos 
não era um curso que a gente decorava a partir de Frozen, a partir de Tarzan, a gente decorava as 
diversas perspectivas de festas e eventos a partir de uma discussão de qual era a cultura daquele 
local, quais são as demandas culturais do Brasil, o que faz parte da identidade do brasileiro, como a 
gente poderia atrelar essas decorações de festas de acordo com a sustentabilidade. Não a partir da 
perspectiva europeizada, da cultura europeia, mas a partir da discussão daquilo que tem cultura 
brasileira. Então teve sim, não só para promover o direito da educação, mas uma educação de 
qualidade, uma educação com sentido para os alunos, por meio do diálogo, por meio da perspectiva 
de Paulo Freire, com as contribuições da formação do currículo, como eu já falei do Walter Martins, 
do Antônio Gouvêa, que foram muito importantes para o nosso processo formativo. Então eu digo 
que sim, que foi o direito à educação assegurado durante esses oito anos que de certa forma ainda 
em uma reverberação, ainda que estejamos dentro de um governo conservador, que é o que a gente 
em hoje na cidade, mas que de certa forma continua com a perspectiva do currículo crítico libertador 
e a gente teima para poder fazer valer essa política de formação, essa política de currículo, que tem 
sido bem interessante dentro das escolas e aí eu digo dentro da escola que que a gente tem 
trabalhado com a perspectiva dos eixos do conhecimento, a partir da fala significativa do aluno, 
levantar o tema, as problematizações, conteúdo macro e micro. A gente não parou, a gente continua 
fazendo esse trabalho aqui no Janete (?), que é uma maneira bem interessante. 
Esqueci de falar a importância da alimentação na EJA. Isso Também é política pública e é muito 
importante que eles tenham a janta todos os dias, faz parte do acolhimento necessário na educação, 
um direito à educação assegurado. 
Isso também política pública e é muito importante que eles tenham a janta todos os dias, faz parte 
do acolhimento necessário na educação, um direito à educação assegurado. 

 

Orientadora Pedagógica 

1. Quais foram suas experiências com EJA em São Bernardo, porque sei que você tem uma 
história com a modalidade?  
 

A minha experiencia com a EJA, na verdade, a minha experiência como docente se inicia com a 
EJA. Porque a primeira turma que eu tive, a primeira sala que eu assumi, foi uma sala de EJA, no 
pós balsa e era uma sala multi, multisseriada. Tina primeiro, terceiro e quarto, no antigo programa 
do PROMAC. Então já comecei dando aula no pós balsa, eu fiquei um ano e foi minha primeira turma 
de docência na EJA. E depois sai da EJA e fui para creche, Emei, de primeiro ao quarto ano, 
alfabetização e ai em 2013 eu volto na orientação pedagógica como Orientadora Pedagógica da 
EJA, quando São Bernardo já estava 4 anos, não mais como programa, a EJA estava fazendo parte 
do sistema de Educação de São Bernardo do Campo.  
 

2. Como você avalia, a partir da sua experiência com EJA, as duas experiências que você 
viveu, na EJA de São Bernardo? 
 

Eu poderia dividir em três experiências, quando estava na docência, estava ingressando na carreira 
do magistério, foi uma experiencia muito positiva, porque na hora que a gente vai para a EJA a gente 
percebe que é muito diferente pensar na educação para a EJA, do que pensar na educação dita 
regular, a gente não gosta de falar, pois parece que a EJA não é regular... Mas vamos usar esse 
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termo para a gente entender, e na época fiquei encantada porque a gente tinha formação e havia 
uma parceria com a universidade metodista. E tinha esse foco de pensar quem eram esses alunos 
e alunas, isso era uma coisa muito importante e como professora só fui me ater a isso, quando você 
olha para um aluno adulto, é que você pensa que é diferente de pensar uma criança, quando assumi 
essa turma, pois até então fiz magistério. e vou te dizer que no Magistério nem se fala muito, parece 
que a EJA não existe, é uma modalidade que não existe. Aí quando você vai para a prática como eu 
fui, que eu estava com uma turma a tarde com crianças e uma à noite com a EJA, ai você percebe 
o diferencial, foi uma experiência bem positiva, ter começado pela EJA, porque de imediato as 
formações que nós fazíamos pela metodista e o programa era alfabetização para a cidadania, então 
já tinha uma questão, não vamos ensinar só os conteúdos da escola, é muito mais do que isso, E eu 
gostava das formações da Metodista, eles tinham foco sobre isso, quem são esses alunos, como é 
que eles aprendem, foi muito interessante. A única coisa que eu percebo de diferente, depois disso, 
eu estive como coordenadora de uma escola de São Bernardo, e tinha a EJA à noite, já tinha mudado 
tudo e já tinha passado tudo e estava com a FUNDUNESP, e que eu percebi quando estava na 
coordenação dessa escola, a EJA era um inquilino da escola, a turma era como se fosse um inquilino, 
não fazia parte da escola.  Não fazia parte do PPP, não fazia parte das discussões. Então era como 
um inquilino mesmo, a maioria das professoras passava por lá, a gente recebia as orientações de 
emprestar TV Eu via a EJA na perspectiva de usar, falavam a EJA usa algumas salas da escola. 
Este foi o segundo momento, vamos dizer. E nesse período era programa, não era assumida pelo 
sistema. Quando eu volto como orientadora pedagógica, eu assumo a orientação pedagógica da 
EJA, a experiência é outra porque tem toda uma estrutura por trás da EJA, desde a estrutura física 
da escola, da equipe e principalmente tem ação formativa permanente. Isso é algo fundamental, 
fundamental. Daí já vou viver uma experiencia a frente de intenção formativa, de estruturar essa rede 
para atender os jovens e adultos.  
 
4.Como você avalia quando a EJA era um programa e passa a ser uma política pública do 
governo? 
 

Ai a gente vê que o direito não é só garantir a vaga, aí fala...  gente garante a vaga, para garantir o 
direito. Não é só isso. quando ela deixa de ser um programa e passa a ser uma política. Ela entra 
para o sistema, vou dar um exemplo. toda uma estrutura, o aluno não pode ter só uma sala de aula 
e o professor. A escola tinha alimentação, transporte, uniforme, toda a verba que vinha para a escola 
era para a EJA também para atender as necessidades da EJA. Estrutura humana com um 
coordenador, um vice-diretor, professor que dava aula do fundamental que atuava no laboratório e 
atendia os alunos do fundamental, também atendia a EJA. A biblioteca, ou seja, então. Tinha uma 
diferença enorme, a gente tinha todos os espaços físicos adequados da escola para atender. Você 
tem toda uma equipe que só não atendia só as crianças, mas também atendia os alunos da EJA. ou 
seja, não era só o professor, tem coordenadora, vice-diretor, um oficial, para atender o aluno da EJA 
que vinha procurar a escola. Então aí sim você garante o direito de verdade e de fato, só ter uma 
sala e um professor, não é garantia. A gente sabe que não é só isso. A questão de liminar, a gente 
teve um retrocesso, o aluno trabalhador, ele chega e se for para a casa dele, ele não volta, então 
normalmente vem direto do trabalho e eles tem que ter alimentação. Porque se não tiver esse e um 
fator que vai excluir ele, ele vai deixar de ir. Outra coisa o material, os materiais didáticos, ter todo o 
apoio, ter a questão do uniforme, tudo isso é direito do aluno adulto também. E faz diferença. Toda 
essa estrutura que eu citei, os professores passam a ter formação permanente, para pensar nesses 
alunos e quando principalmente vem como política pública de governo mesmo, quando vem para o 
sistema, o currículo passa a ser discutido sempre e não um negócio, que tem, mas não está 
proforma, porque tinha, mas ele é discutido constantemente. Principalmente sobre quem é o público 
que vem para a EJA, que é o público trabalhador, os excluídos, os adolescentes, que vem do 
fracasso escolar. Esse currículo vai discutindo, tem uma diferença enorme. Quem acompanhou que 
a EJA não está no holofote do atual governo, a gente observa as perdas. Porque aí todas as barreiras 
geográficas, que tinham sido eliminadas, passam a voltar. Na medida que fecha a sala e alega que 
não tem público ali, mas tem. Às vezes não tem público de II segmento, mas tem de alfa e pós, que 
é o público adulto, que tem dificuldade de locomoção, de acesso. Se você coloca uma escola muito 
longe, eles não vão. Tem que estar mais próximo deles. Tem toda essa diferença sim. Agora para 
mim, quando entra o governo, aí de fato o direito fica garantido, porque não é só o professor e uma 
sala de aula, dizer que com isso, já garante, não é verdade. Tem que ter toda a estrutura para isso 
acontecer, eu penso dessa forma, que é essa grande diferença.  Você tem uma estrutura todinha, 
pautada para poder atender e fazer acontecer. Além disso, o serviço público, tem que se 
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responsabilizar, fazer a chamada né, ver a necessidade. A lei diz isso, mas nem sempre acontece, 
acha que abrir uma sala e colocar um professor é suficiente não é, a gente sabe que não é.  
 

5. Você já falou um pouco, mas queria reforçar, o que você acha fundamental, que esteve 
presente neste período de 2009 a 2016? Você cita quando ela passa a ser de responsabilidade 
do poder público, você fala da questão formativa, de estrutura, tem mais coisas que a gente 
consegue visualizar que era diferente do PROMAC, que você aponta algumas questões 
positivas, principalmente com relação a questão formativa, mas o que você acha fundamental 
na perspectiva da garantia do direito? 
 

Acho fundamental discutir a questão curricular, o que gente tem que pensar para esses alunos, o 
que viria, o que ele aprende, o que a gente ensina. Porque estou falando isso, tem as causas do 
fracasso na EJA, a gente falou um pouquinho das barreiras físicas, geográficas, de estrutura que 
isso faz com que o aluno da EJA, desista, uma outra coisa, é a questão da proposta, muitos alunos, 
eles tem por exemplo, vou pegar os adolescentes, e eles vem de uma escola estadual fracassada, 
teve reprovações, ele é expulso, quando ele vem para  a EJA não pode e não devemos oferecer o 
mesmo tipo de proposta que já levou ele para o fracasso. e aí quando os alunos da EJA não se 
sentem incapazes, então assim, a discussão de um currículo, que é adequado que atenda a 
necessidade desse público, é fundamental. Se não nós vamos ter todas as outras coisas e vamos 
ter propostas infantilizadas, propostas reprodutoras, conteúdo, cumulativa, não vou dizer que a gente 
ainda não acontece, acontece sim, mas por isso a discussão do currículo tem que estar presente o 
tempo todo. Porque eu penso assim, principalmente, foi esse debate, de quem são esses alunos e 
de que currículo nós temos para a EJA, esse foi essa é uma grande diferença, uma diferença 
importante.  
 

6. Além do currículo que você acha que é essencial, nessa política e paralelo você levantou 
as questões estruturais, alimentação, transporte, você elenca esses dois fatores: estruturais 
e de currículo? 
 

Sim, esses dois. Então, por exemplo, a gente tem... precisa ter pessoas que também apoiem e 
acolham esses alunos. Esse acolhimento, não é só professor, para acolher esse público da EJA, que 
é o jovem, adulto e hoje estamos falando dos adolescentes, jovens, adultos e idosos, a gente já 
criou, porque temos os idosos, e eles não são adultos, têm uma idade bem avançada. Então a gente 
precisa ter pessoas na secretaria que recebem e acolhem esse aluno quando vai e procura 
informação, quando vai lá, a gente costuma dizer assim…. Quando uma pessoa procura a EJA, 
qualquer um deles, mas principalmente, os adultos e os idosos, o caminho que ele percorreu da casa 
dele até chegar na secretaria, para poder perguntar, é um caminho longo, precisa ter alguém para 
acolher ele lá, precisa ter uma equipe, para acolher, na secretaria, depois tem que ter inspetores, 
outras pessoas ali, que entendam e acolham esses alunos. Eu tive uma experiência … a gente acha 
que todo sabe que tem EJA aí que entra a responsabilidade do poder público, Sempre acham que a 
EJA está aí, só não se matricula quem não quer, todo mundo tá sabendo. Isso não é verdade, eu 
tive várias experiências que provaram que não é assim. Ao perguntar para os alunos porque não 
vieram antes, porque demoraram, porque só agora... lembro de uma senhora que falou o seguinte, 
lá do Leo Comissari: “Olha, eu tinha tanta vontade de estudar e eu não sabia que tinha uma escola 
aqui, um dia eu passando em frente por curiosidade resolvi perguntar, quase morri, não cabia em 
mim de tanta alegria, quando eu soube que tinha escola para adulto aqui, era o meu sonho, Eu tinha 
muita vontade, eu sabia que não dava para ser numa escola de criança, eu tinha até vergonha, aí 
quando descobre que tem ela fez os três módulos de CAGECPM, ela ficou feliz da vida. Então às 
vezes, é ilusão, de que todo mundo sabe, a vaga tá aí, só não se matrícula quem não quer, não é 
verdade. É uma coisa constante, as pessoas quando fazem a narrativa de quando chegaram na 
escola, eles falam “eu não sabia” e foi um dia um irmão da igreja comentou, um dia a vizinha falou e 
“eu fiquei pensando, mas será que lá é só escola de criança?” Então, porque estou falando isso, 
porque esse adulto chega, queria e não sabia, precisa sentir que aquela estrutura que está ali, é 
própria pra ele, ele precisa se sentir acolhido, sentir que aquela escola vai atender a sua 
necessidade, então precisa do currículo, da estrutura que precisa ter, de todo esse acolhimento que 
precisa ter, desse cuidado! 
 

7. E aí você teve nesses dois períodos, quando você vem compor a equipe pedagógica e o 
que foi positivo e desafiador neste período de 2009 a 2016?  
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Eu volto a falar que positivo de imediato, foi a EJA ter vindo para o sistema, ter vindo para o governo 
e não em forma de parceria e toda a estrutura montada.  E aí com professor concursado, os 
professores das disciplinas do segmento II e dos outros professores. Isso foi fundamental. Aí eu 
coloco o currículo como positivo e desafio, por quê? porque quando a gente pega todos esses 
professores, a maior parte não tinha experiência com a EJA, não eram professores que traziam, mas 
do segmento II a maioria vinha com a experiência do Estado. Então a experiência que as pessoas 
traziam era de um currículo que não era para o jovem e adulto, e que pior, não era um currículo 
progressista. Era um currículo conservador, então imagina. Chega as pessoas com esse currículo 
conservador nem para os adolescentes de hoje que seria bacana, não atenderia, você imagina 
chegar com esses fazeres para os jovens e adultos. Aí trazer a discussão de currículo que atendesse 
era desafiador, por quê? Porque tinha que entender por que esse currículo, e a gente fazia assim, 
vamos investigar quem são esses alunos, vamos caracterizá-lo, vamos conhecer a realidade, porque 
conhecendo essa realidade faria pensar na prática. Então assim, ao mesmo que o currículo era 
positivo, ele foi um grande desafio.  E vou dizer que a gente não teve tempo suficiente, não foi 
suficiente para conseguir discutir tanto quanto precisaria o currículo. Então ele foi fazer esse 
currículo, que a gente chama em São Bernardo de currículo crítico libertador foi um baita desafio, 
até porque é uma proposta não é comum nos sistemas, é uma proposta que vem mais da Educação 
Popular uma educação para o trabalhador, então trazer isso para dentro de um sistema, fazer a ação 
formativa, fazer que as equipes gestoras, professores compreendessem era um baita desafio. É um 
desafio enorme.  
 

8. Além do currículo, você falou do tempo que não foi suficiente e o que mais enquanto gestão, 
foi muito desafiador, para você que estava na escola, além do currículo, o que você achava 
desafiador? 
 

Eu acho, que desafio, de novo eu volto, que desafio era porque a gente …Era assim, as vivências 
desses professores né? Um currículo que era uma escolha política que nós fazíamos e aí como eu 
dialogo com isso?  E o desafio também que eu sempre vi e sempre batia com a XXX, que eu falava 
assim era a questão do tempo. A gente quer fazer as coisas num tempo muito rápido. Então era essa 
minha briga, então eu falava calma, não podemos, não dá para a gente… Era uma frase que até eu 
falava e a resposta que eu tinha era “os tempos são aligeirados”. Mas os tempos formativos, o tempo 
da construção da escola, ele não é aligeirado. Então, eu sempre lidei com esse problema, é querer 
que as coisas… embora as coisas tenham que acontecer, é preciso eu acho que… Por exemplo, a 
gente faz toda a ação formativa, mas principalmente, só quando a escola compreende, de verdade, 
de fato, ela consegue construir e essa construção que vai partir dos princípios e das concepções 
desse currículo que a gente está estudando, é importantíssimo porque ela também não vai ser a 
mesma de uma escola para outra, então sempre vai ter desafios. O desafio é a gente tinha um 
currículo, existia um currículo, uma proposta formativa a partir dele ok, mas a construção dele não é 
homogênea em cada espaço onde acontece e não pode ser, porque se ela for muito igualzinha, para 
mim é um dado que de fato a escola só está reproduzindo, para mim, ela não entendeu. então para 
mim, qual é o tempo da escola para que ela construa? Como ajudar a escola, para ela construir, 
então a Janete está com uma forma de fazer que não é igual ao de uma outra escola e ai o vice-
diretor me questionou isso e eu falei: Olha, do ponto de vista do currículo essa proposta está muito 
interessante, porque a escola está construindo com base nas suas próprias discussões e disse para 
ele: Você não vai achar numa escola, a escola   tem tempos diferentes. Para mim o desafio é como 
ao mesmo tempo que temos um currículo que estamos investindo e acho importante, mas como 
ajudo a escola a construir a proposta a partir disso e que não vai ser a mesma escola da outra. 
Porque na verdade, o que me preocupa é essa padronização, ah todo mundo faz assim, porque a 
escola tem que construir, eu acredito muito nisso. Eu acho que é só aí quando isso acontece, não é 
aquela ou outra escola conseguir vai ter uma base muito forte.  então para mim esse é o grande 
desafio. agora recentemente o desafio é dizer que a base não serve para a EJA, não serve para 
nada, mas para a EJA menos ainda. Até 2016, o desafio era esse, agora proposta interessante e faz 
a discussão dela, tenta aprofundar, como ajudar a escola.  a construir sua proposta pedagógica, a 
partir disso, e o tempo, é lidar com o tempo, as coisas não pode ser assim, discutir na segunda e 
querer que na terça isso já esteja acontecendo.  
 

9. Você traz um elemento interessante, esse movimento igual, por mais ser uma proposta que 
todos encaminhem da mesma forma o caminhar é diferente? 
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O que eu acho as diretrizes são referências, desde 2019, A gente é dela que a gente agora nós 
estamos fazendo entre 2019 e 2020, começamos a fazer estudo. nos eixos, porque a gente sentiu 
essa necessidade. Porque quando a escola, discutir as temáticas dentro dos eixos, ela buscava 
como referência, as disciplinas nos currículos do estado, nos livros didáticos, então para que também 
ela tivesse... Aí eu falei para uma escola, não vai ser um rol, e todo mundo vai trabalhar isso, porque 
isso não existe nessa proposta. Mas vai ser referência para pensar nas temáticas, então nós fomos 
trabalhando a partir das problematizações e coletando e problematizando com as escolas para que 
elas trouxessem: “Olha problematiza tal e o que surge de conteúdo para estudo que vai responder. 
Então agora vamos trabalhando nisso não para ser um rol, mas ser uma referência, como é diferente 
a gente pensar as temáticas. Eu acho que pensar no eixo e o que é pensar um conteúdo é diferente... 
Vamos assim geografia, vamos pensar assim as regiões poderia colocar as regiões do Brasil, o 
relevo, cerrado, isso é uma coisa...Agora quando a gente fala de memória e territorialidade, isso vai 
dar uma amplitude muito maior, porque  a gente não vai discutir a região por si só, a gente vai discutir 
é... necessidades que os alunos precisam ter compreensão dessas regiões, seu processo político, 
social, e se está discutindo a violência contra a mulher, um exemplo, né como isso acontece nas 
diferentes regiões, porque em alguns lugares o índice é maior porque é menor. Porque na região 
sudeste a violência contra a mulher mais x e y e no Nordeste tem a violência, mas lá tem umas 
características diferentes... Então você vai estudar regiões, características, grupo social, vai, mas a 
partir de responder uma demanda que aparece, de uma situação limite. Aí nos eixos, a gente 
consegue essa integralidade, se a gente ficar só na disciplina não. Nós fizemos essa discussão, só 
que assim, no sentido de que tivéssemos essas diferenças nas temáticas e não um rol de conteúdo. 
Em geografia vai ser isso, em história vai ser isso, não! Mas a gente tem referência, porque o que a 
gente percebeu, esse era um desafio porque tinha lá, tinha a orientação, mas na hora de buscar as 
temáticas e conteúdos a gente observava que vinha tudo com essa reprodução do Estado, precisa 
discutir como se dá isso dentro dos eixos. 
 
10. E vocês conseguem fazer essa discussão a partir do quadro das falas significativas? 

Então é assim, eu nunca concordei com quadro como padrão, sabe? O que a gente viveu e a gente 
começou a ver que era um quadro fake, no sentido assim, ele ficava lá e as coisas não aconteciam... 
A parte da problematização, por exemplo, é... eu sempre entendi que era uma discussão que eu 
fazia, com a Adriana, eu acho que a problematização não é dos eixos, você problematiza as falas, 
as falas trazidas precisam ser problematizadas, ou seja, precisa fazer perguntas que nos ajude a 
nós e os nossos alunos a pensar sobre aquela fala fatalista, por quê? São essas perguntas que vão 
me dizer que temáticas eu vou elencar, escolher, para trabalhar. Porque as temáticas vão precisar 
responder para isso. Então assim para mim é fundamental, fala problematização e organização do 
conhecimento, seria os tempos pedagógicos, para mim é fundamental Agora, se vai fazer um quadro, 
se vai fazer um círculo, é a parte da escola que precisa construir, como a escola organiza essa 
proposta, NE Aí não precisa ter um formato, porque a fala é inegociável, porque é a fala que nos dá 
o tema e nos dá a realidade, ela é junto cm aquela organização, é um estudo da realidade. A 
problematização é fundamental, porque ela que vai nos ajudar a investigar, buscar o conhecimento 
que realmente importa, vai responder. E o que nós fizemos, em 2019 e 2020 a gente trazia, nós 
fazíamos, provocações dentro dos eixos e quando vinha as propostas para a escola, é partir do que 
vinha que nós íamos sistematizando, o que a escola estava trabalhando... Como ela conseguia 
responder essas questões...Claro como te falei, tinha escola, percebia que era mesmo, isso também 
é uma observação minha dos PPPs que vinham... Eu cheguei falar até com a Dri, tem conteúdo lá, 
que depois o pessoal estava puxando do Estado... E as vezes aparecia até coisa do currículo 
anterior, então como a gente foi fazendo a formação de 2019 e 2020 tentando aprofundar mais e 
conhecer o que era o eixo e qual era diferença. A gente foi vendo que estava qualificando, aí 
recentemente a gente publicou tudo isso e devolveu para a escola para ela fazer a discussão. Porque 
para mim, essa parte de não ter a sistemática dos conteúdos, não que a escola vai trabalhar tudo 
isso num semestre, não são referência. Era uma lacuna que precisava ser ocupada, que precisava 
ser realizada com as escolas. Entendeu? Para os professores terem mais segurança na hora de 
fazer o quadro ou qualquer formato que eles precisavam. NE? De planejamento...Por exemplo eu 
tive um exemplo claro de uma professora de Ciências...ela problematizou a fala, quando chegou na 
parte dela quando entrava ciências e meio ambiente, ela entrou naquele eixo...Embora a gente tem 
uma discussão que não é porque é ciências, que você vai ficar só no eixo ciências, os eixos na 
verdade, demandam de todas as disciplinas. Eu acho. É a partir deles que surge as perguntas 
problematizações, agora, a gente tem um grande dilema, na discussão minha e da Izaura, por quê? 
Porque eu não que as linguagens têm que ser eixo, É assim para mim não tem que problematizar o 
eixo, não existe isso... você não pode fazer pergunta e isso eu fiz.... uma briga minha com a Dri, eu 
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tive infinitos diálogos, até hoje, saudável. Eu não posso perguntar assim, o que você acha que serve 
a língua, não é problematizador, a pergunta problematizadora é para a fala... Então se a fala do aluno 
é: Ou eu vou morrer de covid ou vou morrer de fome, uma fala muito recorrente no ano passado. 
Então eu tenho que fazer as perguntas para essa fala, por que que você acha que para o pobre só 
tem essas duas opções? Existiria outras opções? Porque não aparece outras opções e vai 
destrinchando, vai fazendo outras perguntas... que a pessoa vai começar a pensar... como vou 
responder isso, como é que os eixos, vão responder para isso, então eu dizia, não dá para fazer a 
pergunta para o eixo, tem que fazer para a fala, para as falas se for mais de uma. Essas perguntas 
problematizadoras, aí a partir delas, organizo os conhecimentos por eixo, os conhecimentos que vão 
responder para isso. Então qual a necessidade dessa fala? Então né? Quando a gente chega na 
linguagem, eu entendo que todas as estruturas da matemática, tecnológica, para mim os três eixos, 
territorialidade e memória, meio ambiente e cultura e trabalho, eles são o principal. Se eu fosse fazer 
um diagrama e apontaria eles estão aqui e começaria com duas setinhas: linguagem e as disciplinas. 
Porque esses dois vão responder para eu vou usar a língua portuguesa, o que eu for escolher, de 
maneira que ela entre critica, que ela possibilite, a reflexão sobre aquelas temáticas, a mesma coisa 
a matemática, a tecnologia, vou utilizar os recursos tecnológicos, para problematizar aqueles 
conhecimentos e sejam compreendidos. Porque estou falando isso, o pessoal fazia o quadro, a parte 
de territorialidade, ciência ficava lindo, mas quando chegava nas linguagens dava nó e o que eles 
faziam? Eles colocavam subtração, adição...gênero tal...Então assim, mas isso aqui não precisa, 
toda aquela parte de cima para acontecer, então por isso pensar, a linguagem vem para mim como 
um meio veículo para responder. Para as problematizações vem responder nesses três eixos, que 
traz a possibilidade de trabalhar de forma crítica, romper com as visões de mundo. Então, a disciplina 
e a linguagem ficariam ali para alimentar, essa uma discussão que dá um nó. Quando você pega os 
quadros, você olha e você observa, agora voltando ao que estava te falando sobre a necessidade 
de temas. Então em Ciências, ai a professora quando chegou na parte dela, ela colocou lá a 
importância da água potável, ela foi colocando vários conteúdos que necessariamente não precisaria 
ter uma fala uma problematização para responder. Então quando a gente trabalhou o eixo, meio 
ambiente e saúde, a gente usou muito a carta da terra, nós usamos propostas, uma discussão muito 
mais ampla que traziam várias temáticas, por exemplo a violência contra mulher, ela entra no eixo 
de saúde e meio ambiente, tem tudo a ver, a questão da cultura da paz, ela entra, Mas como um 
professor de ciências, ia perceber isso, porque ele fica no conteúdo que eles já sabe que tem dar... 
Mas quando você traz uma discussão muito mais ampla, que vai mostrar para essas temáticas, a 
gente trouxe muitos textos interessantes, que dá esse despertar, aí ele percebe que ensinar se a 
água é potável, não tem função nenhuma, mas dentro do meio ambiente e saúde tem uma questão 
importante que é a água como recurso, mas como um direito, a água tratada, muito mais e isso vai 
entrar na questão assim...todas as pessoas tem o direito a essa água, como as indústrias usam isso, 
e elas são as principais poluidoras, aí você amplia a ideia do professor se isso deixar, se não tem 
isso como referência... Lembra quando a gente fez as bolinhas, então...só se as bolinhas não davam 
conta, a Dri até pergunto por que ? E eu disse as bolinhas fica parecendo conteúdo do livro didático. 
A gente que cada um desses precisa aprofundar, para o professor entender o que está por trás, meio 
ambiente e saúde não é ficar só falando da água h2o, porque isso não dá, é muito mais. Então a 
gente usou bastante referência para que os professores ficassem pensando, a partir e fosse construir 
de maneira diferente, pensar assim, mais amplo, nós coletamos esses materiais que vieram, nós 
dávamos como tarefa, então o que vinha das escolas, nós usávamos... Então foi essa discussão, 
mas tem muito a discutir, só que a necessidade tem referência, nem sabemos o que vai acontecer... 
Nós lutamos muito para que fosse uma continuidade das diretrizes, a gente tem lutado, a gente fala 
a gente já tem o que precisa é ... ai também mas questiona o currículo é esse? O que mais desse 
currículo? Falo para a Adriana, se a gente tivesse conseguido, fazer um caderno de memória e 
territorialidade, para aprofundar na perspectiva do nosso currículo, mas não conseguimos, nós 
tentamos manter, eu e a Izaura... Em dois anos que temos feito a formação só que a gente não sabe 
que o ano que vem, é muito provável que eles queiram dizer que agora é a base e a EJA vai seguir 
e ponto final. Ai a gente não tem muito o que fazer, é acreditar que nas escolas onde isso foi 
entendido, a construção vai continuar, mas eu não estou muito otimista. 
Agora tem a resolução que alinha a EJA à base, e o mesmo acontece com as creches conveniadas 
que estão aumentando absurdamente.  
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Professora 1 

1. Qual é a sua trajetória na Educação de Jovens e Adultos? 
 

Eu comecei na realidade em 2003 com o Promac, aí fiz a faculdade, fiz a provinha e fiquei um ano 
pela Metodista na época, e depois fiquei pela FUNDUNESP até 2009, quando a prefeitura e o 
governo do Marinho assumiram e aí foi que passou para a Prefeitura e não ficou mais como um 
programa. Aí em 2010 voltei para o fundamental, aí fiquei dois anos no fundamental, e depois retornei 
para a EJA em 2012. E aí estou até hoje.  
 
2. Você entrou em 2012? 

 
Eu entrei em 2012, fui para a EJA, voltei para a EJA pela prefeitura.  
 
3. Você vivenciando esses dois programas, o que você destaca como diferencial entre esses 
dois momentos que você vivenciou? 
 
Ah, totalmente diferente. O diferencial é um programa não tinha um olhar específico para a Educação 
de Jovens e Adultos, em relação à prefeitura. O aluno, não tinha o lanche... não tinha um olhar. Ali 
tanto para o professor como para o aluno. Então assim, as salas em bem cheias, mas não tinha uma 
política pública em relação para o jovem e o adulto. Quando era a prefeitura, não, era outro olhar, 
você olhou para o jovem e adulto. Você olhou para o estudante enquanto pessoa, então foi 
totalmente diferente, quando você passa por esses dois segmentos, vamos dizer assim: o programa 
enquanto programa para que alfabetizasse, que ele terminasse os estudos, quanto para dentro da 
Prefeitura, você tem um outro olhar para ele. Então assim, foi um estranhamento.  Então quando 
voltei para a EJA foi totalmente diferente, era outro jeito de trabalhar, para mim foi uma nova 
experiência.  
 
4. Só retomar, o que você achou que foi primordial, você falou: um outro olhar, virou uma 
política pública, que mais você elenca, o que te causou estranhamento, de quando era 
programa? 
 
Ah, a parte profissional também, de olhar a parte profissional, não só dentro da sala de ensinar 
conteúdo, mas a de profissional também. E a diferença era você é que eu nem sei se posso entrar 
agora, que é partir da realidade do aluno, para você alfabetizar, ensinar o aluno. Então partir, entra 
um pouco mais de você olhar o aluno e não o conteúdo que você vai dar para ele, você olha o que 
ele necessita para que você possa, é alfabetizar, ensinar, ensinar não, aprender junto com ele. Entra 
muito mais nesse sentido. 
 
5. O que você acha que facilitou e o que foi desafiador nesse processo? 
 
Eu acho que o desafio era primeiro, enquanto educadora; professora, você produzir, você construir 
as atividades, em cima do que o aluno precisa, então ampliar o leque do aluno, enquanto, cidadão. 
Ele vê o que ele pode estar fazendo enquanto comunidade que ele mora, em relação a vivência dele. 
Era um desafio muito grande para a gente, enquanto cidadão enquanto educador... de um aluno que 
tem um diferencial, porque até então, as atividades eram prontas, você preparava as atividades, mas 
não com esse olhar, ali de cidadania, de olhar para o outro como aprendizagem, né? Não com esse 
olhar, então assim, você trocava atividades, então um ou outro desafio, então quando você vem para 
a EJA, e com relação a isso, você que vai criar as atividades junto ali com o educando, na 
necessidade dele, o que ele precisa ampliar, o que ele precisa se ver como desafio. Porque aí entra 
a parte do quadro, que você vai criar, você vai estar criando as atividades, é muito difícil para o 
professor. Ele começa a observar e ele precisa ali estudando o tempo inteiro. Significativo para os 
alunos, que os alunos possam pensar ter voz dentro daquelas atividades. Esse foi um grande 
desafio. Tanto como pessoa como profissional. 
 
6.Você acha que é possível fazer esse currículo? 
 
É possível, é desafiador, mas também quando você consegue, é adentrar, você não quer mais sair, 
é gratificante você ver o resultado, ali com relação aos alunos e a gente como pessoa, porque a 
gente começa agir de forma diferente na sociedade. É possível, é desafiador, mas é significativo, é 
instigante. Sabe ali.  
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7. Esse olhar mais crítico para os alunos, e não acontece nas outras modalidades, você 
mudou enquanto profissional? 
 
Totalmente, eu mudei muito, fiquei muito mais crítica. Muito com o olhar mais atento ao que está 
acontecendo, até então era muito cômodo, você era funcionária pública, aí era cômodo. Mas quando 
você começa a ver a realidade do aluno, você começa a criar e ver e incentivá-lo a seguir a cidadania, 
eu também me vi nisso. Para mim, era até bom ficar sossegada para mim, estava tudo sossegada, 
estava tudo tranquilo, eu consegui, eu entrei, nunca tinha pensado criticamente, o que que um 
governo faz e porque o outro não faz, até o jeito de votar, o jeito de interferir no meu bairro, onde eu 
possa morar, nas coisas. Assim, eu mudei muito, muito mesmo e cada vez mais vamos descobrindo 
isso. Vai passando para os familiares, eu acho que de você ir numa greve, não sei se pode falar isso, 
você lutar, porque eu não tinha essa consciência política, eu não tinha isso. E fui descobrir isso 
trabalhando com a EJA.  Então você ser mais consciente, saber votar, de você aí investigar a vida 
do candidato que você quer, a maneira, as propostas, eu descobri isso, trabalhando com a EJA. 
Porque na faculdade a gente sabe que não tem isso, n´? A gente sabe que é muito ali, na escola 
também não, infelizmente, eu acho que é isso que vem discutindo com os colegas, precisa mudar 
isso, começando pelo infantil e fundamental. Para quando a gente chegar trabalhar com as pessoas, 
elas aprendam a votar, aprenderem a buscar e a lutar, é uma luta constante por melhoria, por 
políticas públicas para essas pessoas.  
 
8. E nesse período que você vivenciou, você acha que foi um processo, o que você acha que 
mais desafiador nesse período? Como você avalia? 
 
Eu acho que uma das coisas que o pessoal brigava muito nos HTPCs essa criação, de você criar os 
conteúdos, os objetivos, você criar isso. Eu lembro que quando a gente tinha os HTPCs, que na 
época a diretora era a Dayane, junto com a Erica, ela cobrava, vocês vão criar, a partir das falas 
significativas dos alunos. Eu acho que é isso daí foi, porque os professores que eles ficavam vendo 
a fala significativa de aluno, como vai fazer e criar os conteúdos em cima disso, então eu acho que 
uma das brigas que ficava muito ali, era de como trabalhar essa fala significativa, é pegava muito. 
As pessoas falavam que não iam querer, você sabe no fundamental tem todos os objetivos, 
conteúdos e o que ia ser trabalhado em cada ano, tudo certinho. E aí quando veio esse modelo novo 
para a EJA... “Ah não vai dar...” Eu lembro que tinha muitas brigas, como? Eu lembro que uma vez, 
nós tivemos um HTPC que a Dayana pediu para a gente tirar as falas significativas dos alunos, e aí 
nós fizemos as falas significativas e criar uma caracterização, e nós fizemos. E eu lembro que a 
Dayana falou para nós, o que é que é isso? Gente, pelo amor de Deus, eu não sei se choro com 
vocês. Então lembro que deu uma briga tanto com a gente que era do fundamental 1 como do 
fundamental II, a gente .... mas o que é que é isso, como a gente vai tirar os conteúdos. Então eu 
acho que mais pegou foi essa caracterização. Você trabalhar a partir da fala significativa, então eu 
me lembro que era muita briga, muita discussão com relação a isso. Nunca mais eu esqueci esse 
HTPC, que ela falava “gente...” A Érica já tinha passado passo a passo e ela foi lendo um por um, 
ela falava isso não é caracterização, então até a gente, pegar isso, foi bem desafiador. Foi o que 
mais pegou, foi essa caracterização e as falas significativas.  
 
9. Você conseguiu observar mudança de comportamento, uma visão mais crítica? 
 
A gente colheu bastante fruto, assim, eu acho que vou contar um caso que um aluno que teve...ele 
morou muitos anos na Espanha e depois ele voltou para cá e em 2014 ele veio fazer o CAGECPM, 
e ele fez a 4ª série, e depois fez o CAGECPM conosco, o José. E aí ele fez uma poesia, maravilhosa, 
e o quanto ele interferiu dentro da comunidade dele, não só ele. Eu acho que vou pegar um modelo 
dessa semana, que foi muito engraçado, que aconteceu recentemente. Eu acho que trabalhei “vida 
nova”, que é um texto, depoimento de um trabalho escravo, nas fazendas e a gente estava falando 
do capataz. E uma aluna falou: “Eu passei por isso, eu passei muito por isso.” E eu achei interessante 
a ligação que ela fez, com um áudio que não sei se você ficou sabendo, que nessa semana, no dia 
22, eles foram entregar currículo no 1º de maio e tinha mais de 6 mil pessoas.  E a supervisora da 
empresa dela gravou a quantidade de pessoas que ficaram ali, três horas para entregar currículo, 
inclusive um aluno meu falou: Professora, fiquei três horas no sol quente para entregar um currículo. 
16.2 Eu acho um descaso com a gente”. Ai a aluna falou: É professora, a gente pode verificar que 
no que o capataz fazia, porque tinha uma fala do capataz, que falava assim: “Olha, se vocês 
trabalharem direitinho, vocês não vão perder o emprego e você vai conseguir economizar mais.” 
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Essa supervisora mandou um áudio e esse áudio falava exatamente isso, vocês precisam trabalhar 
direito, vocês precisam dá o sangue, vestir a camisa, porque olhem o tanto de gente desempregada”. 
E ela viu, diante do texto que nós estávamos trabalhando, a fala da supervisora. Em pleno 2021, no 
século XXI, uma fala de ameaça... E ela falou: “Olha professora, é a mesma fala do capataz, é a fala 
da minha supervisora” e ela colocou o áudio na sala. E eu achei muito interessante, fazer essa 
reflexão, essa comparação, de um texto que foi de 2018, numa fazenda na Bahia e ela vem trazer 
para agora, em 2021, infelizmente ainda a gente tem. Uma coisa que ela viveu e está vivendo 
novamente, porque ela trabalha nessa empresa, e essa mulher mandou esse áudio para ela e falou 
para passar para todas e disse que todas tem que ver esse vídeo e esse áudio. Então acho que esse 
diálogo com os alunos, essa conversa, conscientização é ela presente e sim, a gente vê muitos 
relatos deles. Outro caso, que vem do relato deles, que eu acho muito interessante, não é porque, 
que a gente trabalha com a Adriana e eu gosto muito de trabalhar com sarau, jornal e a gente estava 
trabalhando com consciência negra o mês inteiro com eles e aí, a gente vai fazer o sarau e colhemos 
depoimentos deles. O que é o racismo? Você já sofreu racismo e aí teve dois depoimentos que foram 
muito gritantes, de você falar estamos no século XXI e estávamos ainda vivendo isso. Uma aluna, 
eu não consigo falar, em abril ela foi ao médico e pediu para a média, no sus, que pudesse atendê-
la porque a diabetes dela estava muito alta e a médica disse não vou te atender e ela pediu, acho 
que a médica no seu nervoso disse: Tinha que ser negro mesmo. E aí a aluna chamou a polícia, e 
falou assim: Ela usou de racismo comigo. E no que o policial deveria ter ficado ao lado dessa aluna, 
pegou e levou a aluna embora e levou para o CAPSI e lá deram uma injeção de mata leão nessa 
aluna e ela ficou três dias desacordada. Isso foi na UPA do Silvina e ela acordou na UPA do Baeta, 
com outra roupa e ela não sabia de nada do que aconteceu. Ela disse professora, eu saí quieta e foi 
assim que a moça falou para mim, é melhor sair quieta, que é melhor para você. Então a gente não 
tem noção do que é preconceito, o racismo em relação a pessoa negra, ao pobre, ao favelado. Então, 
a gente não tem consciência do que acontece. E aqui em São Bernardo acontecer isso, agora em 
abril, numa pandemia, acontecer um negócio desse. Então, fora outros depoimentos que os alunos 
foram colocando e eles falam nesses depoimentos “a gente não tinha noção o que era o racismo, a 
gente está aprendendo agora na EJA” Isso é muito interessante, olha o nosso papel como educador, 
como professor, a gente trabalhar isso com os alunos, você desenvolver isso com os alunos. É muito 
grave, ela fala eu não consigo nem colocar para fora isso. E os alunos ficaram ouvindo ela falar, olha 
o nosso papel de dar voz aos nossos alunos, de falar de dar um bom texto, de dar um bom ambiente, 
para a gente poder discutir essas coisas. Então acho que isso é fundamental da gente proporcionar 
isso para os alunos. Eu acho que esse é o nosso papel é muito interessante nos dois depoimentos, 
da moça fazer essa leitura do que a supervisora era o capataz. 
Importante falar também da nossa formação. A parte que foi proporcionada para nós enquanto 
formação, foi fundamental, eu enfatizo muito isso com a Adriana, que a formação é fundamental. A 
gente vê que está vindo professores novos para a EJA, e aí pergunto que tem que começar tudo 
novamente, que é muito difícil. Começa tudo novamente, começa a discussão que a gente teve em 
2012, 2013, começando tudo novamente. É um trabalho de formiguinha, porque infelizmente a gente 
está vendo que cada vez mais, a gente vê colegas falando de outras escolas da rede, que está 
decaindo. Que não se trabalha mais quadro, fala significativa, caracterização e a gente não vê o 
quanto isso é importante. Assim, a formação do professor, a formação continuada é fundamental, E 
eu acho que isso na construção de um currículo crítico libertador, ela é essencial.  
E essa formação continuada, para pensar a prática, e de fato teve muita formação. A gente sente 
muita falta, porque tinha muita formação. E o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente ganhou 
com isso. De pessoas que vieram de universidades que vieram. Vocês também possibilitaram troca 
de práticas. Então foi fundamental, eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada de estar numa escola 
que ainda proporciona isso para nós. Para os colegas, infelizmente, não está passando por isso 
mais. 
  

10. Você aponta a dificuldade de manter  
 
Infelizmente está decaindo, a busca ativa, de buscar, de mostrar para eles que é um direito deles, 
que está ali, que não está dando nada de graça, que já foi retirado isso deles. Então assim, a gente 
precisa mostrar para eles isso e infelizmente, a gente está vendo que isso está cada vez indo por 
água abaixo.  
 

11. Você atribui a isso 
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É uma questão política, não tem um olhar para a EJA, porque eles sabem que essa Educação é 
essencial. Eles são direita, não querem olhar para o outro, jamais, não existe isso, eu acredito que 
a gente precisa mostrar isso para os alunos, que aprender a votar, a colocar lá, a olhar para a 
comunidade que eles estão e para eles também, para nós também eu falo no geral, porque 
infelizmente é isso, vai colocar ali, ensino a distância, eu  falo para eles, então quando vocês 
perderam nessa pandemia e olha que a gente virou, era por WhatsApp, olha quanta coisa  a gente 
fez esse período que eles voltaram. Poderia ter feito mais, quanta coisa eles perderam, de estar a 
distância. Teve uma pandemia, mas teve políticas públicas de olhar para a EJA, cada a EJA, não se 
via isso. Eu vejo em são Paulo, deram tablete para os alunos e chip para os alunos, mas para o 
pessoal da EJA ninguém ganhou, ninguém teve isso. Então como eles iriam participar, é política, 
infelizmente a gente sabe que são as políticas. 
 

12. Você acha que é proposital? 
 

A gente sabe que querem acabar, a gente sabe disso, e não tem, é descaradamente. Querem acabar 
e não precisa esconder, não fazem na surdina, eles querem acabar com tudo mesmo. Infelizmente 
é isso que a gente vê, precisa de professor no fundamental, como se a gente não realizasse um 
trabalho significativo e como se esses alunos fossem invisíveis. Essa população é invisível, ela não 
existe, isso que dói. Então, é triste, eu falo que saio angustiada de ouvir, de ver, até quando a gente 
vai passar por isso. A gente ainda vai atrás, a gente faz busca ativa, mas a gente sabe que não 
existe isso em outros lugares, então a sim é preocupante.  
 

13. O que você atribui isso?  
 

Entra muito no trabalho de você mostrar isso para eles, de você falar, de você mostrar, e 
‘contextualizar com a história. Eu tenho uma aluna de 36 ano seu perguntei para ela por que demorou 
tanto para voltar a estudar. Ela disse: Professora eu casei com 16 anos, eu morava na roça, 
trabalhava, ela é super. Nova. Tu trabalhas na roça, o marido não deixava, agora que ele faleceu 
com a convide voltei retornando a minha vida, eu não podia sair no protão. Olha a situação limite 
dela, ela falava eu só tive uma filha, mas não saia de casa. Então eu não estudei, mas em 
contrapartida tenho um de 17 anos que está na quarta série, que ele não se adequou a prefeitura na 
época, reprovou várias vezes, até que ele largou e agora que ele voltou. E aí está se dando super 
bem, não tem deficiência nenhuma, você vê realimente que foi um aluno que não foi trabalhado, mas 
é inteligente e que está ali, bem crítico, está com outro olhar, diz: Professora, eu quero fazer, quero 
continuar na EJA, quero terminar. Isso, mas acho que é mostrar para o aluno que é o direito dele. E 
as pessoas acham que não estudou porque é vagabundo, porque infelizmente, tem colegas que 
pensam desse jeito. Aí teve todas as oportunidades, não é assim, tem gente que sai mesmo da 
escola para trabalhar. Infelizmente nos dias de hoje, ainda tem isso. Então assim o fracasso escolar, 
ele está na EJA, e eu vejo que eu também trabalho no fundamental II e está bem feio, alunos do 
sexto ano que já largaram a escola. E não tem interesse de voltar. A gente vê esses dois lados, mas 
acho que o principal da EJA é trabalhar e mostrar para ele que é direito deles, É atrás e falar isso 
para ele. É o diferencial. Essa aluna conseguiu o primeiro emprego dela, como faxineira. É ela que 
teve esse olhar, ela trabalhou na fazenda na Bahia, ela falou assim: Professora, eu estou vivendo. 
Mas você vê que tem um monte de coisas que ela não sabe, que a escola está dando. A gente 
ajudou, a primeira vez que ela mexeu no comportamento foi lá na escola, então, assim, ela entrou 
no site, então para mandar um currículo, foi a filha que fez para ela. Então agora, que ela tá vivendo, 
ela começou a vida agora, aos 36 anos, o marido faleceu agora em abril desse ano. Então agora ela 
que agora está vivendo. Ela está saindo sozinha, que ela está andando trabalhando. Ela falou assim, 
eu tô vivendo agora, imagina se a gente não faz essas discussões na sala. Ela já tem perspectiva 
de fazer uma faculdade, e eu falo isso mesmo. Ela já está ampliando o olhar, ela já olha outras e 
fala: Professora, quanta gente desempregada, ontem ela falou fez um texto muito interessante, ela 
colocou que faltam políticas do governo, a falta de renda, muita gente passando necessidade, fome, 
então ela olhou isso, essa minha aluna que sofreu, a Kely, tem 40 anos e era moradora de rua, 
também parou de estudar, casou com 13 anos, aí teve 5 filhas e agora que está voltando para a 
escola. Teve uma depressão, morou na rua, foi estuprada, aí está voltando. Ela fala assim: 
Professora, eu também estou vivendo agora, inteligentíssima, e aí quando pergunto sobre o sistema: 
Você está vivendo de bolsa família e aí cortaram, então a gente que está ajudando até ela arrumar 
um bico, fazer um serviço. Então, essas são as situações limites, está pagando aluguel porque saiu 
da rua, estamos fazendo isso, precisa conscientizar. Ela falou que nunca estudou, ela nasceu aqui 
em São Bernardo, isso é um diferencial, ela não veio de outro lugar, nasceu aqui, mas com 13 anos 
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casou, ficou grávida e casou. E perguntei por que não voltou antes e ela falava também que o marido 
não deixava, sem condições e quando ela resolve separar do marido, porque ele tentou matar ela, 
duas vezes, aí ela foi morar na rua, e aí passou por um período de depressão, que agora está se 
reerguendo, mas olha a situação dessa mulher, para a gente ver o diferencial a gente conscientizar 
esses alunos com relação a isso. O Wagner é a mesma coisa, ela veio para cá bebezinho, também 
tem 44 anos, nasceu em Minas e também foi trabalhar novo, porque a mãe não trabalhava, e largou 
a escola, estudou só a primeira e segunda série. Largou e ficou, aí voltou agora, faz uns três anos, 
que ele voltou. E é dali na nossa área, da Vila Esperança. Eu dei aula para a filha dele no Jucá, dei 
aula para a esposa dele na EJA, e agora ele está voltando. O quanto o nosso trabalho, a gente 
precisa, atrás dessa população que não existe para o poder público. Todas as salas de São Paulo 
têm um número significativo de crianças que largaram a escola, já fizeram de tudo e eles falam que 
não querem voltar. Então assim, o negócio é bem difícil, e o que a gente vê na TV é assustador 
mesmo, a gente que tá ali, sabe o que vai colher depois, porque é assustador, porque eu preciso 
estudar, eles vieram com essa mentalidade, agora, Para que eu preciso estudar, meninas de 12 
anos que já casaram, fora  a gravidez que veio com tudo na pandemia, meninas umas gracinhas, 
tudo grávida, Então assim, veio gritante, a gente vai ver esse resultado daqui a três ou quatro anos, 
infelizmente essa  Educação que nós temos. A situação é bem triste. Eu falo que é importante 
debater, saber lidar com isso, estar preparado para lidar com essas situações. Angústia a gente, 
quando eu escuto a história deles, saio da EJA, assim, angustiada, pensando o que pode fazer para 
ajudar, e acho interessante, eles vão se ajudando entre eles. Essa Kely um traz uma cesta básica, 
outra, leva, então assim, vão ajudando, arruma uma faxina para fazer, então para ela conseguir 
pagar o aluguel dela, então a gente está fazendo isso, não dá para ajudar todos. Olha o que essa 
prefeitura está fazendo, as vezes eu fico pensando nisso, a gente dá os encaminhamentos dessa 
pessoa, mas sem resultado, não atende, dizem que não adianta ir, professora, eles não atendem. É 
muito difícil, porque antes a gente trabalhava com isso, a gente tinha problemas e mandava nos 
órgãos que tinha, na época de vocês, e sabia que o aluno ia ser atendido, mas agora, não tem nada. 
E o papel da escola, a escola não está fazendo o papel dela, não dá para a gente achar que é normal 
meninas de 12 anos casando e isso acontece aqui, mas perto da gente do que a gente imagina. Tem 
o trabalho em São Paulo, que ó TCA e eles vão investigar o tema, aí saiu muito tema com a gravidez 
na adolescência, porque muitas ficaram grávidas na pandemia e eles serão os nossos alunos. Você 
percebe o número reduzido de salas da EJA. Em São Paulo, os alunos do fundamental receberam 
cesta e os da EJA não, são os professores fazendo vaquinha, é um descaso total com os alunos. A 
gente também fez muito, porque 80 reais, não dá para nada, a gente tinha que fazer, eram alunos 
que estavam passando fome, sem emprego, ´porque não tinha como trabalhar, ele cortou um monte 
de bolsa família deles, foi uma situação terrível deles, da gente na pandemia subir o morro para levar 
a cesta básica. Para levar as coisas para eles, é a ausência do poder público de garantir o mínimo.  
 
 

Professora 2 

1. Relate rapidamente a sua trajetória na Educação de Jovens e Adultos? 
Meu primeiro contato com a Educação de Jovens e Adultos foi em 2015, sempre tive muito interesse 
e vontade de trabalhar na EJA, mas não tinha tido a oportunidade. Em 2015 atuava como professora 
de sala de recursos na prefeitura de Santo André e fui chamada no concurso de São Bernardo, no 
dia da atribuição optei pela EJA.   
Trabalhar com a EJA foi, sem dúvida, uma das experiências mais significativas na minha trajetória 
enquanto educadora. Fiquei três anos trabalhando com a EJA (2015-2017) e durante esse período 
me aproximei muito das concepções e ideias de Paulo Freire que contribuíram muito com o meu 
fazer pedagógico. Na época, a prefeitura de São Bernardo promovia muitas formações continuadas 
para que pudéssemos, de fato, trabalhar na perspectiva do currículo crítico libertador de Paulo Freire. 
Realizávamos assembleias com os educandos todo início de semestre para, a partir das falas 
significativas, levantar as situações limite e, embasados nisso elaborar nosso planejamento. Toda 
essa perspectiva de trabalho me foi apresentado pela prefeitura de São Bernardo na época. Minha 
turma era de alfabetização e as falas significativas traziam muito o desejo por aprender a ler e 
escrever. Atuei na EMEB José Getúlio. Lá fiquei por dois anos (2015-2016). Na unidade tínhamos 
duas turmas da EJA, a alfa (minha) e a de Pós (de uma colega). Nesses dois anos tive muitas 
formações que contribuíram muito com o meu fazer. A turma era incrível e conseguimos desenvolver 
projetos maravilhosos. Em 2017 acabei saindo da EJA em São Bernardo e na prefeitura de Santo 
André comecei a trabalhar em sala de Recursos com a EJA. 
 A aproximação que eu tive com a EJA em SBC me encantou tanto que acabei fazendo meu 
mestrado focado na EJA. 
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2. O que você destaca que foi essencial na política pública de EJA no período de 2009 a 2016? 
 
Só tive a oportunidade de trabalhar na EJA em SBC nos anos de 2015 e 2016. Nesse período o que 
me chamou muito a atenção foi à proposta formativa da rede. Eles de fato tinham uma preocupação 
em formar a equipe de educadores que atuavam na EJA para que pudessem compreender as 
especificidades do trabalho com a Educação de Jovens e Adultos. Além disso, tinha-se todo um olhar 
e muito respeito para a modalidade. 
Eventos com o HAJA EJA eram muito legais e apresentavam o que era desenvolvido nas escolas. 
Acho que isso fazia toda a diferença. Infelizmente em 2017 com a mudança de gestão muito se 
perdeu.  
 
3. O que você considera como dificuldade na efetivação dessa política pública no espaço 
educativo? 
 
Na minha unidade eu e a outra professora acabamos nos envolvendo MUITO na proposta formativa 
oferecida na época. E tínhamos os respaldos da secretaria para realizarmos os projetos. Lembro do 
eventos que eram oferecidos para EJA. Além disso, foi uma época em que tivemos muitos 
educandos nas turmas da EJA.  Fazíamos o movimento de chamamento pelo bairro junto com os 
educandos e, além disso, existia uma propaganda “boca a boca” entre os próprios educandos.  
Talvez eu tenha sido privilegiada por ter estado em uma escola que comprou de fato as propostas. 
Acho que umas das maiores dificuldades em implementar políticas públicas na prática nas unidades 
é quando se tem resistência dos professores. Se o grupo que está no chão da escola não comprar 
as propostas dificilmente elas acontecem.  
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ANEXO A – Encaminhamento para pesquisa de campo 

 

 
 

 


