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 “Quem tem muito pouco ou quase nada merece que a escola 

lhe abra horizonte (1999)” (Emília Ferreiro). 



JOVENS MULHERES NA EJA: REFLEXÕES E ANÁLISES DOS FATORES QUE 

PROVOCAM O ABANDONO E A EXCLUSÃO ESCOLAR 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta resultados de uma pesquisa que estudou o abandono escolar, 

priorizando reflexões e análises dos fatores que vêm provocando a desistência das jovens 

mulheres na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Às questões inerentes ao 

trabalho, gravidez precoce, maternidade, e outras, que, na maioria das vezes, são colocadas 

como motivos principais do abandono escolar, o que levou ao questionamento “quais seriam 

as implicações dos fatores intra-escolares na desistência de jovens mulheres dos cursos do 

EJA”? Com o objetivo de compreender a dinâmica, e os motivos que levaram jovens 

mulheres a interromper os estudos na EJA, nos aspectos intra-escolares e extraescolares 

realizamos uma investigação, em duas unidades escolares do Estado de Mato Grosso, sendo 

uma localizada no centro da Cidade de Várzea Grande e outra em um bairro da capital 

Cuiabá, mediante entrevista com 16 jovens mulheres. Diante da complexidade da temática, 

fez-se necessário que os procedimentos metodológicos promovessem a aproximação 

sujeitos/objetos pesquisados, para garantir maior compreensão dos problemas do abandono 

da escola. Na perspectiva da abordagem qualitativa, optou-se pela utilização de fontes 

documentais e pela história oral. Os estudos na fase documental e nas entrevistas realizadas 

possibilitaram evidenciar a existência de um número expressivo de jovens mulheres entre 18 

e 25 anos de idade e as várias formas de adversidades impostas pela vida a essas mulheres, 

que abandonaram a escola sem concluir o ensino médio, na Educação de Jovens e Adultos. 

Para melhor entendimento do tema tratado, foram estudadas as obras e produções científicas, 

dos autores Alberti (1989), Bardin (1995), Bourdieu (1999), Freire (2000), Saffioti (2013), 

Thompson (1988), dentre outros. Assim, estudos realizados permitem concluir que, as 

mulheres vêm enfrentando a exclusão escolar dentro de um sistema educacional que, 

dificilmente, contempla, em seus programas, as peculiaridades da condição feminina quanto 

aos aspectos pessoais, de trabalho e de sociabilidade. Assim, esta investigação poderá 

contribuir para a melhoria das propostas educativas para à EJA.  

 

Palavras Chave: Ensino, Jovens Mulheres, EJA, Abandono Escolar. 



YOUNG WOMEN IN THE EJA: REFLECTIONS AND ANALYSIS OF FACTORS 

CAUSING ABANDONMENT AND SCHOOL EXCLUSION 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation presents results of a study that studied school drop-out, prioritizing 

reflections and analyzes of the factors that have been causing the dropout of young women in 

the Youth and Adult Education (EJA) modality. To the issues inherent to work, early 

pregnancy, maternity, and others, which are often placed as the main reasons for dropping out 

of school, which led to the questioning, "what would be the implications of intra-school 

factors on the dropout of young women of the EJA courses "? In order to understand the 

dynamics and reasons that led young women to interrupt their studies in the EJA, in the in-

school and out-of-school aspects, we carried out an investigation in two school units in the 

State of Mato Grosso, one in the center of the city of Várzea Grande and another in a 

neighborhood of the capital Cuiabá, through an interview with 16 young women. Faced with 

the complexity of the subject, it was necessary that the methodological procedures promote 

the approximation of subjects / objects researched, to ensure a better understanding of the 

problems of dropping out of school. From the perspective of the qualitative approach, we 

chose to use documentary sources and oral history. The studies in the documentary phase and 

in the interviews made it possible to evidence the existence of an expressive number of young 

women between 18 and 25 years of age and the various forms of adversity imposed on the life 

of these women, who left school without finishing high school, in Youth and Adult 

Education. For a better understanding of the subject, the works and scientific productions of 

the authors Alberti (1989), Bardin (1995), Bourdieu (1999), Freire (2000), Saffioti (2013) and 

Thompson (1988) were studied. Thus, studies show that women are facing school exclusion 

within an educational system that, in their programs, hardly considers the peculiarities of the 

female condition in terms of personal, work and sociability aspects. Thus, this research may 

contribute to the improvement of the educational proposals for the EJA. 

 

Keywords: Education, Young Women, EJA, Dropout. 
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INTRODUÇÃO 

 

Partindo do pressuposto de que a educação consiste em um mecanismo permanente de 

transformação social, este estudo busca compreender a Educação de Jovens e Adultos, na 

perspectiva das mulheres que, ao retornarem aos estudos após algum tempo fora do processo 

escolar, em função de algum tipo de adversidade imposta pela vida. 

O problema da pesquisa está relacionado aos altos índices de abandono escolar e às 

questões inerentes ao trabalho, gravidez precoce, maternidade e outras que, na maioria das 

vezes são colocadas como motivos principais para o abandono escolar, o que levou ao 

seguinte questionamento de “quais seriam as implicações dos fatores intra-escolares na 

desistência de jovens mulheres dos cursos do EJA”? Para responder a tal questionamento, 

buscou-se evidenciar os marcos teóricos recorrentes e realizou-se a análise documental de 

fichas de matrícula e histórico escolar de 16 ex-alunas, desistentes da Educação de Jovens e 

Adultos, existentes nos arquivos de duas escolas públicas que ofertam a modalidade de 

ensino, sendo uma localizada em Cuiabá e outra em Várzea Grande, ambas no Estado de 

Mato Grosso.  

Na fase de estudo documental foi possível coletar informações referentes ao número 

de alunos e alunas matriculados (as) nas duas unidades escolares, que não concluíram essa 

etapa da educação básica, aqui centrada nas jovens mulheres da pesquisa. Assim, os dados 

documentais possibilitaram a escolha das entrevistadas, observando seus cadastros no Sistema 

Integrado de educação SIGEDUCA, sistema que converge, veicula e disponibiliza o acesso às 

informações da base de dados das escolas pertencentes à rede Estadual de Educação, e no 

arquivo físico das escolas, bem como ficha individual de matrícula. Também, foram 

consultadas as atas de resultados finais, ano de nascimento e ano em que abandonou essa 

modalidade de ensino EJA, compreendido entre 2012 e 2016. 

Esta proposta originou-se da observação dos elevados índices de abandono escolar, 

que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), 

representa um número expressivo, principalmente entre jovens na faixa etária de 18 a 25 anos 

de idade, que não concluem o ensino médio, sendo maior a evasão entre as mulheres que se 

matriculam na Educação de Jovens e Adultos – EJA, o que pressupõe a necessidade de 

investigar quais as principais razões/motivos que as levam à evasão escolar. 
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Nesse sentido, o estudo apresenta uma pesquisa de mestrado do Programa PPGEn 

UNIC/IFMT, cujo objetivo é compreender a dinâmica e os motivos que levaram jovens 

mulheres a interromper os estudos na EJA, nos aspectos intra e extraescolares, além de 

estudar os problemas que as jovens enfrentam nos cursos da EJA, observando os principais 

motivos que levaram as estudantes a abandonarem seus estudos.   

Outra questão fundamental é verificar se as propostas pedagógicas contemplam as 

peculiaridades das jovens estudantes, para assim analisar a estrutura escolar e, se as dinâmicas 

das atividades são adequadas para a EJA, e posteriormente referenciar as políticas 

educacionais e as propostas educativas para essa modalidade de ensino. 

A proposta se justifica pelos elevados índices de abandono escolar, identificados nos 

cursos de Educação de Jovens e Adultos, principalmente entre mulheres de 18 a 25 anos de 

idade, sendo, portanto, de fundamental importância investigar as principais razões/motivos 

que as levam a desistir da escola. Esta investigação se configura como de natureza qualitativa, 

bibliográfica e documental, via história oral. Como instrumento de coleta de dados, junto aos 

sujeitos da pesquisa, foram realizadas entrevistas em profundidade, com possibilidades de 

narrativas.  

Para melhor compreensão do caminho percorrido nesta investigação, optou-se por 

colocá-la em quatro fases assim expressas: a primeira fase se deu na perspectiva de pesquisa 

exploratória de cunho bibliográfico, com o intuito de aprofundar a compreensão quanto à EJA 

e seu processo histórico, ao longo do tempo, e de sua importância para a formação cidadã. 

Conforme a Declaração de Hamburgo (1997), todo processo de aprendizagem, formal 

ou informal, em que pessoas consideradas adultas pela sociedade desenvolvem suas 

capacidades, enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas. Nesse 

sentido, entende-se que as pessoas, quando adultas, geralmente buscam conhecimentos com o 

intuito de melhorar profissionalmente e/ou para atender às suas necessidades, bem como as 

exigências da sociedade. 

Fica evidente que, no contexto da educação para a cidadania, a Declaração de 

Hamburgo sinaliza quanto a importância da EJA para o desenvolvimento humano e social. Ou 

seja, para a classe trabalhadora, a escolarização se configura como possibilidade de elevar as 

perspectivas culturais e econômicas, o que segundo Bourdieu (1975) se refere ao capital 

cultural e econômico.  
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A segunda fase da pesquisa se deu pela análise documental baseada na proposta 

curricular da EJA, assim como os documentos extraídos dos órgãos oficiais relativos à 

modalidade em tela, do Estado de Mato Grosso, o que permitiu compreender os conceitos e 

premissas de um processo educativo destinado a homens e mulheres vitimizados por inúmeros 

problemas de vulnerabilidade social. Assim sendo, a análise documental, aliada à realidade 

das duas escolas distintas que ofertam a EJA, possibilitaram a compreensão da realidade que 

envolve a vida escolar das mulheres, que fazem parte desta modalidade de ensino. 

Nas unidades escolares lócus de realização da pesquisa que são: Centro de EJA na 

região central da cidade de Várzea Grande – Mato Grosso, aqui denominada de escola “A”, e 

a outra escola localizada em Cuiabá, no bairro periférico da capital do Estado de Mato 

Grosso, escola B, foi feito levantamento dos dados das jovens mulheres e o número de 

abandono, para uma possível entrevista. Em virtude dos problemas detectados no decorrer dos 

estudos, optou-se por nominar as escolas em A e B. 

Na terceira fase da investigação, que consiste na história oral, cujo interesse é 

aproximar-se de um entendimento das causas do abandono escolar das jovens mulheres, 

utilizou-se como instrumento de coleta de dados a entrevista, que possibilitou estabelecer uma 

relação com a pesquisadora e entrevistadas, dando voz às atoras sociais da pesquisa. As 

entrevistas, na perspectiva de um relevante instrumento da investigação, fizeram com que 

fosse possível compreender em profundidade o que as jovens mulheres pesquisadas 

evidenciaram sobre o que elas pensam a respeito de seu abandono escolar. Assim, suas 

narrativas foram transcritas e observadas no processo de investigação. 

As entrevistadas foram selecionadas no universo das ex-estudantes, jovens mulheres 

com idade entre 18 e 25 anos. Todas as mulheres que participaram diretamente da pesquisa 

têm em comum o fato de terem abandonado a EJA, sem concluir o Ensino Médio na 

modalidade e que estiveram matriculadas nas referidas escolas aqui denominadas “A e B”. Na 

prática, em alguns instantes, a terceira etapa se deu em consonância com a segunda. 

Importante se faz destacar que, nesta investigação, as entrevistas foram relevantes para 

apresentar as informações aqui traçadas, no intuito de alcançar os objetivos propostos para tal 

investigação. Que foram realizadas de maneira individual, com questões abertas, nas quais as 

entrevistadas ficaram à vontade e, de maneira espontânea, se manifestavam sobre seus pontos 

de vista com relação ao abandono escolar, envolvendo a modalidade de ensino de EJA, sobre 

o qual esta pesquisa se fixa.  
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A quarta fase da pesquisa se caracteriza pelo tratamento e análise dos dados, mediante 

audição e transcrição das entrevistas e a articulação com os referenciais teóricos, o que 

culminou na triangulação metodológica, com o objetivo de proporcionar maior fidedignidade 

aos resultados das análises, para inferir, de maneira acurada, sobre a política, os fatos e as 

possibilidades que envolvem o abandono escolar na EJA. Com isso, tem-se um novo olhar 

interpretativo quanto aos motivos apontados por outros estudos, pertinentes ao abandono 

escolar de jovens mulheres que frequentaram essa modalidade de ensino básico. 

Tendo em vista que a pesquisadora atua há mais de doze anos na educação básica e na 

modalidade de EJA, nos três anos do início da carreira do magistério, tanto como docente, 

quanto como coordenadora, foi possível observar ao longo do percurso as situações que estão 

diretamente ligadas aos aspectos que envolvem a EJA. Diante do exposto, nesta pesquisa, 

serão elencados os motivos do abandono escolar pelas jovens mulheres, autoras desse 

processo investigativo.  

O direcionamento para a compreensão do fenômeno se refere à escolha da modalidade 

de ensino pelas jovens, às dificuldades encontradas por elas enquanto frequentaram a sala de 

aula, o que elas pensam sobre a formação de seus professores e sua relação interpessoal com 

eles, se os materiais eram adequados ao nível educacional delas, assim como se a proposta 

pedagógica ia ao encontro das expectativas, experiências e saberes de adulto. Da mesma 

forma, no que se refere ao uso do livro didático e de outros instrumentos didáticos em sala de 

aula, investigou-se a forma como era realizada sua utilização e o nível de satisfação com a 

estrutura física escolar, além do porquê da desistência da escola e o principal motivo do 

abandono dela.  

A condição primordial do estudo possibilitou condições para que a pesquisadora 

pudesse, por meio do diálogo, interagir com as jovens mulheres que abandonaram a EJA, a 

fim de aproximar minimamente dos possíveis motivos que as levaram ao abandono nesta 

modalidade de ensino. Contudo, houve algumas dificuldades, principalmente relacionadas à 

pesquisa de campo, pois os endereços e telefones constantes nas fichas cadastrais das ex-

alunas, existentes na escola, geralmente não mais correspondiam aos endereços atuais, o que 

demandou várias tentativas para encontrá-las. Uma vez localizadas, nem todas as selecionadas 

inicialmente concordaram em colaborar com a pesquisa, o que resultou na busca por outras 

alunas, acarretando gastos financeiros extras. Outra dificuldade encontrada foi conseguir com 

que as entrevistadas dessem respostas claras e objetivas.   
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A observação das escolas permitiu um olhar aprofundado sobre cada uma, conforme 

pode ser observado mediante descrição do cenário investigativo, com ênfase nas diferenças e 

características peculiares de cada unidade escolar. Destaca-se o fato de que, em uma das 

unidades, a oferta é específica para a EJA, e a outra oferecia, além da EJA, também o ensino 

regular que continua em funcionamento.  

A dissertação em questão encontra-se dividida em quatro capítulos, sendo o primeiro 

deles, intitulado A Educação de Jovens e Adultos no Brasil, contexto histórico e evidencia o 

percurso da modalidade ao longo do tempo e apresenta a história da EJA no Brasil, na 

perspectiva das mulheres.  

O segundo capítulo refere-se ao Percurso Metodológico trilhado na elaboração da 

pesquisa, mediante a apresentação do cenário que envolve a investigação. 

O terceiro capítulo, denominado Análise do Abandono Escolar pelas Jovens mulheres 

da EJA, buscou identificar o contexto em que elas vivem e as principais causas da desistência, 

mesmo antes de concluir a educação básica.  

Por fim, no quarto e último capítulo e nas considerações finais são apontadas as 

dificuldades em decorrência do campo da pesquisa, mas, sobretudo os motivos do abandono 

escolar pelas jovens mulheres e as possibilidades de referenciar propostas inovadoras para a 

educação de jovens e adultos, além de traçar novos caminhos para futuras investigações no 

âmbito dessa temática. 

A elaboração do estudo evidenciou que a maioria das mulheres, objeto de investigação 

da pesquisa, escolheram a EJA como modalidade de ensino por que estavam atrasadas e 

tinham a pretensão de concluir o ensino médio mais rápido; algumas afirmaram ter 

dificuldade em acompanhar os conteúdos, principalmente da disciplina de matemática, no 

entanto, a maioria disse acreditar que os professores estavam preparados para ministrar aulas 

no curso da EJA. Do mesmo modo, a maioria afirmou ter bom relacionamento com os 

professores e que as aulas e o material didático utilizado estavam de acordo com o nível 

educativo da proposta pedagógica. O grau de satisfação com a estrutura da escola, em geral, 

era satisfatório.  

No que tange à questão do abandono escolar, as justificativas mais comentadas foram: 

o cansaço após dupla jornada de trabalho (dentro e fora de casa) e não ter com quem deixar os 

filhos pequenos. Contudo, a falta de incentivo da família e o desânimo com os estudos 

também foram citadas como motivos para a desistência. 
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Dessa forma, com base na observação e análise dos documentos das ex-alunas 

investigadas, pode-se concluir que, no início de cada ano letivo, há um número expressivo de 

matrículas, porém, esse número não se mantém na mesma quantidade de frequentes ao final 

de cada período letivo. Tanto que de 6.695 alunos matriculados em uma das escolas 

investigadas, 2.173 desistiriam antes da conclusão do ensino médio. 

    Os dados obtidos com as entrevistas mostraram que são diversos os motivos do 

abandono escolar na EJA, por mulheres entre 18 e 25 anos. Os mais citados são as 

dificuldades em trabalhar e estudar, ou seja, conciliar trabalho com os afazeres do lar e os 

estudos, bem como a falta de apoio dos familiares, principalmente em auxiliar nos cuidados 

com os filhos menores, quando da necessidade de deixá-los para irem à escola.  
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CAPÍTULO I - A EJA NO BRASIL - CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Durante longos anos ocorreu a exclusão da mulher do contexto educacional brasileiro, 

e a sua inclusão tardia na escola somente se deu em meados de 1750, ou seja, 

aproximadamente dois séculos e meio após o descobrimento do Brasil. Mesmo assim, 

aconteceu de forma restrita, visto que a permissão para meninas frequentarem as salas de aula 

com a abertura e instalação de escolas régias, que separava as salas por sexos (TOMÉ; 

QUADROS, 2012). 

Em um contexto histórico geral, a revolução Francesa, no final do século XVIII, assim 

como a revolução industrial na Inglaterra, no final do século XIX, avivaram a educação 

escolar na Europa. Tratou-se de um processo de transição do feudalismo para o capitalismo, 

que, conforme Ponce (2005) se estabeleceu como um processo histórico a partir do século 

XVI: 

 [...] quando a máquina de fiar substituiu o fuso, e o tear mecânico, o manual, 

a produção deixou de ser uma série de atos individuais, para se converter 

numa série de atos coletivos. Essa maneira de transformar as mesquinhas 

ferramentas do artesão em máquinas cada vez mais poderosas, e por isso 

mesmo, só manejável por um conjunto de trabalhadores, colocou nas mãos 

da burguesia um instrumento tão eficaz que, em poucos séculos, a 

humanidade progrediu mais do que em todos os milênios anteriores 

(PONCE, 2005, p.126). 

 

Com o trabalho exigindo uma nova organização, já que começa a substituição dos 

meios de produção manual por máquinas industriais, exigindo das pessoas a formação 

especializada, a escola passa a ser vista como espaço de formação para atendimento dessa 

demanda. Nasce a escolarização ou educação formal, que perpassa a vida das crianças e dos 

jovens, a partir da modernidade. 

A intensificação do processo de produção muda a condição de vida de homens e 

mulheres, que passam de uma produção coletiva e artesanal para a industrialização. Como 

consequência, se dá a mudança da paisagem dos centros urbanos, e com esta mudança surgem 

também a miséria, a pobreza, as doenças e a prostituição (CUNHA, 1997). 

É neste contexto que a escola se apresenta como Aparelho Ideológico do Estado. Ou 

seja, a escola é o espaço utilizado para consolidar o capital, de forma a manter níveis mínimos 

de conhecimento para garantir o enquadramento social, mesmo que à margem do processo de 

construção da cidadania plena (ALTHUSSER, 1985; BOURDIEU, 1975). 
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A escola passa a ser utilizada como mecanismo de estratificação social, em que a 

escola do trabalhador se difere da escola dos filhos da elite. Com a educação formal ou 

escolar, instituída desde o século XVIII até o final do século XIX, se caracteriza por essa 

dualidade: 

[...] ao final do século XIX, ia ficando cada vez mais evidente que as escolas 

técnicas de caráter profissionalizante, [...] vinham tornando obsoletas diante 

do desenvolvimento tecnológico e da simplificação crescente do trabalho. O 

processo de trabalho, quanto mais dominado pela maquinaria moderna, 

menos dependente tornava-se da habilidade do trabalhador (ALVES, 2006, 

p. 142). 

A educação sempre ocupou e continua a ocupar parte significativa da atenção da 

imprensa. Nos discursos políticos, de uma forma geral, sempre está presente o tema educação. 

Contudo, é possível perceber que a preocupação que tem sido propagada, necessariamente, 

não condiz com a transformação da realidade educacional brasileira. Exemplo desta 

constatação é a EJA (Educação de Jovens e Adultos), que, desde o militarismo constitui 

preocupação do poder público e até hoje continua a ser um problema sem solução (SILVA; 

URBANETZ, 2010). 

O século XXI, no Brasil, aponta para alterações significativas na legislação 

educacional, que podem alterar o status quo do país ao longo de todo o milênio. Tais 

alterações, legislativas e normativas, se referem não só à forma, mas também ao conteúdo do 

que se pretende ensinar. Aliado a esse processo legislativo, ocorre paralelamente o avanço do 

desenvolvimento econômico, que aparentemente se fundamenta em bases sólidas (SILVA; 

URBANETZ, 2010). 

Na perspectiva da educação como um direito, nas últimas décadas do século XX 

aconteceram no Brasil significativas manifestações promovidas pela população, por meio de 

participação em fóruns populares ou outras formas de organização. Um movimento 

importante em prol da educação foi o denominado “Manifesto dos Pioneiros da Educação” 

ocorrido em 1932. Tal movimento apresentava uma proposta de educação com base nas ideias 

de John Dewey (1952), precursor da pedagogia progressista, cuja tônica estava na construção 

de uma sociedade democrática. Outros marcos históricos fundamentais foram as mobilizações 

e fóruns pró-constituintes, movimentos pela Educação que exigiam avanço na fase de 

redemocratização do país, para garantir os direitos fundamentais da população brasileira na 

Constituição Federal. (PINTO, 2018).    
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Fruto das lutas travadas pela população em prol da garantia da educação como um 

direito, tem-se a Constituição Federal, promulgada em 1988, a Lei 9394/96; a LDB - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, aprovada pelo Congresso Nacional, depois de receber a 

colaboração da sociedade civil organizada; bem como as Conferências Internacionais de 

Educação de Adultos - CONFINTEA’s1, especificadas mais detalhadamente nos aspectos 

históricos da EJA no Brasil e na perspectiva das mulheres, tópico 1.1 desta dissertação.  

 No Brasil, a educação consiste em um direito, contudo, embora a lei seja clara em 

garantir a educação para todos, sabe-se que na prática algumas pessoas continuam a ser 

excluídas. Conforme garantido no próprio artigo da Constituição de 1988, pode-se observar 

que: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988). 

 

Da mesma forma, na legislação estão garantidos alguns preceitos para esse direito da 

Educação, como, por exemplo, o Art. 206, que diz  “O ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios: I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”. 

(BRASIL, 1988).  

Fica evidente a vasta e pertinente base legal, porém perdura a necessidade de fazer 

cumprir os preceitos da lei, no sentido de fazer valer o que está posto na letra da lei, na 

perspectiva do direito. Na contemporaneidade, vive-se um novo momento na educação, cujo 

desafio consiste em atender a todos os alunos com qualidade e equidade de oportunidades, de 

forma a considerar a diversidade (SEBASTIAN-HEREDERO, 2016). 

                                                           

1 As Conferências Internacionais de adultos - CONFINTEA’s desde a primeira edição realizada no ano de 1949 

tinha como objetivo produzir documentos que apontassem soluções para as dificuldades enfrentadas na 

Educação de Jovens e Adultos. Para tanto, estas conferencias abordaram várias questões,  dentre estas: 1) 

proporcionar à EJA uma educação aberta, voltada para as condições de vidas reais da população; 2) desenvolver 

o espirito de tolerância; 3) Países desenvolvidos deverão prestar auxílio aos países em desenvolvimento; 4) 

Melhorar a aprendizagem, para os jovens e adultos; 5) Garantir a educação integral aos estudantes de todas as 

idades, visando uma educação que promova o desenvolvimento educacional, econômico e cultural dos países; 6) 

Acesso aos recursos educacionais, desenvolvimento das capacidades individuais e coletivas, ou seja, uma 

educação de qualidade com vistas à formação de uma sociedade participativa, baseada no respeito integral aos 

direitos humanos. Mais leitura em: SOARES, Leôncio José Gomes. O surgimento dos Fóruns de EJA no Brasil: 

articular, socializar e intervir. In: RAAAB, alfabetização e Cidadania – políticas Públicas e EJA. Revista de 

EJA, n.17, maio de 2004. 

 

https://www.infoescola.com/educacao/de-jovens-e-adultos/
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É perceptível, no Brasil, que a educação tem sido um tema que comumente vem sendo 

discutido atrelado à cidadania. Ou seja, a educação é visualizada como condição para a 

construção do exercício da cidadania. 

Na perspectiva da educação, em consonância com as prerrogativas de construção da 

cidadania, Carvalho (2009), na obra "Cidadania: o longo caminho" denomina cidadania como 

a completa utilização dos direitos Políticos, Civil e Social. Tais direitos, segundo o autor, 

foram conquistados inicialmente na Inglaterra, e nessa mesma ordem fazem parte da 

idiossincrasia de cada país. Cada local busca formar um tipo de cidadão diferente, exatamente 

por idealizar, de forma diferenciada, a questão da conquista de seus direitos. O cidadão pleno 

seria aquele titular dos três direitos. 

Conforme Brandão (1984), embora a educação consista em um direito social, há muito 

tempo, é possível perceber que, no que se refere à educação de adultos no Brasil, visualizam-

se geralmente práticas de desenvolvimento de ações compensatórias e reparadoras. 

Em pleno século XXI, no Brasil, ainda não existe uma política de Estado eficaz e 

eficiente para a educação de adultos. A superação do analfabetismo e a devolutiva às classes 

populares do direito que foi negado ao longo de séculos ainda é uma utopia. Ainda há um 

contingente enorme de homens e mulheres, pertencentes à planta baixa da sociedade, os quais, 

por inúmeras exigências da vida, tiveram que abandonar a escola ou não puderam frequentá-la 

em tempo regular (CARVAHO, 2009). 

A fragilidade em relação à Educação de Jovens e Adultos no Brasil tem raízes 

históricas. Percebe-se que a educação do trabalhador no Brasil não se configurou como uma 

concessão de direito, mas, sim, pela necessidade da exploração do homem pelo próprio 

homem (MARX, 2001), desde a formação do país, em que a população foi diretamente 

influenciada pelos diferentes ciclos da economia que perpassaram e continuam a perpassar o 

país, em cada período histórico.  

Diante do exposto, pode-se inferir que o analfabetismo consiste em um problema 

crônico de dimensões sociais e políticas, que aflige todo o território brasileiro. Ao longo do 

tempo, a educação voltada para a erradicação do analfabetismo não se configurou como 

prioridade nos governos instituídos pela via autoritária e até mesmo pela via democrática.  

Mesmo diante de um governo popular em exercício no período de 2003 a 2011, 

quando no Brasil foi possível visualizar o desenvolvimento de alguns programas de 

alfabetização, não foi possível a construção de um projeto de Estado com capacidade para 
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ultrapassar a herança dos governos anteriores, no sentido de fazer com que a escolarização 

pudesse chegar ao alcance de todas as camadas sociais (ENDRICA, 2009). 

Na mesma direção, Orso  et al (2011) afirmam que no século XIX predominavam duas 

concepções progressistas de Estado: a liberal e a democrática. Enquanto a liberal defende a 

correlação entre propriedade e liberdade (liberdade para ele exige desigualdade) a democracia 

baseia-se na igualdade (aqui, igualdade jurídica). Desta forma, a intencionalidade da EJA se 

materializa como parte de um projeto de sociedade voltada para atender ao capital, revestido 

de humanizado. Dessa forma, a proposição se apresenta com profunda abrangência teórica, 

que necessita de uma análise científica, levando em consideração que tem sido em boa parte o 

capital na essência do termo (enquanto valor econômico) que vem determinando as ações 

desenvolvidas em prol da educação de adultos, pelo governo brasileiro. 

Para Oliveira (2000, p. 99) o Brasil é a imagem e semelhança’ dessa concretude, isto 

é, as camadas populares ficam fora do cenário político e a ideologia do favor era parte da 

forma de atuação. Diante do exposto, cabe questionar se a EJA, com toda a riqueza na sua 

fundamentação teórica e documental, deu conta de incluir a emancipação do cidadão que 

integrou como aluno. 

O sistema escolar vem contribuindo como agência formadora dos 

trabalhadores, que, além disso, é revestido de um papel disciplinador das 

populações e que, por isso mesmo sua função não se restringe à qualificação 

para o trabalho formal, mas para a divisão do trabalho com a complexidade 

recente colocada pelos setores informais (OLIVEIRA, 2000, p. 100). 

 

Iosi (2011) afirma que a primeira instituição que coloca o indivíduo diante das 

relações sociais é a família, mas é em outras relações sociais como escola ou igreja que o 

indivíduo assume um papel, mais independente, e assim torna-se um sujeito ativo. Necessário 

se faz compreender o fenômeno da consciência como um movimento e não como algo dado. 

Ela não ‘é’ ela ‘se torna’ e amadurece por fases distintas, que se superam através de formas 

que se rompem, gerando novas consciências, que já indicam elementos de seus futuros 

impasses e superações (IOSI, 2011. p.14). 

Na concepção de Paulo Freire (2006, p.75), programas para o povo têm que ter a 

participação efetiva do povo, senão pode vir a ser uma compreensão autoritária de 

participação, reduzindo algumas presenças concedidas às classes populares em certos 

momentos da administração. 
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Nesse sentido, o Brasil segundo Freire (2006) possui significativa dívida social junto 

aos homens e mulheres que, por alguma razão, tiveram que abandonar a escola, ou que não 

puderam frequentá-la em função das muitas formas de adversidades impostas pela vida. Fato 

é que essa realidade ainda se faz presente na contemporaneidade e cerceia o exercício da 

cidadania, principalmente dos excluídos, em função de sua condição social, e também de 

gênero. Assim, observa-se que o processo educacional no Brasil caminhou a passos lentos e 

ainda carece de maior comprometimento no que se refere à conscientização de que a educação 

se constrói ao longo da vida. Ou seja, sempre é tempo de aprender, pois o conhecimento 

nunca se esgota. 

 

1.1 A história da EJA no Brasil  

Partindo da ideia de que a sociedade brasileira tem por base o patriarcado, a educação 

proposta para as mulheres esteve sempre ligada aos papéis sociais atribuídos a elas. Perrot 

(2007) assim descreve tal situação: 

[...] cada sexo tem sua função, seus papéis, suas tarefas, seus espaços, seus 

lugares quase predeterminados, até em seus detalhes. Paralelamente existe 

um discurso dos ofícios que faz a linguagem do trabalho uma das mais 

sexuadas possíveis. (PERROT 2007, p.178). 

No contexto em que se insere o objeto de estudo relativo a esta pesquisa, pode-se 

observar que, além dos problemas familiares já identificados na fase anterior à realização do 

estudo, as jovens discentes que abandonam os estudos mesmo, antes de concluir o ensino 

médio, em geral enfrentam outras dificuldades que as impedem de conciliar os estudos com os 

demais afazeres. Neste sentido, a escola dificilmente consegue atender aos objetivos e 

preferências destas jovens.  

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), 

um número expressivo de jovens entre 18 e 25 anos de idade não conclui o ensino médio, 

sendo maior a evasão entre as mulheres que se matriculam na Educação de Jovens e Adultos – 

EJA e desistem sem concluir o curso.  

Destaca-se que a grande maioria destas jovens mulheres aponta o cansaço, após uma 

dupla jornada de trabalho e a maternidade, como os principais motivos que as levam a 

desistirem dos estudos (NARVAZ, 2010, p. 174). Ou seja, boa parte das discentes jovens, que 

se matriculam na EJA, desiste antes de concluir o ensino médio, supostamente por diversos 
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motivos que vão desde a maternidade precoce, a falta de apoio e auxílio dos familiares no 

cuidado com a criança, até os aspectos culturais que envolvem questões culturais e de gênero.  

Alguns autores, dentre estes Saffioti (2013), argumentam que até o século XVIII, a 

mulher sempre teve dificuldade de acesso à educação:  

No Brasil Colônia, época que predominou o modelo de família patriarcal, a 

mulher era totalmente submissa, primeiro ao pai, depois ao marido e até à 

Igreja Católica. [...] Mesmo após a chegada dos Jesuítas ao Brasil e a 

fundação de várias escolas, formando-se uma vasta rede de ensino no país, 

no século XVIII, a mulher continuou excluída do processo escolar, 

subjugada e submissa, de restrita participação cultural. A situação tradicional 

de inferioridade, os costumes, as leis, a ausência de vida social e mundana e 

a falta, quase que absoluta, de instrução [...] não representava nenhuma 

discriminação para com as mulheres da Colônia, pois na civilização 

portuguesa não havia lugar para a instrução feminina, considerada 

verdadeira “heresia social”. O ideal de educação feminina circunscrevia-se 

exclusivamente às prendas domésticas (SAFFIOTI, 2013, p. 267, 268 e 269).  

 

Já no final do século XVII, a mulher somente poderia receber alguma instrução nos 

conventos. Naquele tempo, moças da camada senhorial buscavam, então, fazer seus estudos 

nos mosteiros de Portugal. Mesmo assim, a instrução formal, com foco na leitura e na escrita, 

era ministrada concomitantemente com aulas de música, canto, artes e dos trabalhos 

domésticos (SAFFIOTI, 2013, p 270). 

[...]. Com a chegada da coroa portuguesa ao Brasil, surgem algumas poucas 

oportunidades de instrução laica para a mulher. Em 1816, senhoras 

portuguesas e francesas passaram a oferecer ao lado dos cursos de costura e 

bordado, religião e rudimentos de aritmética e língua nacional às moças que 

recebiam em suas casas como pensionistas (DEBRET, 1940, p. 17).  
 

No percurso de todo o período colonial, a instrução para mulheres foi deixada de lado, 

até que, em 1823, a Constituição Federal trouxe em seus dispositivos a proposta de instrução 

ao sexo feminino.  

Neste sentido, a abertura de espaço para que a mulher galgasse um posto de trabalho, 

além das atividades domésticas, caracterizou-se como mais um instrumento de discriminação 

do sexo feminino. Assim, surge a ideia de que as funções da mulher como professora seriam 

um prolongamento das funções maternas, e por isso justificam-se salários inferiores e ainda 

sua exclusão do ensino secundário. Mais uma vez se configurava a inferiorização do gênero 

feminino.  

Dessa forma, é possível enumerar vários momentos da história em que a mulher sofreu 

discriminação de gênero, e até sem condições de se profissionalizar, principalmente quando 
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pertencente às classes sociais menos abastadas. Neste sentido, pouquíssimas mulheres 

conseguiram o grau de instrução maior.  

O ingresso da mulher no magistério possibilitou sua maior participação no mercado de 

trabalho, garantindo a migração do espaço doméstico para o público. Dessa forma, a mulher 

começa a se destacar a partir de um contexto histórico, social e modernizador. E o surgimento 

dos sistemas estatais de ensino tem no seu bojo um início do processo de profissionalização à 

atividade docente (VILELLA, 2000, p.100). 

Todavia, observa-se que, no geral, os avanços na educação para mulheres foram 

poucos, sendo que somente no período republicano, com o esgotamento e enfraquecimento 

das escolas sob o comando da Igreja Católica, onde eram oferecidos os cursos normais e o 

posterior surgimento das primeiras escolas protestantes, a mulher passou de fato a vislumbrar 

possibilidade real de educação formal. 

Nesse contexto, é importante enfatizar a realização das Conferências Internacionais de 

Educação de Adultos - CONFINTEA’s: ao todo já foram promovidas 06 CONFINTEAs, que 

desde a primeira edição, no ano de 1949, objetivou produzir documentos que apontassem 

soluções para as dificuldades enfrentadas na Educação de Jovens e Adultos (SOARES, 

2004).  

 A I CONFINTEA transcorreu na Dinamarca e discutiu as especificidades da EJA. 

Visando proporcionar uma educação aberta e voltada para as condições de vidas reais da 

população, sendo deliberado que a educação de adultos deveria ser desenvolvida através do 

espírito de tolerância.  

Já na II edição, realizada em Montreal – Canadá debateu-se sobre a necessidade de os 

países desenvolvidos auxiliarem os países em desenvolvimento a melhorar a aprendizagem, 

para os jovens e adultos. 

A III edição aconteceu em Tóquio – Japão. Chegou-se à constatação de que seria 

necessário adotar um conceito mais amplo de educação, surgindo assim as categorias de 

ensino escolar e extraescolar, para garantir a educação integral aos estudantes de todas as 

idades, com vistas a uma educação que promova o desenvolvimento educacional, econômico 

e cultural dos países.  

A IV CONFINTEA, realizada na França, em 1985, teve como principal ponto de 

discussão o direito de ler o próprio mundo e escrever a história, ter acesso aos recursos 

https://www.infoescola.com/educacao/de-jovens-e-adultos/
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educacionais, desenvolvimento das capacidades individuais e coletivas, com ênfase no direito 

a uma educação de qualidade. 

A V CONFINTEA foi realizada em Hamburgo – Alemanha, em 1997 e foi 

considerada bem diferente das demais edições, visto que obteve participação significativa de 

diferentes parceiros, inclusive da sociedade civil. De acordo com os idealizadores da 

Declaração de Hamburgo, a Educação de Adultos engloba todo o processo de aprendizagem, 

formal ou informal, em que as pessoas desenvolvem suas habilidades e seu conhecimento. 

Dessa forma, chegou-se ao entendimento de que apenas o desenvolvimento centrado no ser 

humano e a existência de uma sociedade participativa, baseada no respeito integral aos 

direitos humanos, levarão a um desenvolvimento justo e sustentável. Em outras palavras, a 

efetiva participação de homens e mulheres em cada esfera da vida é requisito fundamental 

para a humanidade sobreviver e enfrentar os desafios do futuro.  

A VI edição da CONFINTEA foi realizada no Brasil, no estado de Belém-Pará, no ano 

de 2009, teve como principais objetivos reavaliar os principais pontos da V conferência e 

ressaltar a necessidade de criação de instrumentos de advocacia para a Educação de Adultos e 

de reafirmar os compromissos que não foram plenamente assumidos, desde a última 

Conferência. 

A Constituição Federal de 1988 incorporou, em seu Art. 205, que toda e qualquer 

educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho. Este parâmetro foi posteriormente retomado pelo Artigo 2º 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96, ao abrigar o conjunto 

das pessoas e dos educandos como um universo de referência sem limitações. Assim, a 

Educação de Jovens e Adultos tornou-se uma modalidade de ensino estratégica, que 

representa o esforço da Nação em prol de igualdade de acesso à educação como bem social. 

Este direito constitucionalizado é cercado de mecanismos financeiros e jurídicos de 

sustentação, quais sejam: LDB 9.394.96; Parecer CNE/CEB Nº11/2000; Resolução 

CNE/CEB Nº01/2000; Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/01); Plano de 

Desenvolvimento da Educação e em compromissos e acordos internacionais. 

Ressalta-se que a LDB 9.394/96 trata da educação de jovens e adultos no Título V, 

capítulo II, como modalidade da educação básica, superando sua dimensão de ensino 

supletivo, regulamentando sua oferta a todos aqueles que não tiveram acesso ou não 

concluíram o ensino fundamental. Conforme o artigo 37, parágrafo 1º, temos que: 
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A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

própria [...]. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e 

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

oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 

alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e 

exames (LDB 1996).  
 

Do mesmo modo, o Parágrafo 2º da referida lei atribui ao Poder Público a viabilização 

e estímulo ao acesso e permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 

complementares entre si. Já o Artigo 38 ressalta que os sistemas de ensino manterão cursos e 

exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 

prosseguimento de estudos em caráter regular. Os exames a que se refere este artigo serão 

realizados no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos e no 

nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. (LDB 9.394/96). 

Enfatiza-se que, de acordo com a LDB 9.394/96, os alunos da EJA deverão ser 

atendidos no âmbito da Educação Básica, por meio da Diretoria de Políticas de Educação de 

Jovens e Adultos, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - 

SECAD/MEC, que tem priorizado um processo amplo, democrático e participativo, na 

construção de uma política pública de Estado para a educação de jovens e adultos. Essas 

ações têm fortalecido e estreitado a parceria entre Estados e Governo Federal, na busca pela 

ampliação e melhoria da qualidade da educação de jovens e adultos. Entretanto, verifica-se 

que um elevado número de jovens e adultos, mesmo tendo a oportunidade de retomar os 

estudos, não conseguem concluir esta etapa da educação básica2.  

Nesse sentido, para a mulher é ainda mais difícil retornar e permanecer nos bancos 

escolares, visto que possui inúmeras atribuições dentro e fora do lar, sendo responsável pelos 

cuidados com a família e ainda contribuir para sua manutenção.  

A mulher da camada social diretamente ocupada na produção de bens e 

serviços, nunca foi alheia ao trabalho. Em todas as épocas e lugares tem ela 

contribuído para subsistência de sua família e para criar a riqueza social. Nas 

economias pré-capitalistas, especificamente no estágio imediatamente 

                                                           

2 A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão SECADI/MEC promoveu, em 

2004, uma profunda reorientação das' suas políticas visando assegurar uma articulação produtiva entre as 

iniciativas de alfabetização - desenvolvidas no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado - e a ampliação da oferta 

de educação de jovens e adultos (EJA) - fomentada por meio do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para 

Atendimento à Educação de Jovens e Adultos /Fazendo Escola, nos Estados Brasileiros. 

 



28 

anterior à revolução agrícola e industrial, a mulher das camadas 

trabalhadoras era ativa: trabalhava nos campos e nas manufaturas, nas minas 

e nas lojas; nos mercados e nas oficinas, tecia e fiava, fermentava a cerveja e 

realizava outras tarefas domésticas. [...]. Em todas as outras esferas, [...] 

sempre foi considerada menor e incapaz, necessitando da tutela de um 

homem, marido ou não (SAFFIOTI, 2013, p. 61-62). 

 

Em se tratando da escolarização feminina, a realidade não se configurava diferente. O 

currículo destinado à educação das mulheres não repercutia as mesmas propostas pensadas 

para a educação dos homens. Em nosso país, conforme o Código Civil de 1916, a mulher 

casada era dependente do marido: 

[...] ela não poderia, sem autorização prévia do esposo, litigar em juízo civil 

ou comercial, exercer profissão, aceitar herança ou contrair obrigações. 

Além de permitir ou não as atitudes de sua mulher cabiam ao homem, ainda 

tomar decisões sobre a administração dos bens comuns- e dos bens 

particulares da mulher - e a fixação do domicílio familiar (DEL PRIORI, 

2013, p. 62). 

 

Dessa forma, fica evidente que a mulher, no Brasil, sofria discriminação, tanto do 

ponto de vista de sua capacidade intelectual como laboral, sobretudo no início do processo de 

industrialização do país. Na prática, as mulheres eram consideradas desiguais (inferiores) nos 

aspectos biológicos e culturais, sobretudo, no que se refere à educação escolar. 

No Brasil, durante o período colonial, a educação escolar era desenvolvida pelos 

jesuítas. Nesta perspectiva, a educação feminina, embora sob o viés de uma educação 

comparada à corte portuguesa, fazia a separação entre as condições sociais e econômicas das 

moças e mulheres pertencentes à camada popular durante a colonização, uma vez que a 

educação era o reflexo dos princípios de educação de Portugal. Saffioti (2013, p. 269) 

menciona que “[...] na civilização portuguesa não havia lugar para instrução feminina, 

considerada verdadeira heresia social”. O ideal de educação feminina circunscrevia-se 

exclusivamente às prendas domésticas.  

Conforme Perrot: 

O velho discurso retoma no século XIX novo vigor, apoiando-se nas 

descobertas da medicina e da biologia. É um discurso naturalista, que insiste 

na existência de duas 'espécies' com qualidades e aptidões particulares. Aos 

homens, o cérebro (muito mais importante do que o falo), a inteligência, a 

razão lúcida, a capacidade de decisão. Às mulheres, no coração, a 

sensibilidade, os sentimentos. (PERROT, 1998, p. 177). 

  

 

A educação formal feminina consistia, fundamentalmente, no ensino das primeiras 

letras, o que seria equivalente às primeiras séries do ensino fundamental da educação básica, 
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na atualidade. Ainda assim, era privilégio de algumas poucas mulheres, já que não era 

permitida às mulheres pertencentes à planta baixa da sociedade, somente às bem-nascidas. 

Do ponto de vista do currículo, este consistia no “ensino da leitura e da 

escrita. [...] da música, do canto, do órgão e do trabalho manual” para as 

demais mulheres, cujas características fugiam do protótipo das mulheres 

pertencentes à elite, tais como as mulheres brancas de classe econômica 

inferior, as negras e as índias tinham à sua disposição, no máximo a 

educação informal ou o mínimo necessário quanto à educação escolar. As 

prendas domésticas e a catequese consistiam na essência da educação 

voltada para a educação das mulheres pertencentes à classe trabalhadora. Ou 

seja, estas não tinham como opinar ou mesmo escolher o que era interessante 

para sua formação (SAFFIOTI, 2013, p. 270). 

 

Contudo, a partir da independência, o país outorga sua primeira constituição, no ano 

de 1824, a qual afirma que “a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos” e “Colégios e 

Universidades, onde serão ensinados elementos das ciências, belas-artes” (SAFFIOTI, 2013, 

p. 273). Segundo a autora, coube ao poder legislativo, por meio dos seus representantes legais, 

organizar e apresentar o projeto de educação nacional, depois da outorga da Constituição de 

1824. Assim, o projeto relativo ao ensino primário público no Brasil, neste instante político, 

determinava que: 

Haverá [sic] escolas de primeiras letras, que se chamarão pedagogias, em 

todas as cidades, vilas e lugarejos mais populosos do império. [...] serão 

nomeadas mestras de meninas e admitidas a exames, na forma já indicada, 

para cidades, vilas e lugarejos mais populosos, em que o presidente da 

província, em conselho, julgar necessário este estabelecimento, aquelas 

senhoras que por sua honestidade, prudência e conhecimento se mostrarem 

dignas de tal ensino, compreendendo também o de coser e bordar3 

(SAFFIOTI, 2013, p. 274). 

 

Mesmo que na prática a instrução feminina tivesse por base as funções maternas 

relativas à mulher, o que incluía costurar e bordar, tal legislação apresenta nas entrelinhas que 

a mulher precisava ter instrução. Contudo, a legislação continuou a tratar a mulher como 

alguém inferior ao homem, no que se referia ao papel desta na sociedade imperial, em que o 

currículo da escola feminina era totalmente diferente da escola masculina segundo o que 

indicava:  

[...] “A lei em que fora convertido o projeto de ensino em 15 de outubro de 

1827 isenta a mestra da necessidade de ensinar noções de geometria e 

restringe o ensino da aritmética nas escolas de meninas às quatro operações” 

(SAFFIOTI, 2013, p. 274).  

 

                                                           

3 Anais do Parlamento Brasileiro, Câmara dos Deputados, sessões de 1826 a 1834. Tipografia do Imperial 

Instituto artístico do Rio de janeiro, sessão de 16 de junho de 1826. In Saffioti 2013, p. 274. 
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Assim, de acordo com o papel social que a mulher ocupava à época, esta era 

dispensada de lecionar geometria, sob a justificativa de que sua capacidade em assimilar os 

conteúdos da disciplina seria limitada. 

Nesse contexto, em se tratando da formação feminina competia-lhes apenas propiciar 

o acesso às atividades voltadas para a realização de atividades domésticas, tais como costurar, 

limpar, realizar as lides culinárias, a alimentação das crianças. Tratava-se de capacitar uma 

mulher com competências para ser uma boa esposa e mãe, portadora de moral sólida e 

princípios cristãos, condições imperativas para se encontrar um bom partido e se casar. 

Ferreira (2014, p. 185) enfatiza que "o destino que o conservadorismo apontava era o das 

notabilidades femininas tradicionais: a cama e o fogão, as prendas do lar".  

Legalmente, a Constituição de 1891 se configura como um documento inovador, ao 

separar a igreja do Estado, possibilitando o desenvolvimento de uma educação laica. Contudo, 

ao descentralizar a lei relativa ao ensino, conforme Saffioti (2013, p. 303) “resultaria na 

criação de um sistema educacional de base que, além de não apresentar unidade, requeria do 

Estado uma atuação meramente supletiva”. Tratava-se de uma proposição que não 

apresentava unidade, uma vez que cada estado poderia organizar seu sistema de ensino, 

conforme a importância que a educação escolar representava para os legisladores, sem existir 

um eixo com capacidade para definir as leis gerais, sendo que os estados tinham autonomia 

para realizar a complementação das mesmas, conforme sua realidade.  

Questão importante naquele período da história consiste no fato de que, no interior do 

país, a população escolarizada era pequena. A proclamação da República sequer era do 

conhecimento de todas as pessoas, uma vez que parte significativa da população habitava no 

campo e o acesso à escola ou outro tipo de informação era restrito. Embora a educação tenha 

saído do poderio da igreja, a realidade não mudou. A falta de professores qualificados foi uma 

realidade em todos os estados do Brasil e a educação desenvolvida não considerava a 

realidade do país, colocando em prática o ideário de educação europeu. O ensino secundário 

era elitizado e pouco tinha utilidade para o trabalhador, embora este sequer tivesse acesso à 

escolarização. O ensino secundário era propedêutico e tinha como finalidade a preparação 

para o ensino superior, permanecendo a classe trabalhadora sem acesso à escolarização. 

A igreja, por sua vez, fez bom uso da nova legislação educacional vigente e criou 

escolas próprias, sendo que as pessoas que passavam a frequentar tal processo educativo eram 

as pessoas pertencentes à elite, uma vez que a igreja cobrava mensalidades, justificando a 

necessidade de contratação de professores qualificados, condição que o estado não dispunha 
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para elaborar projetos educacionais de qualidade, voltados para as necessidades da população. 

Diante do cenário exposto, a educação feminina permanecia nas mesmas condições 

anteriores: as mulheres com boas condições financeiras cursavam as escolas religiosas 

organizadas na forma de internato, externato e escola para órfãos. 

 Mesmo sendo o ensino secundário e superior proposto aos homens, estudos apontam 

que anterior ao início do governo Vargas, cujo objetivo consistia na industrialização do país, 

foi criado o Ministério da Educação e Saúde, no ano de 1930. Foi um período de destaque 

para a educação e à saúde pública, em que surgem matrículas femininas nos cursos superiores, 

de acordo com dados apresentados por Saffioti (2013).  

Ainda que algumas mulheres conseguissem adentrar ao universo do ensino superior, 

elas não tinham a liberdade para escolher qualquer um dos cursos ofertados pelas 

universidades, já que alguns cursos eram destinados apenas ao homem. A mulher era 

impedida de realizar qualquer curso que exigisse o raciocínio lógico.  

Mesmo no contexto do ensino superior, a atuação das mulheres deveria se aproximar 

do cumprimento das atividades naturais de sua condição feminina: esquematizar no espaço 

social um espaço semelhante ao doméstico, organizado e adequado, no que se refere à 

manutenção da estrutura física, a fim de melhor cuidar dos filhos e familiares. 

Vasconcelos (2005) afirma que no Brasil do século XIX, a modalidade de educação 

doméstica ou educação na casa tornou-se largamente praticada pelas elites, particularmente na 

cidade do Rio de Janeiro, capital do Império do Brasil naquela época. Para esta autora, a casa 

era o lugar em que as elites educavam os seus filhos e filhas, utilizando-se de preceptores, 

professores particulares e aulas-domésticas. 

De acordo com Fernandes (1994) e Vasconcelos (2005), a educação doméstica, ou 

seja, a educação que se dava na casa para os seus senhores refletia não só o temor que os pais 

tinham de colocar seus filhos nas escolas instituídas, por preconceito, questões de saúde, 

emulação ou disciplina, mas também a representação existente de que a educação doméstica 

afirmava um estatuto de diferenciação social. Era ofertada somente para as camadas mais 

abastadas da população, tratadas como "elites" neste estudo, e era amplamente aceita e 

reconhecida como a modalidade mais adequada para o ensinamento dos filhos, principalmente 

das meninas e dos meninos menores (FERNANDES, 1994). 
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Desse modo, as preceptoras foram as primeiras educadoras “oficialmente instituídas 

que tornaram o seu ‘fazer’ uma ‘atividade profissional’ remunerada, representando a abertura 

do mercado de trabalho intelectual à condição feminina” (LÔBO; FARIA, 2008, p.39). 

Na segunda metade do século XIX, influenciada pelas ideias europeias, a 

classe dirigente do país concebe que a organização e a afirmação do estado 

imperial têm que priorizar a centralização das decisões e ações, entre elas as 

educacionais. A partir de então, idealiza-se um sistema de ensino brasileiro, 

do qual faria parte uma progressiva obrigatoriedade de educação, ainda que, 

inicialmente, englobando a educação doméstica como modalidade 

reconhecida, iniciando-se o sistema de educação da época (FERNANDES, 

1994, p. 68). 

Mais tarde, em 1875, foi fundada em São Paulo a primeira Escola Normal, com turmas 

separadas por turno, dando oportunidade a ambos os sexos de estudarem o magistério, já que 

no período colonial eram os homens que o exerciam. 

[...] com o passar do tempo - já nos últimos anos do Império -, a situação se 

alterou e, pouco a pouco as mulheres foram sendo admitidas na Escola 

Normal e acabaram por transformá-la num espaço predominantemente 

feminino (DEMARTINI; ANTUNES, 1993, p. 6). 

 

Assim, devido à afinidade entre a carreira docente e a maternidade, o magistério 

ajudou a mulher a buscar significados sociais, pois, além de ser mãe e mulher, antes 

totalmente submissa, ela foi ocupando novos espaços, o que vem proporcionando seu 

crescimento intelectual. 

Segundo Oliveira (2009), o ingresso no magistério significou, para muitas, a 

oportunidade de prosseguir nos estudos, ascendendo a graus mais elevados de formação, 

sendo que a profissão no magistério passou a ser cada vez mais dominada pelas mulheres, 

devido à insatisfação dos homens pela baixa remuneração salarial. Estes, para que pudessem 

sustentar a sua família, precisavam procurar profissões mais rentáveis. 

Mesmo assim, a participação feminina em cursos como o de farmácia, odontologia e 

medicina era ínfima. O mesmo ocorria com o curso Comercial, na perspectiva do ensino 

superior. Segundo Saffioti, 

[...] os objetivos dos cursos comerciais consistiam em preparar 

profissionalmente pessoas que pudessem, mais tarde, desenvolver suas 

atividades ocupacionais sob o comando de um chefe, não sendo, portanto, 

imprescindível que o candidato apresentasse qualidades excepcionais no 

campo da iniciativa e liderança, até certo ponto exigidas para o desempenho 

das profissões liberais (SAFFIOTI, 2013, p. 312). 

 

No Brasil, a década que antecedeu o ano de 1930 foi marcada por muitas lutas e 

manifestações em prol da quebra de paradigmas no tocante à educação. Embora os processos 
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educativos desenvolvidos no Brasil tivessem por base modelos de educação oriundos dos 

modelos europeus, existiam pessoas que lutavam por uma educação mais inclusiva, que 

inserisse a população pertencente à planta baixa da sociedade e as mulheres. Nesta direção 

dois projetos marcaram a história da educação no Brasil, tendo em vista sua preocupação com 

a educação do povo excluído: o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, com o título “Ao 

povo e ao Governo”, apresentado em 1932 (foi o primeiro projeto de cunho inovador); o 

segundo refere-se à educação popular de Paulo Freire, cujo objetivo consistia em alfabetizar 

utilizando o diálogo e a participação como metodologia de ensino, em oposição à educação 

bancária, que tinha como princípio a obediência cega. 

O Manifesto dos Pioneiros da Educação apresentava um caráter inovador por se 

assemelhar à proposição anarquista de educação, no que diz respeito à educação popular. A 

diferença estava no fato de que a proposição era voltada para a educação pública, sendo o 

governo o seu gestor. Outra questão evidente nesta proposição consistia na aprendizagem por 

aptidões, característica da educação eugênica, perspectiva de educação excludente em função 

da seleção de pessoas. 

Ainda com relação ao Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, pode-se inferir que 

ele propôs uma ressignificação para a educação brasileira, na defesa de uma escola pública 

obrigatória, gratuita e laica; formação universitária dos professores, coeducação dos sexos, 

unificação do ensino secundário, considerando-se o cenário político do período, que incidia na 

edificação de um ideário de nação. A educação, cujos defensores eram Anysio Teixeira, 

Lourenço Filho e Fernando Azevedo, tinha forte influência do pensamento de Dewey. O 

documento apresentava uma 

Concepção pedagógica nova ou moderna contrapondo-se à concepção 

tradicional, a concepção pedagógica renovadora se ancora numa visão 

filosófica baseada na existência, na vida, na atividade. Não se trata mais de 

encarar a existência humana como mera atualização das potencialidades 

contidas na essência. Do ponto de vista pedagógico o eixo se deslocou do 

intelecto para as vivências; do lógico para o psicológico; dos conteúdos para 

os métodos; do professor para o aluno; do esforço para o interesse; da 

disciplina para a espontaneidade; da direção do professor para a iniciativa do 

aluno; da quantidade para a qualidade; de uma pedagogia de inspiração 

filosófica centrada na ciência da lógica para uma pedagogia de inspiração 

experimental baseada na biologia e na psicologia (SAVIANI, 2005, p. 33-

34).  

 

Diante do cenário em tela, a educação feminina sofre oscilações. Às vezes é 

valorizada, e em outras vezes desconsiderada em seu percurso histórico. Na visão de Saffioti 

(2013, p. 320), a reforma educacional realizada no ano de 1942, por Gustavo Capanema, 
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ministro da educação e saúde, “pelo simples fato de ter concebido um ensino secundário 

feminino”, permitiu a separação entre o que e como ensinar no contexto da educação 

feminina, num instante em que o país ousava adentrar os trilhos da modernização, por meio da 

industrialização proposta pelo governo de Getúlio Vargas. 

A proposição em torno do novo projeto de educação para o Brasil que foi conhecido 

mundialmente, sobretudo na América Latina e países da África, consistiu-se no 

desenvolvimento de uma educação de base popular, organizado e dirigido por Paulo Freire. O 

projeto estava contido em um contexto histórico caracterizado por forte crise política e 

econômica. 

A propositura realizada por Paulo Freire, mediante desenvolvimento de uma educação 

dialógica, consistia em não aceitação daquela denominada por ele como educação bancária, 

depositária de informações para a obtenção de pessoas obedientes. A visão do autor era a de 

que nada é estático, ou seja, na dinâmica da vida humana em sociedade, tudo está em 

movimento. Paulo Freire, partindo dessa concepção e diante de realidade educativa brasileira, 

que apresentava uma alta taxa de 39,35% de analfabetismo entre população com 15 ou mais 

anos de idade4, optou por criar estratégias de educação, conforme declara Brandão (1981, 

p.8): 

Aquele era o tempo da criação dos movimentos populares de cultura (MCP), 

dos centros de cultura popular do movimento estudantil (CPC), do 

Movimento de Educação de Base da Igreja Católica (MEB), da campanha 

De Pé no Chão também se Aprende a Ler, da Prefeitura de Natal, entre 

tantos outros grupos, lugares e equipes onde se misturavam educadores, 

estudantes, professores, profissionais de outras áreas que, por toda a parte, 

davam sentidos novos a velhas palavras: educação popular, cultura popular.  

 

A extensão foi o meio utilizado por Paulo Freire para materializar suas intenções no 

campo da educação para a emancipação. Por meio de sua ação na Universidade Federal de 

Pernambuco, na cidade de Mossoró-RN, o autor ousou desenvolver uma prática educativa 

sonhada coletivamente, com o objetivo de libertar os homens e mulheres. Tal prática, na visão 

de Saviani (2005, p.36),  

Convencionou-se denominar de “pedagogia libertadora” a concepção 

pedagógica cuja matriz remete às ideias de Paulo Freire. Sua inspiração 

filosófica se encontra no Personalismo cristão e na fenomenologia 

existencial. Como se trata de correntes que, como o pragmatismo, se insere 

na Concepção humanista moderna de filosofia de educação, a pedagogia 

libertadora mantém vários pontos de contato com a pedagogia renovadora. 

                                                           

4Ver: ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. (2001). 
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Também ela valoriza o interesse e iniciativa dos educandos, dando 

prioridade aos temas e problemas mais próximos das vivências dos 

educandos sobre os conhecimentos sistematizados. “Mas, diferentemente do 

movimento escola novista, a pedagogia libertadora põe no centro do trabalho 

educativo temas e problemas políticos e sociais, entendendo que o papel da 

educação é, fundamentalmente, abrir caminho para a libertação dos 

oprimidos”. 

 

A proposta de Paulo Freire tinha como pano de fundo a educação popular, educação 

do povo, com e para o povo, com capacidade para desenvolver um fazer pedagógico que 

considerasse a realidade de vida das pessoas, a fim de transformar o mundo em que elas 

vivem, ou seja, sua história de vida e seu contexto social. A ideia principal é a de que na 

relação humana, todos somos ensinantes e ao mesmo tempo aprendentes. 

Esta é uma das razões pelas quais, este é um método que se constrói a cada 

vez que ele é coletivamente usado dentro de um círculo de cultura de 

educadores-e educandos. E o trabalho de construir o repertório dos símbolos 

da alfabetização já é o começo do trabalho de aprender. Por isso ele deve 

envolver um máximo de pessoas da comunidade, do lugar onde serão 

formadas uma ou mais turmas de alfabetizandos. “A ideia de uma ação 

dialogal entre educadores-e-educandos deve começar com uma prática de 

ação comum entre as pessoas do programa de alfabetização e as da 

comunidade” (BRANDÃO, 1981, p. 11). 

 

Na prática, a proposta se configurou como um projeto de construção coletiva, 

elaborada por e para homens e mulheres, cujas vidas são marcadas pelas muitas formas de 

adversidades: realidade vivida e experienciada no mundo real. Conforme Brandão (1981, 

p.12) “O vivido e o pensado que existem vivos na tala de todos, ele é importante: palavras, 

frases, ditos, provérbios, modos peculiares de dizer, de versejar ou de cantar o mundo e 

traduzir a vida”. 

O fundamento da proposição do pensador Paulo Freire se baliza no diálogo e na 

participação como metodologia de trabalho, que se materializa no exercício da amorosidade 

mediante prática educativa popular. Isso ressignifica a razão do trabalhador ser e estar no 

mundo, pois, na prática é possível desenvolver o respeito ao saber do outro, o que possibilita 

para os trabalhadores descortinar o mundo e aos educadores encontrar na pedagogia 

possibilidades para se educar, em um processo de transformação. 

No Brasil, a educação consiste em um direito que se configura como uma conquista 

crescente das mulheres em todos os estados. Conforme Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio - PNAD, publicada em 2013, a mulher tem conseguido desenvolver maior grau de 
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escolaridade, de profissionalização, além do aumento da expectativa de vida que até então, 

passou de 65 anos na década de 1980, para 77 anos em 20105. 

Tais conquistas refletem as lutas de mulheres na vida e nos movimentos sociais, além 

da sua presença nos espaços até pouco tempo ocupados apenas pelas pessoas do sexo 

masculino. Uma das provas da ocupação dos espaços pelas mulheres foi o fato de o Brasil 

eleger, no ano de 2014, a primeira mulher a presidente do país. Tal conquista evidencia a 

percepção de Perrot (2012, p. 15), ao afirmar que "a história das mulheres mudou". 

Em seus objetos, em seus pontos de vista. Partiu de uma história do corpo e 

dos papéis desempenhados na vida, privada para chegar a uma história das 

mulheres no espaço público da cidade, do trabalho, da política, da guerra, da 

criação. Partiu de uma história das mulheres vítimas para chegar a uma 

história das mulheres ativas, nas múltiplas interações que provocam a 

mudança (PERROT, 2012, p. 15). 

 

Diante do exposto, fica evidente o progresso em relação ao lugar ocupado pela mulher 

na sociedade. Contudo, ainda há muito a conquistar. A EJA é um exemplo de que existe um 

número significativo de mulheres que ainda não conseguiram chegar e permanecer na escola, 

para concluir seu processo formativo, como é o caso das mulheres que fazem parte desta 

investigação.  

A Constituição Federal, em seu capítulo II, trata da Educação Básica. No tocante às 

disposições gerais, na Seção II, especificamente relativo à Educação de Jovens e Adultos, em 

se Art. 37, menciona que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio, na idade 

própria, e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida, 

conforme segue: 

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

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

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

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

com a educação profissional, na forma do regulamento.          

                                                           

5 Portal Brasil, com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Site:http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/mulheres-sao-maioria-da-populacao-e-ocupam-mais-

espaco-no-mercado-de-trabalho. < acesso em 25 de Setembro de 2018>. 
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 Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 

prosseguimento de estudos em caráter regular. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze 

anos; 

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (BRASIL, 2008). 

 

 

1.2 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no Contexto Histórico 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi debatida e elaborada 

no contexto de redemocratização do país, logo após a queda do Estado Novo (1937-1945). Foi 

promulgada somente em 1961, com o n° 4.024, e duas vezes reformulada: Lei n 5.692/1971 e 

Lei n 9.394/1996. (LDB, 1996). 

Assim, se considerando toda a legislação vigente, evidencia-se que a Educação de 

Jovens e Adultos consiste em dar direito previsto em lei, seu cumprimento se configura como 

um dever.  

No período que se seguiu, o projeto recebeu numerosas emendas e vários substitutivos, 

o mais importante foi apresentado por Carlos Lacerda em 1959, e continha mecanismos de 

transferência de recursos públicos para as escolas particulares. Durante 13 anos, travou-se 

intenso debate, no âmbito do Estado e da sociedade civil, entre os que defendiam a prioridade 

da escola pública e os partidários da liberdade de ensino. Para os primeiros, os recursos do 

Estado deveriam ser empregados na manutenção e na expansão das escolas oficiais, que 

deveriam ministrar um ensino obrigatório, gratuito e laico. Para os outros, esses recursos 

deveriam ser transferidos às instituições particulares, que ministrariam o ensino conforme as 

orientações ideológicas das famílias, cabendo ao Estado apenas ocupar o espaço não 

preenchido pela iniciativa privada.  

Após a solução de compromisso para a crise desencadeada pela renúncia do presidente 

Jânio Quadros, em agosto de 1961 – ou seja, a posse do vice-presidente João Goulart sob 

regime parlamentarista –, o Congresso compôs um texto conciliador das várias tendências e 

foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de nº 4.024, sancionada pelo 

presidente da República, João Goulart, a 20 de dezembro do mesmo ano. Na essência, a lei 
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nada mudou, sendo mantida a estrutura tradicional do ensino. Sua única vantagem talvez 

estivesse no fato de não ter prescrito um currículo fixo e rígido para todo o território nacional, 

em cada nível e ramo. 

Em linhas gerais, o sistema educacional continuou a ser organizado segundo a 

legislação anterior, ou seja:  

1) ensino pré-primário: composto de escolas maternais e jardins de infância; 

 2) ensino primário: obrigatório a partir dos sete anos de idade, sendo ministrado, no 

mínimo, em quatro séries anuais;  

3) ensino médio: dividido em dois ciclos, o ginasial (quatro anos) e o colegial (três 

anos ou mais), abrangendo os cursos secundário, técnico e de formação de professores para o 

ensino primário e pré-primário. Ao Conselho Federal de Educação foi conferida a 

competência de indicar até cinco das disciplinas para todos os sistemas de ensino médio, 

cabendo aos conselhos estaduais completar os respectivos currículos. Foi mantido o exame de 

admissão para ingresso no ciclo ginasial. O ensino técnico de grau médio foi dividido em 

industrial, agrícola e comercial. Com relação às mulheres, o ensino normal por finalidade a 

formação de professores, orientadores, supervisores e administradores escolares, assim como 

o desenvolvimento dos conhecimentos e técnicas relativos à educação da infância;  

4) ensino superior: a lei manteve as linhas mestras da reforma Francisco Campos, que 

atribuía às faculdades de Filosofia, Ciências e Letras o papel central na objetivação da idéia 

universitária. A Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, revogou por completo o capítulo 

do ensino superior da Lei de Diretrizes e Bases, consolidando medidas da reforma 

universitária. Para tanto, criou-se o Conselho Federal de Educação, que introduziu profunda 

modificação descentralizadora na administração do ensino, conferindo àquele colegiado, 

funções normativas que abrangiam o quadro da educação nacional. Tais funções também 

foram gradualmente modificadas por diferentes leis, que transferiram ao ministro de Estado e 

a outros órgãos atribuições pertinentes àquele colegiado. 

Cerca de dez anos mais tarde, já na vigência do regime militar (1964-1985), a Lei nº 

4.024/1961 foi reformulada pela Lei nº 5.692/1971, assinada pelo então presidente general 

Emílio Garrastazu Médici. Reduziu o segundo grau aos três ou quatro anos do segundo ciclo, 

do antigo ensino médio, agora universal e compulsoriamente profissional. A antiga função do 

ensino médio de fornecer uma educação preparatória ao estágio superior foi subordinada à 

habilitação profissional: a formação de técnicos e auxiliares-técnicos destinados ao 
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preenchimento de postos de trabalho na indústria, no comércio, nos serviços e na agricultura 

passava a ser o objetivo de todas as escolas de segundo grau. 

Neste contexto, para diminuir as resistências dos jovens, principalmente os que 

cursavam o ensino secundário, o novo ensino foi chamado de profissionalizante. Pretendia-se 

distingui-lo do ensino profissional, estigmatizado como de “segunda classe”, destinado aos 

filhos da classe trabalhadora. Essa reforma de ensino decorreu da política governamental 

voltada para a contenção da demanda do ensino superior, considerada incompatível com as 

necessidades nacionais. A última edição da LDB - Lei nº 9.394/1996 promoveu mudanças 

significativas no cenário político nacional, o que imprimiria novos contornos à educação 

nacional.  

A vitória do partido de oposição ao regime militar, Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB), nas eleições legislativas de 1974, além do início do processo de abertura política, 

promovido pelo presidente Ernesto Geisel (1974-1979) e continuado por seu sucessor, João 

Batista Figueiredo (1979-1985), resultaram na paulatina restauração dos direitos 

democráticos. Esse processo se estendeu até março de 1985, quando o poder foi devolvido aos 

civis. Em seguida, foi decidida a convocação de uma assembléia nacional constituinte. 

Em abril de 1992, o Fórum organizou o seminário “LDB em tramitação: impasses e 

perspectivas”, reunindo educadores, representantes de entidades de todo o país e 

parlamentares de vários partidos, além de José Goldemberg, ministro da Educação do governo 

do presidente Fernando Affonso Collor de Mello (1990-1992). Contudo, a tramitação do 

projeto ficou praticamente paralisada até o segundo semestre de 1992. 

Em 20 de dezembro de 1996, o texto da Lei de Diretrizes e Bases – Lei nº 9.394, 

conhecida como Lei Darcy Ribeiro – foi sancionado pelo presidente Fernando Henrique 

Cardoso, e em 23 de dezembro foi publicado no Diário Oficial da União. A argumentação do 

governo foi de que a Lei de Diretrizes e Bases deveria ser uma lei do possível, passível de 

cumprimento a partir dos recursos financeiros disponíveis, nos esquemas orçamentários 

convencionais. Além disso, ela deveria ter flexibilidade suficiente para se adequar às 

diferentes situações da educação nacional. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) estabeleceu 

dois níveis de ensino: a educação básica e a educação superior. Definido no artigo 21 da lei, o 

conceito de educação básica congregou, articuladamente, as três etapas da educação nacional: 

a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Trata-se, pois, de um conceito 
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amplo, que reconhece a importância da educação escolar nas diferentes fases do 

desenvolvimento da vida do educando, englobando o atendimento escolar desde a mais tenra 

infância até o final da adolescência. 

Merece destaque ainda o artigo 4º, que trata do dever do Estado para com a educação 

escolar pública, ao prever a obrigatoriedade e a gratuidade para o ensino fundamental, 

inclusive para aqueles que não tiveram acesso a este na idade própria. Além de redefinir a 

organização dos níveis de ensino, este mesmo artigo introduziu outra novidade na legislação 

educacional brasileira, ao estabelecer o atendimento especializado e gratuito a educandos com 

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino.  

Convergindo com estas premissas, o Decreto 5.840, de 13 de julho de 2006, instituiu, 

no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional, com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Os cursos do 

Proeja foram ofertados de forma integrada ou concomitante. Na forma integrada, a formação 

profissional e a formação geral foram unificadas numa mesma matrícula, enquanto na forma 

concomitante os cursos eram oferecidos em instituições distintas. Assim, em uma escola o 

estudante poderia receber formação profissional e, em outra, formação do ensino regular 

(fundamental ou médio).  

Nesta direção, configurava-se um contexto de mudanças significativas na educação 

brasileira, que propiciou elementos para envidar estudos que contribuíram para garantir o que 

já estava assegurado na legislação vigente. Considera-se que estudos e pesquisas neste sentido 

possam colaborar com a adoção de políticas educacionais que venham atender aos anseios dos 

jovens e adultos brasileiros, daí a relevância do estudo em pauta, que poderá contribuir para 

compreender quais os principais motivos que levam as jovens mulheres a desistência do 

ensino de EJA? 

Para o alcance dos objetivos propostos pela pesquisa, buscou-se embasamento teórico 

em autores que versam sobre as principais temáticas abordadas pelo estudo, seguindo os 

passos indicados no capítulo a seguir, que trata do percurso metodológico percorrido para a 

elaboração desta dissertação de mestrado.  
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CAPÍTULO II - PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Nesta pesquisa, procurou-se preservar a identidade das jovens mulheres entrevistadas, 

optou-se por manter os nomes das participantes em anonimato, conforme autorizado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa CEP, sendo utilizadas identificações fictícias, com nome de 

flores e o ano de realização do estudo. As escolas, objetos da pesquisa, ficaram identificadas 

como escola A e escola B.  

Conforme Bogdan e Biklen (1994), a metodologia qualitativa se configura como uma 

possibilidade em que o pesquisador, ao fazer uso desta prerrogativa, faz uso de uma série de 

asserções, que diferem das que são utilizadas quando se estuda o comportamento humano, 

com o objetivo de descobrir fatos e causas. 

Ainda para os autores, a pesquisa qualitativa é entendida como: 

[...] um termo genérico que agrupa estratégias de investigação que partilham 

de determinadas características. Os dados recolhidos são [...] ricos em 

pormenores descritos relativos a pessoas, locais e conversas e de complexo 

tratamento estatístico (BOGDAN e BIKLEN 1994, p. 16).  

 

Inicialmente nesta investigação, a preocupação da pesquisadora foi o levantamento 

dos dados, zelando pelo significado do processo de construção das percepções dos sujeitos e 

não apenas com os resultados e o produto final. 

Na percepção de Bogdan e Biklen (1994), para a edificação de uma pesquisa via 

abordagem qualitativa, os dados devem ser recolhidos em seu ambiente real, sem que haja 

nenhum tipo de manipulação intencional, apreciados em sua importância e evidenciados de 

forma descritiva.  

Pelos motivos elencados por Biklen (1994), a pesquisadora preocupou-se mais com o 

processo do que com o resultado da pesquisa; portanto, levando em consideração o 

significado que o sujeito pesquisado deu às coisas e à sua própria interpretação dos motivos 

do abandono escolar.  

Importante destacar ainda que, na visão de alguns autores, dentre estes Arroyo (2005), 

as trajetórias truncadas e fragmentadas que os jovens e adultos carregam colocam em xeque a 

linearidade do pensar e do fazer pedagógico, interrogando as bases que estruturam a docência 

e a Pedagogia. Em outras palavras, para entender os motivos que levam à desistência é preciso 
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considerar, além dos motivos pessoais, também os motivos relacionados à estruturação dos 

cursos e das unidades escolares que ofertam a EJA. 

Nesse sentido, o mesmo autor afirma que:  

O sonho da escola é que todas as trajetórias escolares fossem lineares, 

sempre progredindo, sem quebras, subindo as séries sem escorregar, 

aprendendo em progressão contínua, em ritmos acelerados. Quaisquer alunos 

(as) que não seguirem essa linearidade serão catalogados como alunos com 

problemas de aprendizagem, de ritmos lentos, de progressão descontínua, 

desacelerada. A maior parte ou a totalidade das trajetórias dos alunos e 

alunas que volta a EJA não se enquadram nessa esperada linearidade. 

Contrapõem-se a essa linearidade. Contestam-na. Interrogam as bases 

teóricas (se é que existem) dessa suposta linearidade nos processos de 

aprender e de desenvolvimento humano (ARROYO, 2005, p.36). 

 

Diante do exposto, a análise dos dados coletados por meio das entrevistas partiu de 

uma visão ampla para uma visão mais focada. Assim, a natureza da pesquisa proporcionou à 

pesquisadora interagir com as ex estudantes, que compuseram o recorte empírico da pesquisa, 

sendo que, por meio do diálogo, foi possível elucidar as dúvidas, através de um processo 

dialético, via interação e reflexão. 

A preocupação, que se fez presente no decorrer da pesquisa se refere ao próprio 

estudo, foi a elaboração de um questionário (Apêndice 01), no molde “Roteiro de 

Entrevistas”, de forma clara, objetiva e de fácil compreensão pelas entrevistadas. O roteiro 

composto de perguntas abertas para narrativas teve a intenção de favorecer e permitir a coleta 

de dados que mais se aproximassem da realidade vivenciada pelas jovens mulheres, que 

abandonaram a EJA, diante da vivência junto à modalidade nas escolas pesquisadas e para 

além dela.  

Para apreensão dos dados e melhor compreensão sobre a realidade das entrevistadas, 

optou-se pela utilização da ferramenta denominada “história oral” que, na concepção de 

alguns autores, nesse tipo de estudo, pode ser de grande relevância.  

[...] a história oral pode dar grande contribuição para o resgate da memória 

nacional, mostrando-se um método bastante promissor para a realização de 

pesquisa em diferentes áreas. É preciso preservar a memória física e 

espacial, como também descobrir e valorizar a memória do homem. A [...] 

memória de um pode ser a memória de muitos, possibilitando a evidência 

dos fatos coletivos (THOMPSON, 1992, p. 17). 

 

Do mesmo modo, a busca pela compressão dos principais motivos que levaram as 

entrevistadas à desistência dos cursos da EJA, através dos registros de suas memórias, teve o 
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intuito de evidenciar a influência dos fatores apontados por elas, que culminaram no 

abandono do curso, de forma geral.  

Para a realização das entrevistas, foi fundamental ouvir a manifestação das 

participantes, registrar suas  experiências e identificar os principais motivos que as levaram a 

desistir da EJA, mesmo sem ter concluído a educação básica. Inicialmente, após apresentação 

da pesquisadora, as jovens mulheres foram convidadas a falar de forma espontânea, sobre si 

mesmas, em relação à oferta da modalidade, sobre quem são, como se vêem e como pensam 

serem vistas, enquanto parte integrante da sociedade.  

Neste sentido, a partir da investigação realizada, tanto por meio dos referenciais 

teóricos quanto da análise da análise documental, além das entrevistas, buscou-se 

compreender quais os principais motivos apontados pelas jovens mulheres para o abandono 

escolar, antes mesmo da conclusão da educação básica. 

A análise documental, consiste em uma técnica essencial para a pesquisa qualitativa, 

uma vez que complementa as informações conseguidas por meio de outras técnicas, de forma 

a esclarecer novos aspectos relativos a um tema ou problema (LUDKE, 1986). Segundo este 

autor, a análise documental refere-se a uma técnica definitiva para a concretização da 

pesquisa na perspectiva das ciências sociais e humanas, sendo imperiosa, uma vez que parte 

significativa das fontes, escritas ou não, se configuram como a base do trabalho investigativo. 

[...] a análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de 

abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações 

obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 

problema (LUDKE, 1986, p. 38). 

 

A pesquisa bibliográfica, se configura como sendo a análise de materiais diversos e 

que ainda não foram analisados à luz da ciência, ou que podem ser revistos, indicando novas 

interpretações. Refere-se a uma atividade de localização de fontes, a fim de coletar dados, 

sejam eles gerais ou específicos, sobre algum tema. Trata-se de uma ação necessária em 

qualquer tipo de pesquisa.  

A pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a 

resolução de um problema pode ser obtida através dela, por outro lado, tanto 

a pesquisa de laboratório quanto a de campo (documentação direta) exigem, 

como premissa, o levantamento do estudo da questão que se propõe a 

analisar e solucionar. A pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser 

considerada também como o primeiro passo de toda pesquisa científica 

(LAKATOS, 1992, p. 44). 
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Diante do exposto, a propriedade essencial relativa à pesquisa bibliográfica consiste 

em possibilitar ao pesquisador um meio teórico diverso, de forma a contribuir para aumentar o 

conhecimento, a fim de transformar a pesquisa em um material rico sobre o assunto, com base 

no ponto de vista teórico em relação ao material a ser analisado.  

No que se refere às entrevistas, Gaskell (2002, p. 112) chama a atenção para o fato de 

que, apesar de a entrevista em profundidade sugerir os passos para a sua concretude, esses 

passos não necessariamente podem se apresentar de forma linear. Destaca o autor que esse 

processo de pesquisa é circular e reflexivo. Portanto, para melhor compreensão da 

metodologia de entrevista, o autor sugere e relaciona os passos a serem seguidos, que 

consistem em:  

a) Preparar o tópico guia;  

b) Selecionar o método de entrevista: individual, grupal ou uma combinação dos 

dois;  

c) Delinear estratégia para a seleção dos entrevistados;  

d) Realizar as entrevistas;  

e) Transcrever as entrevistas, e; 

f) Analisar o corpus do texto. 

Assim, com base nos dados levantados, foram apresentadas a análise e a discussão das 

entrevistas que fundamentaram a pesquisa. Na intenção de aproximar e aprofundar o 

entendimento dos dados coletados, foram realizadas várias leituras dos conteúdos originados 

da pesquisa a partir das entrevistas, a fim de identificar e definir os aspectos recorrentes e 

significativos, conforme objeto de estudo. As análises foram organizadas de forma 

sistemática, via metodologia que leva à compreensão e leitura das narrativas escritas e dos 

relatos e depoimentos das entrevistadas. 

Para orientação do e no processo de análise dos dados, tomou-se como referência 

Bardin (1995), que afirma: 

Na análise de conteúdo dos instrumentos utilizados no decorrer da pesquisa 

o pesquisador lança mão do que chama de “[...] um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 1995, p. 38). 

 

Segundo esta autora, os procedimentos são criteriosos e com muitos aspectos 

observáveis, que auxiliam no desvelar dos conteúdos, via dados levantados. Dessa forma, o 
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processo de análise defendido pela autora foi ao encontro da metodologia definida para 

análise dos dados levantados, se considerando a natureza da pesquisa em pauta.  

No tratamento dos dados utilizou-se a técnica da análise temática, que Bardin (1995) 

estabelece como sendo: classes ou categoria. Bardin (2011) alerta ainda que, na perspectiva da 

análise do conteúdo, as categorias são vistas como rubricas ou classes que agrupam 

determinados elementos reunindo características comuns. 

No caso desta dissertação, denominaram-se categorias, que, segundo a autora, baseia-

se em operações de desmembramento do texto em unidades, com a função de descobrir os 

diferentes núcleos de sentido que constituem a comunicação, possibilitando realizar o seu 

reagrupamento em classes ou categorias. 

Assim, na fase seguinte, de exploração do material, chegou-se ao período mais 

duradouro da pesquisa: a etapa da codificação, na qual foram feitos recortes em unidades de 

contexto e de registro; e a fase da categorização, no qual os requisitos para uma boa categoria 

foram as exclusões mútuas, homogeneidade, pertinência, objetividade, fidelidade e 

produtividade. Já a última fase do tratamento e inferência à interpretação permite que os 

conteúdos recolhidos se constituam em dados quantitativos e/ou análises reflexivas, em 

observações individuais e gerais das entrevistas. 

Com base no cruzamento dos dados colhidos por meio das entrevistas em 

profundidade, seguindo a teoria de Bardin (1995), descreveu-se detalhadamente como foi 

realizada a análise do corpus dos textos, construídos a partir da aplicação dos referidos 

instrumentos. 

Assim, no encaminhamento do processo de leitura e releitura das entrevistas em 

profundidades e das observações, utilizou-se como metodologia para a seleção dos fatos 

recorrentes nas falas dos sujeitos pesquisados a técnica de grifar com canetas coloridas no 

próprio texto os fatos significativos, a fim de realçar o que era mais expressivo nos relatos 

falados e escritos. Também foram acrescentados notas e comentários a este texto, 

proporcionando condições para organizar o pensamento enquanto pesquisadora, facilitando 

assim a análise dos dados coletados. 

No contexto descrito, utilizou-se uma matriz como estratégias para sistematizar e 

organizar os dados para fins de redação dos fatos recorrentes, assim utilizando a transposição 

dos dados por meio das categorias, consideradas como pontos de partida e chegada das 

reflexões finais, sendo que, à medida que as interpretações dos dados foram se processando e 
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fatos foram suscitados, foram também culminando e favorecendo a concepção das categorias 

descritas no decorrer das análises.  

 

2.1 O Cenário sócio geográfico das escolas 

Conforme expresso no Projeto Político Pedagógico da unidade escolar, aqui 

denominada de escola A. O Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), criado pelo 

Decreto nº 1.534, em 21 de agosto de 2008, localiza-se na região central da cidade de Várzea 

Grande, Estado de Mato Grosso. O objetivo é desenvolver uma nova dinâmica no 

atendimento especializado, na modalidade de ensino voltada para a inclusão social de jovens e 

adultos que não lograram êxito no processo de ensino aprendizagem em idade e tempo certos.  

Como política de Estado, a educação promovida pelo CEJA tem os mesmo objetivos e 

funções sociais na formação e informação da comunidade escolar, em meio à diversidade que 

sempre cercou a Educação de Adultos no Brasil. Atualmente a escola é mantida pelo governo 

Estadual, com auxílio do governo Federal, sendo representada civil e juridicamente pelo 

Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE), como Unidade Executora (PPP, 

2016). 

Visando melhorar o atendimento na EJA, os Centros de Educação de Jovens e Adultos 

são instituições criadas pelo Decreto nº1.123 de 28/01/2008, à luz da Resolução 180/00, do 

Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso (CEE/MT). Constituem-se em espaços 

próprios, estrutura e metodologias diferenciadas para a oferta da modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, havendo no estado de Mato Grosso um total de 25 (vinte e cinco) unidades, 

criadas a partir de 2008.  

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (2016) das Escolas investigadas, o 

CEJA é uma das instituições criadas pelo Decreto nº 1.534 de 21/08/2008, à luz da Resolução 

180/00 do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso (CEE/MT). 

O Processo de Ensino Aprendizagem ofertado pelo CEJA A tem como normativa 

disciplinada inicialmente pela Resolução 180/200/CEE/MT e, posteriormente, com revogação 

e publicação de novo marco normativo pela Resolução 005/2011/CEE/MT - Conselho 

Estadual de Educação de Mato Grosso.  

A Educação de Jovens e Adultos, modalidade da Educação Básica, constitui-se, no 

Sistema Estadual de Ensino, uma oferta da educação regular, com características adequadas às 
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necessidades e disponibilidades dos Jovens e Adultos, que não tiveram acesso à escolarização 

na idade própria, ou cujos estudos não tiveram continuidade nas etapas de Ensino 

Fundamental e Médio. Esta deverá pautar-se pelo respeito às condições sociais e econômicas, 

ao perfil cultural e aos conhecimentos dos estudantes, com vistas ao exercício da cidadania, à 

formação para o mundo do trabalho e ao longo da vida.  

Assim, o CEJA A tem como objetivo promover a inclusão social e a escolarização de 

jovens e adultos que não tiveram acesso à educação na idade própria e aos que, mesmo tendo 

acesso, não conseguiram continuar seus estudos, proporcionando-lhes condições para que essa 

parte da população construa sua cidadania.  

O Ensino Médio está estruturado da seguinte forma: o 1º ano corresponde ao mesmo 

1º ano da escola regular, e 2º ano corresponde ao 2º e 3º anos. Tem a duração de 2 (dois) anos, 

a organização é trimestral e por área de conhecimento. A Carga horária mínima é de 800 

(oitocentas) horas anuais e 200 (duzentos) dias letivos. A freqüência mínima é de 75%. É 

ofertado nos períodos matutino das 7h às 10h; vespertino das 13h00min às 16h00min e 

período noturno das 19h às 22h.  

O CEJA “A” possui grande espaço de área coberta, área aberta, arborizada com praça 

de recreação; 17 salas de aula, 01 sala adaptada para sala de aula, 01 secretaria, 01 sala de 

direção, de coordenação pedagógica, de coordenação de área, de biblioteca, sala dos 

professores e sala de recurso (multifuncional). Conta ainda com 01 laboratório de informática 

e 05 laboratórios para o curso técnico PROEJA6, uma quadra poliesportiva, 01 refeitório, 01 

galpão, 04 banheiros masculinos; 04 banheiros femininos, 02 banheiros (01 masculino e 01 

feminino) adaptados para pessoas com deficiências, 02 banheiros (01 masculino e 01 

feminino) na sala dos professores, para atender aos profissionais da educação; palco para 

apresentações diversas e 01 estacionamento (PPP, 2016). 

 A preocupação com o espaço é essencial e se apresenta sempre organizada e limpa; a 

caixa d’água, reservatórios e bebedouros bem higienizados. A escola foi pintada recentemente 

e está bem conservada. É um ambiente acolhedor para receber bem os alunos, profissionais e 

comunidade, demonstrando respeito da escola para com o seu público.  

                                                           

6 Ao longo de 3 anos a escola realizou a oferta do  Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino 

Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA  instituído pelo Decreto 5.478/05 para a 

oferta no sistema público de ensino em todo o Brasil. 
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Quanto aos materiais e recursos pedagógicos da escola, observou-se que são materiais 

e equipamentos adequados, como: ambientes climatizados, espaços temáticos, salas 

multifuncionais, livros didáticos e paradidáticos, jogos, equipamentos de multimídias, 

armários, mesas, cadeiras, computadores, impressoras, bebedouros e outros que auxiliam a 

aprendizagem, de quaisquer conteúdos, intermediando os processos de ensino-aprendizagem, 

intencionalmente organizados por educadores na escola ou fora dela.  

Esses equipamentos, materiais e recursos pedagógicos são adquiridos em quantidade, 

de modo a atender às necessidades da escola, organizados e controlados com quantidade igual 

para cada área do conhecimento, a fim de manter a sua conservação.  

A escola A trabalha com um grande e diversificado público das mais diversas faixas 

de idades, que é próprio da EJA, composto por trabalhadores jovens e adultos inclusos no 

mercado formal e informal, desempregados, aposentados, do lar, trabalhadores do sexo, 

jovens com distorção idade/série, jovens e adultos deficientes e jovens e adultos que tiveram 

ou têm algum tipo de restrição na justiça.  

A escola B, segunda escola lócus da pesquisa, localiza-se em um bairro periférico da 

capital Cuiabá – MT, sendo esta atendente da educação básica e que entre os anos de 2012 a 

2016, atendia também a modalidade de EJA, encerrando tal atendimento na perspectiva de 

EJA, no ano de 2016.  A Escola Estadual denominada aqui de escola “B“ localiza-se na via 

bairro Tijucal – Cuiabá, CEP 78088-420; é mantida pelo Governo do Estado de Mato Grosso 

e administrada pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), a qual norteia todo o seu 

trabalho, por meio do Projeto Político Pedagógico, nos termos da legislação vigente.  

De acordo com o Projeto Político Pedagógico da escola B, esta teve seus atos oficiais e 

históricos aprovados a partir de sua criação, conforme consta no Diário oficial de 04/03/1983, 

sendo autorizada a funcionar via Decreto nº 2283/83, de 31 de janeiro de 1983, assinado pelo 

então governador do estado Frederico Campos.  

Na época atendia alunos da educação infantil até a antiga 8ª série, hoje 9º ano. Com a 

Resolução Nº 262/02 – CEE/MT de gestão compartilhada da educação entre as redes 

municipal e estadual, tem gradativamente se dedicado até às séries finais da educação básica – 

nos anos de 2012 a 2016 atendeu também a EJA.  

A comunidade escolar do CEJA, formada em sua maioria por famílias humildes, de 

situação socioeconômica de baixa a média, com grande diversidade de profissões, destacando-

se pela frequência, entre as mulheres, as funções de domésticas (diaristas), vendedoras, 
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manicures e, entre os homens, pedreiros, vendedores, mecânicos, motoristas. A maioria não 

tem o hábito de ler e os programas preferidos giram em torno de “Cadeia Neles”, jornal local, 

novelas, “Fantástico”, “Jornal Nacional” e “Domingo Espetacular” (PPP, 2016).  

O bairro em que está inserida a Escola B apresenta índice considerável de uso de 

drogas e casos de violência. O Projeto Político Pedagógico da escola B afirma que, além de 

ser um espaço de acesso ao conhecimento sistematizado, pode também, mediante suas ações, 

minimiza as vulnerabilidades dos alunos. Tal prerrogativa não se desenvolveu na prática, uma 

vez que a oferta de EJA deixou de existir no ano de 2016. 

No tocante ao espaço físico, a instituição de ensino possui uma estrutura física que 

contempla: 11 salas de aula, sendo que algumas destas salas estão ociosas no período noturno; 

01 sala de leitura; 01 laboratório de informática; 01 cantina; 01 quadra de esportes coberta; 

banheiros para alunos; 02 cozinhas; 01 depósito para merenda; 01 almoxarifado; 01 sala de 

recreação esportiva; 01 sala de professores; 01 sala de material de limpeza; 01 sala de 

depósito; 01 pátio coberto; 01 sala de diretor; 01 horta; 01 banheiro para professor; 01 

secretaria; 01 sala de radiocomunicação; 01 sala de articulação; 01 campo de futebol society; 

01 sala para atividades complementares e 01 sala de coordenação pedagógica.  

Os dados obtidos e reportados nesta pesquisa foram extraídos do Projeto Político 

Pedagógico das duas escolas investigadas, não havendo nestes, portanto, informações 

relacionadas à renda, tipos de moradia, nível de escolaridade dos pais, e outras de ordem 

pessoal, das famílias das entrevistadas.  

Logo após a definição do tema em questão, e o conhecimento quanto às escolas lócus 

da pesquisa, o projeto foi submetido à plataforma Brasil, passando assim pelo Comitê de 

Ética, para que, após a aprovação, pudesse ser realizado o estudo, com as fontes da pesquisa.  

Na perspectiva da pesquisa qualitativa, a metodologia empregada para o alcance dos 

objetivos propostos foi a pesquisa bibliográfica, as fontes documentais, e pela história oral, o 

que possibilitou a participação das jovens mulheres no processo histórico da pesquisa, com 

vistas a conhecer e aprofundar aspectos sobre determinada realidade, tais como: os padrões 

culturais, as estruturas sociais, os processos históricos ou os laços do cotidiano (CHIZZOTTI, 

1991).  

Alberti (2004) afirma que, na metodologia de história oral, tem-se a oportunidade de 

estar diante do fascínio do vivido. Enfatiza também a experiência histórica do entrevistado, 

tornando o passado mais concreto.  
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Para dar início à escrita da dissertação, inicialmente foram selecionados os materiais 

escritos, de autores que versam sobre os temas abordados, para o embasamento teórico do 

estudo. Posteriormente foram analisados documentos das jovens mulheres matriculadas na 

EJA, entre os anos de 2012 e 2016, que desistiram do curso, constantes dos arquivos das duas 

escolas que ofertam a EJA. Por fim, foram selecionadas, aleatoriamente, 10 jovens mulheres 

de cada uma das escolas que compõem o universo da pesquisa e que desistiram da EJA, para 

fazerem parte como participantes (entrevistadas), objetivando identificar variáveis qualitativas 

e quantitativas, bem como as possíveis causas do abandono escolar antes de concluírem o 

ensino médio, na perspectiva destas mulheres.  

Com relação à faixa etária das entrevistadas da pesquisa, estas encontram-se entre os 

nascidos nos anos de 1991 e 1998, ou seja, na faixa etária de 18 a 25 anos, em 2016, 

entendidas nesta investigação como jovens mulheres. É preciso levar em consideração, nesta 

pesquisa, que a escola denominada de “A” tem um número bastante expressivo de matrículas 

em todas as etapas da modalidade de ensino da EJA, porém tratou-se especificamente do 

ensino médio, ofertado nos três períodos de funcionamento da referida escola, sendo 

constatado que as jovens mulheres, sujeitos desta pesquisa, já haviam abandonado a escola na 

fase anterior. 

 Assim, além da técnica de história oral, foram estudados os documentos que fazem 

parte dos arquivos das escolas escolhidas para a investigação, além de obras de autores que 

discutem a temáticas que envolvem questões de gêneros, abandono escolar, com ênfase na 

Educação de Jovens e Adultos. Neste sentido foram estudadas obras e produções científicas 

de autores, como: Arroyo (2017), Bourdieu (1999), Ferreira (2007), Saffioti (2013), Freire 

(2000), Thompson (1988), dentre outros.  

As informações apresentadas neste estudo foram levantadas no acervo documental, 

nos diálogos com os gestores escolares, bem como consultas realizadas ao Sistema Integrado 

de Gestão Educacional – Sigeduca e conteúdos de propostas das Conferências Internacionais 

de Educação de Adultos (CONFINTEA’s).  

Para análise dos dados, foram ainda consultados documentos disponibilizados pelas 

secretarias das escolas, tais como ata de resultados finais, fichas individuais dos alunos por 

situação a partir da matrícula até o abandono, compreendendo o período de 2012 a 2016.  

Por meio do levantamento documental, vislumbrou-se a possibilidade de coletar dados 

como a data e ano de nascimento das jovens mulheres, assim como o período de abrangência 
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da pesquisa, com telefone, endereço para o contato e as entrevistas como parte fundamental 

do estudo, de maneira a dar voz àquelas não se encontra mais inserida na educação básica das 

unidades escolares pesquisadas.  

A visita ao lócus de pesquisa, iniciou-se com a análise do material das secretarias das 

escolas A e B, após conversa com os diretores e secretários, para conhecer o ambiente escolar. 

Os secretários das escolas autorizaram as retiradas de atas de resultados finais, dados sobre 

matrículas, abandono, total de mulheres na EJA. Para tanto, foi necessária a realização de 

várias visitas na secretaria das escolas e consultas aos arquivos onde estão organizados os 

documentos que confirmam as matriculas e os abandonos escolares. Da mesma forma, a 

estrutura das escolas e os números revelaram alto índice de matrículas, mas também alto 

índice de abandono nas duas escolas pesquisadas. Tais dados estão organizados de maneira 

eletrônica, o que facilitou o acesso aos documentos e arquivos.  

Na escola A, observou-se que estrutura física tem um ambiente limpo e acolhedor. As 

salas de aula são climatizadas e a coordenação pedagógica se apresenta disponível aos alunos, 

inclusive em período integral. A diretora é muito acessível, estando sempre presente, 

interagindo e se relacionando bem com os alunos, demonstrando preocupação com o bem-

estar de pessoas portadoras de cadeira de rodas. Ficou perceptível que esta escola atende à 

modalidade de educação de jovens e adultos, inclusive ao público que de alguma maneira tem 

sua deficiência. A escola enfrenta problemas como violência e uso de entorpecentes pelos 

alunos, contudo, tal fato não consiste no objeto desta investigação.  

O secretário sempre se dispôs em colaborar na captação dos dados, inclusive 

fornecendo relação de alunos por situação (matriculado, desistente entre outros). Nas visitas 

foi possível perceber que a escola também oferece momentos culturais para dinamizar o 

período em que os jovens e os adultos permanecem na escola. Também foi possível constatar 

que os estudantes que frequentam essa escola ou que já frequentaram e na atualidade se 

encontram em situação de abandono, tem a ver com a forma como é organizado o currículo, 

aliada à pouca chance dos mesmos se relacionarem e criarem um vínculo mais afetivo com a 

escola, prejudicando o relacionamento entre esses alunos e a unidade escolar, o que de certa 

forma dificulta o retorno à sala de aula. Por outro lado, observou-se que, em várias situações, 

alguns estudantes com carga horária incompleta, a cumpre e segue para outra área do 

conhecimento, enquanto outros que também podem progredir para outra área do 

conhecimento, o fazem, não havendo assim um estreitamento de laços entre os pares, o que 
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pressupostamente envolve o prazer em estudar, por parte de uns, e o desinteresse por parte de 

outros.  

Uma das dificuldades encontradas para a realização da pesquisa foi acessar o endereço 

e o telefone das jovens mulheres, visto que estas trocam o chip do telefone com muita 

frequência e os telefones se apresentam fora da área de cobertura. Contudo, na prática é como 

se o telefone não existisse, e se alguém atende, afirma que não conhece ninguém com o nome 

solicitado, ou ainda informa que o telefone não é da pessoa com quem se deseja falar. 

Também ocorreu de o número estar desatualizado na secretaria da escola, o que dificultou e 

continua a dificultar, para a escola, a possibilidade de convidar as mulheres para retomar os 

estudos.  

Outro ponto que chamou a atenção, no decorrer da investigação, foi que sem sucesso 

na busca pelo contato por telefone, o outro caminho foi localizar o endereço que consta nos 

arquivos da escola como sendo comprovante de residência. Na prática, constatou-se que, em 

geral, a pessoa não mais habitava naquele local, ou que morou temporariamente e foi embora 

sem deixar o endereço atual. Também foi constatado que, em algumas vezes, a pessoa que 

atendeu no endereço informado afirmou ter emprestado o comprovante de residência, apenas 

para a colega fazer a matrícula na escola. Em alguns endereços foi informado que a ex-

estudante havia morado ali, mas com o fim do relacionamento, deixou o lugar. Tais cenários 

suscitam a questão da vulnerabilidade social, quase sempre enfrentada por estas jovens, que 

na maioria das vezes não tem estabilidade de moradia. Assim dificilmente terão estabilidade 

para frequentar uma sala de aula.  

Tal realidade exige o desenvolvimento de um processo educativo em prol dos 

oprimidos. Uma educação capaz de defender: 

[...] a luta em favor dos famintos e destroçados [...], vítimas não só das secas, 

mas, sobretudo, da malvadez, da gulodice, da insensatez dos poderosos, 

quanto a briga em favor dos direitos humanos, onde quer que ela se trave. 

Do direito de ir e vir, do direito de comer, de vestir, de dizer a palavra, de 

amar, de escolher, de estudar, de trabalhar. Do direito de crer e de não crer, 

do direito à segurança e à paz (FREIRE, 2000, p. 129).  

 

Compreender as jovens da investigação a que se propõe esse capítulo, no seu contexto 

geográfico e cultural, configura a condição de oportunidade e acesso em tempo, idade e série 

do ensino regular, que por vezes se encontram desmotivados, são carentes oriundos de 

famílias pobres e carregam uma certa dificuldade na aprendizagem. Fica evidente a existência 
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de uma situação de exclusão, que contribuiu para formatar as especificidades das jovens e 

adultas em situação de abandono escolar.  

Partindo desses pressupostos, pode-se inferir que, na prática, a universalização do 

ensino não basta, pois na perspectiva dessa investigação foi possível visualizar um grande 

número de matrículas, porém elas não foram suficientes para a permanência dos jovens e 

adultos que buscaram por essa modalidade de ensino, aqui nesse estudo as jovens mulheres.  

No Brasil, o aceso à educação consiste em um direito social, conforme pode-se 

constatar nos documentos oficiais: 

“De fato, os progressos educacionais realizados pelo Brasil, na segunda 

metade da educação de 90 foram notáveis. Mesmo assim, estes avanços não 

foram suficientes para satisfazer adequadamente as demandas existentes, até 

porque as exigências da sociedade mudaram, acompanhando as 

transformações tecnológicas. Hoje, já não basta garantir a universalização do 

ensino compulsório, que no Brasil é de oito anos. Para uma cidadania plena e 

uma vida produtiva exige-se, no mínimo 12 anos de escolaridade básica” 

(BRASIL/MEC, 2000, p. 3). 

 

Nesse sentido, o de mulheres que compõem o universo desta pesquisa, inicialmente 

composto por 20 ex-alunas da modalidade de educação de jovens e adultos, devido à 

dificuldade de encontrá-las nos telefones e endereços extraídos das fichas de matrículas, foi 

reduzido a apenas 16. Ao adentrar no mundo dessas jovens, via contato telefônico, para a 

possível entrevista, parte da metodologia utilizada para a coleta dos dados, pode-se perceber, 

aos poucos, pelas condições relativas à moradia, a questão da vulnerabilidade. 

Em cada unidade escolar foram levantados dados de 30 ex alunas e, com o passar do 

tempo, ao realizar o levantamento dos endereços, com as dificuldades de localização, mesmo 

retornando por várias vezes tanto nas unidades escolares quanto nos endereços das jovens 

mulheres, de um total de 60 fichas cadastrais de cada escola, conseguiu-se localizar e 

entrevistar somente 16 jovens mulheres, haja vista que nem todas as localizadas se 

disponibilizaram a colaborar com a pesquisa. Algumas se recusaram em falar porque o 

abandono escolar era um assunto não prioritário no momento. Outras, que por motivos de 

envolvimento com drogas e violência, se sentiam temerosas, às vezes até realizaram perguntas 

do tipo: "A senhora não é da justiça"?  

 

2.2 Perfil cultural e social das jovens mulheres 



54 

Algumas mulheres entrevistadas na pesquisa eram mães e, juntamente com seus filhos, 

moravam com seus pais, que, por vezes, são responsáveis por criar os filhos das filhas. Por 

várias vezes foi possível perceber que os pais destas jovens gostariam de falar sobre o 

abandono escolar das filhas, sobretudo as mães dessas jovens mulheres que viam no instante 

da realização das entrevistas possibilidades de suas filhas retornassem à escola.  

Nas falas de algumas jovens percebe-se claramente que elas estão desmotivadas a 

retornar para a sala de aula e no decorrer da entrevista, pode-se perceber a falta de desejo e de 

perspectiva de pensar ou repensar o futuro, algo que na visão das mulheres que abandonaram 

a escola está um pouco distante, como afirma a jovem mulher aqui denominada de 

entrevistada Rosa, 2018:  

Bom, os professores sempre me aconselham voltar pra escola, [...] eles me 

vê lá e me esculhamba (risos) me dá bronca e fala pra mim voltar a estudar.  

Com os colegas sou muito quieta, mas convivia bem com eles [...] só que a 

maioria já saiu também (da escola). E eu não tenho vontade de voltar não, 

porque não vou arrumar serviço, quero ficar em casa mesmo.  

Ainda segundo a entrevistada Rosa, 2018, “se a escola B citada no estudo, oferecesse 

atendimento a essa modalidade de ensino, ela voltaria a estudar”. Mas tendo em vista a 

distância de onde mora até a escola ofertante da modalidade, tal possibilidade fica 

inviabilizada. Eis, pois, que a Educação de Jovens e Adultos é uma proposta que exige uma 

reflexão diferente das outras modalidades de ensino regular, para que possa atender a todos 

que não tiveram oportunidade de acesso à educação em seu tempo e idade. Essas jovens 

mulheres apresentam vulnerabilidade social quase sempre vista nesta modalidade de ensino.  

Para Arroyo (2005, p. 29), esses jovens e adultos são integrantes de uma mesma 

sociedade, com direitos a frequentarem a escola que é para todos, pois trazem em suas 

histórias de vidas experiências que são singulares.  

No entanto, a análise dos dados fornecidos por uma das escolas pesquisadas evidencia 

que no início de cada ano letivo há um número expressivo de matrículas para os cursos da 

EJA, mas no decorrer do ano as desistências vão acontecendo, chegando em muitos casos a 

um percentual bastante elevado conforme apresentado no Gráfico 1: 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

Gráfico 1: Escola A -  Alunos matriculados e percentuais de desistências na EJA. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa realizada na Escola Estadual de Várzea Grande, 2018. 

 

Conforme representado no gráfico 1, 6.695 alunos foram matriculados na EJA, entre 

2012 e 2016, na referida escola, destes muitos desistiriam no decorrer dos anos letivos. Em 

2012, período inicial da análise documental, foram efetivadas 2.043 matrículas de alunos, dos 

quais 616 desistiram. Do mesmo modo, no ano de 2013 foram 1.439 matrículas, com 602 

desistências. Em 2014 o número de matrículas reduziu para 566 e desistiram 133. Em 2015 

foram 1.345 matrículas, com 402 desistências. Em 2016, ultimo período analisado, foram 

1.302 matrículas e 420 desistências.  

Ainda de acordo com o gráfico 1, verifica-se que, em 2012, 19% dos alunos 

matriculados desistiram; em 2013, o percentual foi de 22%; em 2014, de 8%; 2015, 20%; e 

2016, 31%, ou seja, 2016 foi o ano com maior percentual e 2014 com o menor percentual de 

desistências entre os alunos matriculados na EJA, naquela escola. Tais constatações 

reafirmam dados publicados por diversas fontes veiculadas a revistas da educação, Ministério 

da Educação e Cultura, Pesquisas regionais realizadas por Universidades, bem como dados 

divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

Nesse sentido, o censo (2010) afirma haver um número expressivo de estudantes 

matriculados na EJA, que não concluíram o ensino médio em tempo regular, e, mesmo 
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quando retornam à escola no ensino de Educação de Jovens e Adultos, desistem antes do 

término dessa modalidade de ensino.  

Esta constatação permite ainda reafirmar a hipótese levantada no início da pesquisa e 

confirmada por Digiácomo (2005), que a evasão escolar é um problema crônico em todo o 

Brasil, sendo muitas vezes passivamente assimilada e tolerada por escolas e sistemas de 

ensino. Para este mesmo autor, muitas escolas chegam ao ponto de admitirem a matrícula de 

alunos em número bem maior que o adequado, já contando com a desistência de muitos ao 

longo do período letivo.  

Contudo, Meksenas (1992) alerta que na EJA a evasão escolar acontece devido a 

diversos fatores, dentre estes a necessidade de trabalhar fora, exaustiva jornada de trabalho, 

baixa qualidade do ensino, fatores estes que contribuem para o abandono escolar.  

O gráfico 2 mostra os números de desistência escolar na EJA, na escola A. 

 

Gráfico 2: Escola A - Total de alunos desistentes e percentuais. 

 

Fonte: Dados da pesquisa realizada na Escola Estadual de Várzea Grande, 2018. 

 

De acordo com o gráfico 2, dos 6.695 alunos matriculados na EJA, entre 2012 e 2016, 

2.173 desistiriam. Em 2012, 420 alunos, equivalente a 19% do total, desistiram; em 2013 

foram 602 desistentes, equivalente a 28%; em 2014, 133 desistentes, o que representa 6%; em 

2015 foram 402, equivalente a 19%; e em 2016 desistiram 616 alunos, equivalente a 28%. Ou 

seja, nos anos de 2013 e 2016 foram os que mais aconteceram desistências, e no ano de 2014 

ocorreram desistências da EJA, na escola A. 
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O gráfico mostra ainda que dos 2.173 desistentes, 1.157 eram mulheres. Ou seja, a 

maioria das desistências foi de mulheres, visto que em 2012, das 616 desistências, 316, o que 

equivale a 27%, foram do sexo feminino. Em 2013, das 602 desistências, 376, o que 

representa 33%, também de mulheres. Em 2014, de 133 desistências, 68 foram mulheres. Já 

em 2015, de 402 desistências, 179 eram mulheres. Em 2016, das 420 desistências, 218 eram 

de mulheres.  

Nesse sentido, os dados ratificam a informação do censo (2010), apontou que a 

ocorrência de desistência, acontece entre os alunos que mais desistem da EJA, estão os jovens 

entre 18 e 25 anos de idade, sendo estes em sua grande maioria do sexo feminino. 

 

Gráfico 3: Escola A - Quantidade e percentuais de mulheres desistentes. 

 

Fonte: Dados da pesquisa realizada na Escola Estadual de Várzea Grande, 2018. 

 

O gráfico 3 mostra que, entre os desistentes, a maioria é do sexo feminino, confirmado 

por meio das análises das entrevistas que os percentuais de desistências são maiores, em quase 

todos os anos letivos, entre as mulheres, variando entre 6% em 2014 e 33% em 2016. 

Os dados representados no referido gráfico evidenciam que, do total de alunos 

matriculados nesta escola, 1.157 eram do sexo feminino, o que equivale afirmar que 32,45% 

abandonaram o curso. Os dados obtidos apontam que mais da metade dos alunos desistentes, 

ou seja, 53,24% eram mulheres, o que contribui com a afirmação das ex alunas entrevistadas. 

Já o Gráfico 4 mostra que a escola B efetivou 1.307 matrículas na EJA, entre 2012 e 

2016. Desse total, 622 desistiram. 
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Gráfico 4: Escola B - Alunos matriculados na EJA e percentuais de desistentes. 

 

Fonte: Dados da pesquisa realizada na Escola Estadual de Cuiabá, 2018. 

 

O gráfico 4 mostra que os percentuais de desistência na escola B oscilaram entre 15 e 

23%. Do total de 622 alunos desistentes, no ano de 2012 somou 15%; 2013,  3%; 2014,  2%; 

2015, 18%; e 2016, 22%. Os dados da escola B, onde mostram que esta efetivou 1.307 

matrículas na EJA, entre 2012 e 2016. Desse total, 622 alunos desistiram. Para o ano de 2012 

ano inicial da pesquisa foram matriculados 363 alunos desistindo 139. Da mesma maneira em 

2013 houve 275 alunos matriculados dos quais144 desistiram. No ano de 2014 foram efetivadas 

274 matrículas, dessas 134 alunos abandonaram sem concluir o ensino médio. Já no ano de 

2015, 228 alunos fizeram suas matrículas na referida escola sendo que destes 111 desistiram. 

Do mesmo modo em 2016, houve 167 matrículas e desses matriculados 94 não concluiram essa 

etapa da educação básica modalidade de EJA. Com isso conclui-se que também na escola B a 

desistência impera e conclui-se que dessas 622 matrículas formalizadas nos referidos anos, 

mais da metade, ou seja 329 jovens mulheres não conseguiram concluir o ensino médio. 

Importante salientar que, de acordo com os resultados obtidos com a análise 

documental, nesta escola mais da metade dos desistentes eram mulheres, conforme  mostra o 

gráfico 5. 
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Gráfico 5: Escola B - Alunas que abandonaram o ensino. 

 

Fonte: Dados da pesquisa realizada na Escola Estadual em Cuiabá, 2018. 

 

A escola B apresenta dados relevantes em relação às desistências na EJA, sendo 

significativo o percentual de mulheres que desistiram ou abandonaram a modalidade. 

Somente no ano de 2016, estas não foram predominantemente a maioria, já que no ano de 

2012, este percentual representou 68,21 % do total de alunas desistentes; em 2013 foi o 

equivalente a 83,25%; em 2014 foram 70,21% de desistentes; em 2015 foram 59,18%; e em 

2016, 15%. Diante desta averiguação observa-se que na maioria dos casos de desistência, a 

incidência de mulheres predomina. 

Nesse contexto, após as análises compreensivas dos dados e das entrevistas, chegou-se 

à fase final do percurso traçado para a investigação e do processo final de desenvolvimento 

dessa pesquisa. Nessa terceira e quarta fase, foi feita a estruturação e organização de todo 

material coletado e analisado nas etapas anteriores.  
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CAPÍTULO III - ANÁLISE DO ABANDONO ESCOLAR DAS JOVENS MULHERES 

 

Conforme já mencionado no capítulo anterior, para o alcance dos objetivos propostos 

pelo estudo, foi utilizado um questionário, em forma de entrevista semiestruturada, que foi 

gravada em áudio, utilizada em conversas com 16 ex-alunas, com idades entre 18 e 25 anos, 

do Ensino de Educação de Jovens e Adultos de 02 escolas públicas, que abandonaram a 

modalidade sem conseguir concluí-lo, sob diversas justificativas. Sendo que 16 jovens 

mulheres, entre 18 e 25 anos de idade compuseram o universo empírico da pesquisa. 

 

3.1 Das entrevistas 

Aparentemente, todas as entrevistadas são de famílias pobres, geralmente foram mães 

muito cedo, ainda na adolescência, e a maioria não teve apoio e incentivo da família para 

continuar os estudos, tanto que todas abandonaram o ensino, mesmo antes de conclui-lo, sob 

diversas justificativas, conforme explicitado a seguir. Quando foram indagadas “Por que 

escolheram a EJA como modalidade de ensino? ” As entrevistadas responderam que:  

Escolhi porque eu tava já atrasada [...] quando nova parei de estudar por 

causa dos filhos que vieram [...] fiquei gravida cedo, tinha 19 anos né, tive 

duas filhas, uma atrás da outra, aí tive que parar de estudar pra cuidar dos 

filhos, só trabalhando em casa, aí agora depois que os filhos cresceram 

pretendo voltar a estudar. (ENTREVISTADA Rosa, 2018).   

 

[...] Meu marido não me deixava estudar, ele falava que mulher casada que 

estuda ia atrás de homem e eu não queria brigar parei de estudar. [...] 

Agora que os filhos já tão grandes, eu voltei a querer estudar. Voltei. 

(ENTREVISTADA Tulipa, 2018).   

 

Por que eu achava que [...] achava não, tenho certeza que, tipo eu 

estudando, aprendendo. [...] Pra mim foi uma coisa boa. [...] Achava que ia 

terminar mais rápido e aí então eu ia em frente pra mim terminar logo. 

(ENTREVISTADA Margarida, 2018). 

 

Foi mais por causa da idade e pra terminar mais rápido. (ENTREVISTADA 

Orquídea, 2018). 

Por que pra mim ia ser mais rápido pra terminar. (ENTREVISTADA 

Violeta, 2018). 

 

Por que pra mim terminar mais rápido né porque já estou com 21 anos e 

ainda estou no segundo, já era pra ter terminado. (ENTREVISTADA Dália, 

2018). 

 

Pra terminar mais rápido. (ENTREVISTADAS Jasmim, Hortência E 

Amarílis, 2018). 



61 

Escolhia a EJA pra poder terminar mais depressa. Tava atrasada. 

(ENTREVISTADAS Bromélia, 2018). 

 

Bom, primeiramente pelo fato de poder fazer 2 anos em 1 ano [...] você 

correr contra o tempo, já perdi muito tempo, então pra você avançar você 

tem que escolher um método que vai te ajudar.[...] Pra concluir mais rápido. 

(ENTREVISTADAS Marcela, 2018). 

 

Por que na época eu precisava voltar a estudar [...] por que eu já tinha 

filhos e eu precisava pelo menos ler a receita dos meus filhos [...] pra 

terminar mais rápido. (ENTREVISTADAS Iris, 2018). 

 

Pra terminar mais rápido. [...] Tava atrasada (ENTREVISTADAS Lavanda, 

Petúnia, Sálvia e Zínia,  2018). 

 

As falas das ex-alunas entrevistadas mostram que todas afirmaram ter optado pela 

modalidade de ensino EJA para terminar mais rápido o ensino médio, já que estavam 

atrasadas. Observa-se então a fragilidade das depoentes, frente ao contexto escolar, nas 

frequentes situações de interrupção dos estudos, preferindo em último caso o aligeiramento 

que repercute na precariedade da vida escolar. Assim as alunas deixaram de frequentar e 

vivenciar uma educação para toda a vida. Esta constatação vai ao encontro das propostas da 

modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos, que surgiu com o objetivo de 

“oferecer oportunidade às pessoas que não tiveram acesso à educação formal, em idade 

regular, possam ter a oportunidade de iniciar e/ou dar continuidade aos estudos, garantindo 

assim o direito daqueles que foram excluídos do processo educacional ou que não tiveram 

oportunidade de acessá-lo” (BRASIL, 1996). 

Dessa forma, os alunos com distorção idade/ano se matriculam nos cursos de 

Educação de Jovens e Adultos, na perspectiva de recuperar o tempo perdido e concluir o 

ensino básico e/ou médio. A grande maioria destes alunos busca, através da EJA, aumentar a 

igualdade de oportunidades e diminuir as chances de exclusão social. 

Contudo, para as mulheres, o retorno aos bancos escolares nem sempre é fácil, visto 

que além dos problemas estruturais como não terem com quem deixar os filhos e enfrentar 

uma dupla jornada de trabalho, muitas delas ainda enfrentam a violência doméstica. 

Lembrando que a violência doméstica ocorre quando há violação de qualquer direito. 

Barcellos (2003, p. 115) afirma existir variadas formas de violência doméstica de caráter 

interpessoal (agressão física, abuso psicológico e negligência), quando estas ocorrem dentro 

de casa. 
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Conforme visto, a violência doméstica, longe de ser um problema superado, ainda 

assombra muitos lares, talvez pelos longos anos da história em que a mulher esteve vinculada 

apenas aos afazeres domésticos, impedida de usufruir de seus direitos enquanto cidadã. 

A condição feminina por muito tempo ligada às construções ideológicas 

sobre a maternidade e sobre o espaço privado, doméstico e, passiva nas 

decisões concernentes ao mundo público, o que faz com que a mulher ainda 

hoje sofra violência doméstica (GREGORI, 1993, p. 91).  

 

Dessa maneira, a violência doméstica se caracteriza de diversas formas, dentre estas o 

abuso psicológico, discriminação ou subordinação ou qualquer tentativa de inferiorizar 

alguém com quem se convive. Nesse contexto, observa-se que a situação ainda permeia as 

relações familiares, muitas vezes sendo motivos para a desistência escolar, mesmo na fase 

adulta, conforme fica caracterizada na fala da entrevistada Tulipa, quando esta afirma que o 

marido não a deixava estudar, sob a alegação de que “mulher casada que estudava ia era 

atrás de homem”. 

Além dos motivos já elencados, outra questão evidenciada na EJA, como motivo do 

abandono escolar, foi em relação às dificuldades encontradas por algumas das entrevistadas, 

em sala de aula, visto que quando perguntadas sobre a questão responderam:  

Não conseguia acompanhar os conteúdos de matemática, [...] mas isso é 

desde criança [...] não gosto da matéria. (ENTREVISTADA Rosa, 2018). 

 

Olha, tentei desistir varias vezes, no começo que eu voltei, era por causa da 

bagunça dos outros colegas de sala [...] era sempre assim na sala que eu 

tava era três, quatro já pessoas já de idade e o resto tudo era adolescentes, 

jovens [...] e eles tem mais facilidade de ouvir e de aprender, a gente já não 

[...] eu sempre sentei na frente. Os meus amigos mais velhos de idade, 

sentava na frente [...] mas só que eles gritavam dimais [...] atrapalhava 

muito. Era muito difícil estudar com adolescentes. (ENTREVISTADA Tulipa, 

2018). 

 

Assim, dificuldade nenhuma. [...] Pra mim era tudo normal, entrava, 

sentava, assistia aula, copiava então [...] se eu tivesse alguma dúvida eu 

perguntava, tirava a limpo a satisfação, pra mim poder tá aprender melhor. 

(ENTREVISTADA Margarida, 2018). 

 

Não muitas, mas tipo assim deixou muito a desejar pelo fato de que fui mãe 

muito cedo e não levava as coisas a sério. (ENTREVISTADA Orquídea, 

2018). 

 

De aprendizagem [...] chegava cansada do trabalho, trabalhava dia inteiro 

[...] tinha criança pequena resolvi abandonar. (ENTREVISTADA Violeta, 

2018). 

 

Eu ganhei ele (filho), por isso não frequentei a sala de aula. 

(ENTREVISTADA Dália, 2018). 
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Nenhuma (ENTREVISTADA Jasmim, Hortência, Bromélia e Petúnia,,  

2018). 

 

Aquele tempo todo dentro de sala de aula, muito cansada. (ENTREVISTADA 

Bromélia,  2018). 

 

Nossa acho que é uma das principais é isso [...] é a paz [...] professores 

muito atenciosos [...] mas muita bagunça. (ENTREVISTADA Marcela,  

2018). 

 

Os professores [...] eu tive dificuldade com os meus professores e com meus 

colegas de escola também  [...] os alunos bagunçava e os professores não 

conseguia coordenar os alunos pra que agente pudesse prestar atenção na 

aula. (ENTREVISTADA Iris,  2018). 

 

Muita dificuldade pra entender os conteúdos [...] pouco tempo pra aprender 

tanta coisa. (ENTREVISTADA Lavanda,  2018). 

 

Aprender matemática [...] tempo muito curto. (ENTREVISTADA Sálvia,  

2018). 

 

Assistir às 4 horas de aulas [...] depois de trabalhar o dia inteiro e pegar 2 

ônibus pra chegar na escola chegava muito cansada (ENTREVISTADA 

Zínia,  2018). 

 

Analisando a falas sobre as dificuldades encontradas pelas entrevistadas em sala de 

aula, observa-se que há divergências nas respostas, enquanto algumas afirmaram não terem 

tido nenhum tipo de dificuldade, outras reclamaram que não conseguiam acompanhar os 

conteúdos, principalmente de matemática. Por outro lado, além das dificuldades com alguns 

conteúdos, percebeu-se também dificuldades de relacionamento, tanto entre alunos e 

professores quanto entre os próprios colegas de sala, a exemplo da entrevistada Iris, que 

afirmou ter tido dificuldade com os professores e com os colegas, segundo ela, devido à falta 

de domínio dos professores para controlar a bagunça dos alunos. 

Nesse sentido, é necessário compreender que cada ser humano é único, com 

pensamentos, sentimentos com atitudes diferentes um do outro. No caso deste estudo, optou-

se pela concepção de que os alunos da EJA trazem consigo histórias de vida diferentes, 

inclusive traumas e conflitos por não terem concluído os estudos em idade regular, o que 

poderá influenciar nas formas e no tempo de assimilação dos conteúdos, tornando a 

aprendizagem ainda mais complexa. 

Pereira (2003) diz que o eu e o outro se completam e se (co) constituem mutuamente, 

pois esse outro habita em mim, mas sou eu mesmo, sob a ótica do outro. Esse outro, portanto, 

está em mim por meio das relações sociais que estabeleço.  
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Esse sujeito é um indivíduo histórico, social, ideológico, construído na 

linguagem e pelo outro, cuja fala não depende só de sua intenção, mas 

depende do outro primeiro é o outro com quem fala; depois o outro, 

ideológico porque é tecido por outros discursos do contexto e, ao mesmo 

tempo, o sujeito é corpo. São as outras vozes que o constituem (PEREIRA, 

2003, p. 98).  

 

Dessa forma, observa-se que o sujeito se constitui na interação com os outros, sendo 

que esse sujeito traz e reproduz na sua fala e na sua prática o seu contexto imediato e social. 

Assim, a percepção pessoal e social de mundo reflete no modo como as pessoas constroem e 

se relacionam com os conhecimentos, ensinando os saberes, concebendo as relações sociais, e 

ainda, no modo como olham tudo a sua volta (FLORES, 2007, p. 28). 

Em se tratando das aulas de matemática, fica evidente que alguns alunos têm 

dificuldades para assimilar os conteúdos e por isto afirmam não gostar da disciplina. Mas 

Gomez e Granell (2002) justificam que talvez isto ocorra por que: 

O conhecimento matemático tem uma linguagem particular, com 

especificidades próprias, cujo caráter formal difere das outras linguagens. 

Basicamente, isso dá à linguagem matemática um grau de generalização, 

formalização e abstração, o que pode favorecer a (re) criação de 

conhecimentos e saberes, pois a linguagem matemática envolve a tradução‘ 

da linguagem natural para uma linguagem universal formalizada, permitindo 

a abstração do essencial das relações matemáticas envolvidas. (GOMÉZ-

GRANELL, 2002, p. 260).  
  

Desse modo, há necessidade do desenvolvimento de metodologias que possibilitem 

aos alunos dar sentido e se apropriar dos conhecimentos. No caso da matemática, é preciso 

desenvolver habilidades, práticas e saberes que levem a um conhecimento prático que seja 

significativo para o aluno e possível de ser aplicado no seu dia a dia.  

As narrativas das ex-alunas da EJA, para a questão 02 do questionário, mostram que 5 

ex-alunas responderam não terem encontrado dificuldade em sala de aula; contudo 4 das 16 

entrevistadas citaram a bagunça dos alunos e a falta de domínio dos professores em colocar 

ordem na sala de aula como as principais dificuldades encontradas; 4 responderam que a 

maior dificuldade encontrada por elas em sala de aula era conseguir acompanhar e entender os 

conteúdos, principalmente de matemática e atribuíram esta dificuldade ao pouco tempo para 

explicar a disciplina; 2 delas responderam que a maior dificuldade encontrada era o tempo 

dentro de sala de aula, cansadas de uma longa jornada de trabalho; 1 respondeu ter sido o 

nascimento do filho o que a impediu de frequentar as aulas. Diante do exposto, verifica-se que 

enquanto algumas não encontram dificuldades, ao retornarem à sala de aula, outras reportam 

várias delas.  



65 

Todas as narrativas reforçam a afirmação de Narvaz (2010), que pontua que a grande 

maioria das jovens mulheres que se matriculam na EJA apontam o cansaço, após uma dupla 

jornada de trabalho e a maternidade como as principais dificuldades para permanecerem nos 

cursos da EJA. Essas condições também contribuem para o abandono do curso antes de sua 

conclusão. 

Supostamente, deduzia-se também que outra dificuldade encontrada pelos alunos do 

EJA, em geral, era a ausência de formação adequada dos professores para trabalhar com este 

público, no entanto quando perguntado sobre a opinião das entrevistadas sobre essa questão, 

as respostas foram a s seguintes:  

Sim (ENTREVISTADAS Rosa, Margarida, Orquídea, Violeta, Dália, 

Jasmim, Hortência, Amarílis, Marcela, Lavanda, Petúnia, Sávia e Zinia, 

2018). 

 

Olha o pouco tempo que eu tive, que eu voltei lá, eu não tenho nada 

reclamar dos professores [...] foram todos atenciosos com a gente, explicava 

[...] nesse ponto eles foram formidáveis (ENTREVISTADA Tulipa, 2018)  

 

Tem, tem sim o trabalho deles é muito bom com a gente. Até por que eles 

sempre tão ali o que a gente pergunta eles respondem. (ENTREVISTADA 

Margarida, 2018)  

 

Não porque eles acham que pelo fato da gente ser adulto a gente já sabe 

alguma coisa. Mas nem todos os adultos sabe o suficiente. 

(ENTREVISTADA Iris, 2018). 

 

De acordo com as respostas obtidas para a questão três, verifica-se que a maioria das 

entrevistadas entendem que os profissionais (professores) que trabalham com a EJA têm sim 

uma formação, sendo que a evasão, na opinião da maioria das entrevistadas, não se dá em 

função da incapacidade da escola em atender às expectativas dos alunos desta modalidade de 

ensino, mas, sim, devido a questões pessoais e familiares. Das dezesseis ex-alunas 

entrevistadas, somente uma se queixou dos professores pelo fato de eles (professores), 

segundo ela, entenderem que por serem adultos os alunos já sabem alguma coisa da 

disciplina. 

Quando perguntadas sobre como era o relacionamento das entrevistadas com seus 

professores, obteve-se as seguintes respostas;  

Bom, os professores sempre me aconselha voltar pra escola, [...] eles me vê 

lá e me esculhamba (risos) me dava bronca e falava pra mim voltar a 

estudar.  Com os colegas sou muito quieta, mas convivia bem com eles [...] 

só que a maioria já saiu também (da escola). (ENTREVISTADA Rosa, 

2018). 
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Nesse sentido, Nóvoa (1997, p. 26) enfatiza que “a troca de experiências e a partilha 

de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a 

desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando”.  

Olha é até engraçado [...] sempre tivemos um relacionamento de amigos 

[...] até hoje tenho amigos [...] na escola a gente tratava como amigos [...] 

uma amizade boa. [...] dava vontade de voltar pra escola. [...] parei por 

problemas de saúde. (ENTREVISTADA Tulipa, 2018). 

 

Era assim: de um aluno pra um professor. Entendeu? [...] nada assim 

comparando a minha vida pessoal [...] era ótimo, nenhum problema. 

(ENTREVISTADA Margarida, 2018). 

 

Era boa a convivência [...] pegava bastante no pé mostrava interesse de 

ajudar dedicar o trabalho deles (professores) [...] incentivava a continuar. 

(ENTREVISTADA Orquídea, 2018). 

 

Era bom [...] eles ensinavam direitinho, tinha hora que era difícil por causa 

do cansaço mesmo. Eles incentiva falavam que com educação a gente ia 

longe. (ENTREVISTADA Violeta, 2018). 

 

Não tive muito contato com os professores. (ENTREVISTADA Dália, 2018). 

 

Bom, na verdade me comunicava mais com o secretário escolar ele sempre 

estava lá. (ENTREVISTADA Jasmim, 2018). 

  

Era muito bom. Tenho muita saudade. (ENTREVISTADA Hortência, 2018). 

 

Ah eu chegava na escola sentava e assistia a aula. Nem levava o caderno 

não fazia as atividades. (ENTREVISTADA Amarílis, 2018).  

 

Tranquilo. (ENTREVISTADA Bromélia, 2018). 

 

Muito bom, sempre fui muito participativa. (ENTREVISTADA Marcela, 

2018). 

 

A gente não tinha relacionamento por que assim era só sala de aula mesmo 

a gente na sala de aula perguntava e ele respondia [...] batia o sinal e a 

gente ia pra casa. (ENTREVISTADA Iris, 2018). 

 

Bom, os professores eram bastante atenciosos comigo. (ENTREVISTADA 

Lavanda, 2018).  

 

Bom, sempre que não entendia alguma coisa perguntava e os professores 

sempre foram gentis comigo. (ENTREVISTADA Petúnia, 2018).  

 

Bom, conversava bastante com os professores. Até hoje tenho amizade com 

eles (professores). (ENTREVISTADA Sálvia, 2018).  

 

Bom, sem problemas. (ENTREVISTADA Zinia, 2018).  

 



67 

Conforme pode-se observar, a maioria das alunas afirmaram terem tido um bom 

relacionamento com os professores, sendo que apenas a entrevistada Dália respondeu não ter 

tido contato com os professores, por não ter chegou a frequentar o curso presencial, pois este 

iniciou logo após ter dado à luz. Segundo esta aluna, era seu esposo quem buscava as 

atividades na escola para que ela pudesse elaborá-las em casa, mas devido às dificuldades por 

causa do filho pequeno e os afazeres domésticos, acabou por abandonar o ensino médio antes 

de conclui-lo. 

A entrevistada Amarílis afirmou que não levava o caderno e que não fazia as 

atividades, quando questionada sobre os motivos pelos quais se comportava dessa maneira, 

ela respondeu que não se interessava pelos estudos. Nesse sentido, uma pesquisa realizada 

pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, (2006) mostra que o desinteresse é o principal motivo 

do afastamento de jovens das salas de aula da EJA. A referida pesquisa mostra que 40,3% dos 

alunos que abandonaram a escola o fizeram por falta de interesse. 

Por outro lado, mesmo as alunas que disseram não ter nenhum tipo de relacionamento 

com os professores, também não discordaram que eles cumpriram seus papéis enquanto 

docentes. 

Em relação ao entendimento das entrevistadas sobre se as aulas e o material utilizado 

estavam de acordo com o nível educativo, obteve-se as seguintes respostas:  

Sim, inclusive eles dava livros pra gente. (ENTREVISTADA Tulipa, 2018).   

 

Sim tava sim. Não ia assim com nenhuma dúvida. [...] Tudo que eu 

perguntava eles respondiam. (ENTREVISTADA Margarida, 2018).  

 

Sim. Não tinha do que reclamar não. (ENTREVISTADA Orquídea, 2018).  

 

Sim. Não tinha que reclamar não. (ENTREVISTADA Violeta, 2018).  

 

Sim, eu acho que tava no nível. (ENTREVISTADA Jasmim, 2018).  

 

Sim, eles explicavam deixavam bem claro. (ENTREVISTADA Hortência, 

2018).  

 

Com certeza, eles explicavam bem. (ENTREVISTADA Amarílis, 2018).  

 

Sim, tava bom. (ENTREVISTADA Bromélia, 2018).  

 

O material era difícil. Não consegui fazer as atividades. [...] Não tinha 

acompanhamento dos professores. (ENTREVISTADA Dália, 2018).  

 

Eu não porque eu não conseguia absorver algumas matérias [...] e eu tinha 

dificuldade em algumas matérias [...] e tinha matéria que eu não conseguia. 

(ENTREVISTADA Iris, 2018).  
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Sim, os materiais usados pelos professores eram fácil de entender. [...] aulas 

muito boas. (ENTREVISTADA Lavanda, 2018).  

 

As aulas eram boas [...] os materiais às vezes era difícil de entender 

(ENTREVISTADA Sálvia, 2018).  

 

Sim, os professores se esforçava pra ensinar [...] pra gente aprender. 

(ENTREVISTADA Zinia, 2018).  

 

De acordo com as respostas obtidas nesta questão, observa-se que a maioria das 

entrevistadas respondeu que as aulas e o material utilizado estavam de acordo com o nível 

educativo. Entretanto, conforme já mencionado no decorrer do estudo, há certa dificuldade, 

por parte de algumas alunas, em compreender determinadas disciplinas, principalmente a 

matemática, reiteradamente mencionada em algumas falas.  

Para Gomes (2012), a pessoa jovem e adulta, ao regressar à sala de aula da EJA, traz 

consigo modos de entender, perceber e comunicar a matemática do seu contexto de vida. 

Desse modo, cabe aos professores e à escola respeitar esse conhecimento prévio pessoal, 

buscar desenvolver meios e criar condições para que o aprendizado seja ampliado e possibilite 

incorporar também a matemática escolarizada e seu corpo de conhecimentos e saberes 

(GOMES, 2012, p. 124).  

Nesta perspectiva as entrevistadas reclamaram das dificuldades em assimilar os 

conteúdos, principalmente da disciplina de matemática. 

Em algumas matérias sim [...] mais acredito que a matemática e o português 

por ser umas matérias mais elevadas, deveriam ter mais tempo pra explicar. 

(ENTREVISTADA Marcela, 2018).  

 

Sim, só as aulas de matemática que era mais complicada (ENTREVISTADA 

Petúnia, 2018).  

 

Acho que sim, só não gostava da matemática. (ENTREVISTADA Rosa, 

2018).  

 

No caso das aulas de matemática, o uso de diferentes metodologias, principalmente 

aquela que busca relacionar os conteúdos com a realidade dos alunos, geralmente cria 

situações onde eles possam produzir e criar. Nesse sentido, Masseto (2007) afirma que assim 

se proporciona alternativas de aprendizagem e contribui para um processo ensino-

aprendizagem mais significativo, que pode despertar mais interesse dos alunos nas aulas.  

Para o autor, novas técnicas desenvolvem a curiosidade dos alunos e os instigam a buscarem, 
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por iniciativa própria, as informações de que precisam para resolver problemas ou explicar 

fenômenos que fazem parte do seu dia a dia.  

A respeito de a proposta pedagógica, contemplar a experiência e o saberes das jovens 

mulheres, consideradas adultas, as entrevistadas responderam:  

Sim. (ENTREVISTADA Tulipa, 2018). 

 

Sim. Série por serie [...] cada ano uma atividade diferente. 

(ENTREVISTADA Margarida, 2018). 

 

Sim. Tava sim ainda mais por ser pra jovem [...] e sim pela capacidade de 

trabalhar com pessoas de idades mais avançada. (ENTREVISTADA 

Orquídea, 2018). 

 

Sim, o curso que eu estudava tá bem adulto. (ENTREVISTADA Jasmim, 

2018). 

 

Sim, e muito. (ENTREVISTADA Hortência, 2018). 

 

Sim, o curso era bom, [...] os professores conversava com nós [...] 

incentivava a estudar. (ENTREVISTADA Zinia, 2018). 

 

Sim, os conteúdos eram sempre coisas que a gente vivia. (ENTREVISTADA 

Petúnia, 2018). 

 

Tava bom. Eles preparava a gente muito  pro ENEM. Cobrava muito a 

redação. (ENTREVISTADA Bromélia, 2018). 

 

Tava bom. [...] Eles preparava a gente muito para o ENEM. Cobrava muito 

a redação. (ENTREVISTADA Marcela, 2018). 

 

Acho que sim [...] por que a gente estudava coisas do dia a dia. 

(ENTREVISTADA Lavanda, 2018). 

 

Eu acho que sim, eles ensinam muita coisa que a gente precisa aprender. 

(ENTREVISTADA Amarílis, 2018). 

 

Eu acho uma excelente oportunidade pra gente ter um futuro melhor. 

(ENTREVISTADA Dália, 2018). 

 

Eu gosto só não gosto da outra matéria (matemática), [...] ficar lá (na sala 

de aula) 4 horas sentada e eles (professores) só fala, só fala, só pega e fala. 

[...] A escola tem outro povo lá que eles dá mais atenção... [...] povo que usa 

droga e aí os outros vão ficando. (ENTREVISTADA Rosa, 2018). 

 

Um pouco sim e um pouco não [...] por que como é rápido, é cansativo. [...] 

a escola não dispunha de muitos recursos. (ENTREVISTADA Iris, 2018). 

 

Não sei [...]não entendo muito disso. (ENTREVISTADA Sálvia, 2018). 

  

As vezes eu não compreendia certas coisas. [...] Certas matérias demorava 

um pouco pra entender [...] quando eu perguntava uma resposta eles iam lá 
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e me ensinava di novo, me ajudavam. Eu acho que sim. Tá sim. 

(ENTREVISTADA Violeta, 2018). 

 

Em relação à proposta pedagógica da escola, a maioria das alunas entrevistadas 

respondeu que ela contemplava tanto suas experiências quanto saberes, sendo que apenas 

algumas delas, mais de uma vez, reclamaram da dificuldade com a disciplina de matemática. 

Em se tratando dos recursos utilizados em sala de aula, as entrevistadas responderam 

que os professores utilizavam além dos livros didáticos, filmes e apresentações de trabalhos, 

geralmente feitos em sala. Algumas entrevistadas mencionaram também o uso do laboratório 

de informática. No entanto, a entrevistada Marcela respondeu que desconhecia a existência do 

laboratório de informática:  

 Não. [...] a escola não tinha nem laboratório de informática. 

(ENTREVISTADA Marcela, 2018). 

 

Conforme Almeida (2005), o professor é o responsável pela aprendizagem de seus 

alunos. Assim sendo, deve respeitar os diferentes estilos e ritmos de trabalho deles, das 

produções, orientando quanto ao uso das diferentes tecnologias, de maneira que possa 

contribuir para a aprendizagem, devendo ser atuante e mobilizador no uso das mídias 

tecnológicas. 

Desta maneira, quando perguntadas sobre os recursos que o professor utilizava em sala 

de aula, as entrevistadas responderam:  

Bom, eles usava assim filmes, pra gente assistir pra gente entender melhor. 

(ENTREVISTADA Tulipa, 2018). 

 

Filmes, trabalhos pra fazer em casa. [...] Bastante coisa. (ENTREVISTADA 

Margarida, 2018). 

 

Além do livro eles trabalhavam mais na fala, com perguntas do dia a dia 

[...] tipo trabalho, dia a dia dificultoso das pessoas pra chegar ali. Palestra.  

(ENTREVISTADA Orquídea, 2018). 

 

Utiliza sim, eles passava filme. Pedia pra gente fazer um resumo. Trabalho 

em grupo maioria em sala de aula. (ENTREVISTADA Violeta, 2018). 

 

Bom como eu tava faltava muito, pegava mais os livros. Mas eles iam na 

sala de computador pra fazer pesquisa [...] não cheguei de apresentar 

trabalhos   mas teve. (ENTREVISTADA Jasmim, 2018). 

 

Sim, usava aquela dinâmica, as vezes nos não estudava pelos livros [...] 

fazia um monte de coisa sempre eles tava inventando uma coisa nova. 

(ENTREVISTADA Hortência, 2018). 
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Sempre passava filmes pra fazer trabalho na escola e atividades pra fazer 

em casa. (ENTREVISTADA Amarílis, 2018). 

 

Passava filmes, apresentações. Sempre tinha atividades. (ENTREVISTADA 

Bromélia, 2018). 

 

Apresentar (seminário), [...] mas sou tímida não gostava de ir lá na frente 

apresentar, nunca fui. (ENTREVISTADA Rosa, 2018). 

 

Filmes, apresentações, atividade em grupo (ENTREVISTADA Iris, 2018). 

 

Atividade em dupla, filmes, laboratório de informática (ENTREVISTADA 

Petúnia, 2018). 

 

Pesquisa no computador, filmes e atividade em grupo (ENTREVISTADA 

Sálvia, 2018). 

 

Filmes e pesquisa na internet (ENTREVISTADA. Zínia, 2018). 

 

Não, porque eu que nem tanto eu fiz a matricula 2 vezes [...] os professores 

não conseguia me transmitir segurança. (ENTREVISTADA Iris, 2018). 

 

Esta constatação reafirma a evolução dos conceitos e práticas pedagógicas com a 

introdução das ferramentas tecnológicas em sala de aula. Para Mercado (2002), o papel do 

profissional da educação, diante do uso da tecnologia, constitui um novo paradigma na 

educação, pois traz uma série de novas possibilidades de desenvolver o conhecimento. Dessa 

forma, verifica-se que as inovações proporcionadas pela tecnologia adentraram as salas de 

aula, inclusive as da educação de jovens e adultos, na perspectiva de favorecer a 

aprendizagem.  

Importante salientar que, das dezesseis alunas entrevistadas, duas responderam que 

utilizavam somente o livro didático, por que uma delas não chegou a frequentar a sala de aula 

presencial, conforme já mencionado. A outra respondeu que a escola não tinha laboratório de 

informática, o que contradiz a maioria das respostas. Isso pode sugerir que, devido ao grande 

número de ausência em sala, esta pode não ter conhecido o laboratório de informática. 

Quando perguntadas sobre o nível de satisfação com a estrutura física escolar, as 

entrevistadas responderam que:  

 

Não tenho o que reclamar... [...] tipo nem reparar.  Era tranquilo. Limpo. 

(ENTREVISTADA Orquídea, 2018). 

 

Bom, eu gostava. (ENTREVISTADA Violeta, 2018). 

 

Aparentemente, pelo que vi parecia bom. (ENTREVISTADA Dália, 2018). 
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Bom. (ENTREVISTADA Jasmim, 2018). 

 

Ah era tudo ótimo, tudo normal, tudo bom. (ENTREVISTADA Amarílis, 

2018). 

 

Bom. (ENTREVISTADA Bromélia, 2018). 

 

Bom. (ENTREVISTADA Lavanda, 2018). 

 

Bom, escola muito antiga, pouca iluminação (ENTREVISTADA Sálvia, 

2018). 

 

Mais ou menos. [...[ escola muito antiga. Banheiros ruins. Pias entupidas. 

(ENTREVISTADA Petúnia, 2018). 

 

Agora sobre a escola tava assim muito precário [...] banheiro, ventilador 

(só um que funcionava, ficava quente), falta d’agua. (ENTREVISTADA 

Tulipa, 2018). 

 

A gente tentava assim surpreender eles. [...] não deixar a escola do jeito que 

não deve estar [...] lixo no chão [...] a gente sempre tentando ajudar, 

tentando na higiene. A estrutura era boa. (ENTREVISTADA Margarida, 

2018). 

 

Razoável. Escola escura, banheiros sujos. (ENTREVISTADA Zinia, 2018). 

 

Na verdade assim não [...] na minha época era um banheiro que tava 

estragado, alguma coisa que quebrava. (ENTREVISTADA Hortência, 2018). 

 

[...] Eu acho lá uma escola muito escura [...] muito escura a noite, precisa 

de mais iluminação.  (ENTREVISTADA 11, 2018). 

Nenhuma [...] não tenho lembranças boas da escola. [...] condições da 

escola não é boa não. (ENTREVISTADA Iris, 2018).  

 

Em relação ao nível de satisfação com a estrutura física escolar, a maioria, nove das 

dezesseis ex-alunas entrevistadas, responderam bom; já as outras sete reclamaram da 

iluminação precária, falta de ventiladores e sujeira, principalmente nos banheiros.  

Nesse ponto, a precariedade das escolas públicas brasileiras deve-se à falta de 

manutenção, motivada pela opção do poder público pela quantidade e não pela qualidade. 

Abrucio (1997) argumenta que as reformas na administração pública, propostas a partir da 

segunda metade do século XX, introduziram a descentralização na oferta de serviços como 

forma de aumentar sua eficiência e eficácia. Porém, Clad (2000) afirma que a prática do 

cotidiano escolar aponta para a necessidade de aumento da transparência nos serviços 

públicos, já que o que se vê são as escolas cada dia mais degradadas.   
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Quando perguntadas sobre o motivo de as entrevistadas deixaram de frequentar a 

escola e quais as principais justificativas para o abandono escolar, as respostas foram as 

seguintes: 

Cansaço, não gosto de estudar todo dia.  [...] o serviço, chego muito 

cansada. (ENTREVISTADA Rosa, 2018). 

 

Problema de saúde e a chegada do filho pequeno. (ENTREVISTADA Tulipa, 

2018). 

 

Primeiramente foi pela dificuldade de ter de trabalhar [...] pela dificuldade 

de acordar cedo por causa da minha filha pequena. Trabalhar cuidar de 

casa e estudar tava difícil. (ENTREVISTADA Orquídea, 2018). 

 

Por causa do trabalho, por causa de filho pequeno, por causa do cansaço. 

Tinha que trabalhar dia inteiro. (ENTREVISTADA Violeta, 2018) 

 

Filhos pequenos, preguiça, desânimo. (ENTREVISTADA Dália, 2018) 

 

Eu trabalhava eu dependia de ônibus, saia as 6 horas chegava já era 7:20, 7 

e meia. O cansaço do serviço. Escola mais perto encerrou o curso e a 

próxima era muito longe. Chegada dos filhos. (ENTREVISTADA Jasmim, 

2018) 

 

O trabalho. Por que assim, hoje eu consigo fazer meu horário. Hoje falta 

priorizar a escola. (ENTREVISTADA Bromélia, 2018). 

 

[...] Desânimo, quando nós começamos a sala de aula tinha 35 alunos e no 

final só tinha 10 pessoas. [...] cansaço. (ENTREVISTADA Marcela, 2018). 

 

Filhos, dificuldades com professores [...] por não ter apoio dos professores. 

(ENTREVISTADA Iris, 2018). 

 

Desisti por que não tinha com deixar as crianças a noite. (ENTREVISTADA 

Lavanda, 2018). 

 

Cansaço, trabalhava dia inteiro, [...] chegava em casa ainda tinha que 

cuidar da casa, das crianças [...[ ia pra escola e ficava cochilando, não tava 

conseguindo aprender quase nada. Ai abandonei o curso. (ENTREVISTADA 

Petúnia, 2018). 

 

Não tinha quem ficava com meus filhos pequenos [...] ai desisti, né.  

(ENTREVISTADA Sálvia, 2018). 

 

Falta de apoio e incentivo da família. [...] ninguém queria cuidar das 

crianças pra mim estudar. (ENTREVISTADA Zinia, 2018). 

 

Foi falta de incentivo assim da parte da minha mãe dos meus amigos. Não 

tinha com quem deixar meus filhos. (ENTREVISTADA Hortência, 2018) 

 

Eu abandonei por falta de vontade, de interesse, de coragem mesmo. 

(ENTREVISTADA Margarida, 2018). 
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Ah eu desiste por que quis mesmo tava saindo pra festas tava achando chato 

todo dia ir pra escola achava que o mundo podia me ensinar melhor. 

(ENTREVISTADA Amarílis, 2018) 

 

As respostas obtidas sobre os principais motivos da desistência escolar, ponto 

fundamental da pesquisa, mostram que os motivos elencados pelas entrevistadas vêm 

confirmar a hipótese inicial do estudo, de que a maioria não conseguiu concluir o curso 

devido a questões pessoais, principalmente em relação ao trabalho, afazeres domésticos e o 

cansaço. 

Em se tratando das questões relacionadas ao trabalho, cansaço e desânimo enfatizado 

pelas entrevistadas, Arroyo (2017) pontua que a centralidade das políticas da EJA deve pautar 

no fato de que esta deve ser construída em diálogo com as vivências, as trocas de 

experiências, os relatos e os saberes presentes no fazer e/ou no refazer de vidas cotidianas de 

pessoas que trabalham e estudam e que desejam ampliar e aprofundar o direito ao 

conhecimento, como parte do percurso para acessar outros direitos. 
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CAPÍTULO IV - OS MOTIVOS DO ABANDONO ESCOLAR E AS 

POSSIBILIDADES DE REFERENCIAR PROPOSTAS INOVADORAS PARA O 

ENSINO DA EJA 

 

De acordo com as informações obtidas pelas entrevistas realizadas com as ex alunas 

da modalidade de ensino da EJA, que abandonaram a modalidade de ensino antes de concluí-

lo, no período correspondente entre os anos de 2012 a 2016, foram várias as 

dificuldades/motivos elencados, dentre as mais citadas estão as dificuldades em trabalhar, 

estudar e conciliar trabalho com os afazeres do lar e os estudos, bem como a falta de apoio 

dos familiares, principalmente em auxiliar nos cuidados com os filhos menores, quando da 

necessidade de deixá-los para irem à escola.  

Nesse sentido, estudos preliminares realizados no decorrer da investigação apontaram 

que, na modalidade da EJA, a média de desistência é superior a 50%, sendo que deste 

percentual era de mulheres, com idade entre os 18 e 25 anos, são a maioria. Partindo desses 

pressupostos, na concepção das dezesseis jovens mulheres entrevistadas, os principais 

motivos que as levaram a interromper os estudos, mesmo antes de finalizar a educação básica, 

não foram os aspectos intraescolares, mas os motivos extraescolares, aqueles relacionados à 

vida pessoal e profissional, fora dos bancos escolares. 

Dessa forma, se os estudos iniciais apontaram que haver maior influência dos fatores 

extraescolares no processo de desistência das jovens mulheres da EJA, em uma análise mais 

profunda, identificou-se que as questões inerentes ao trabalho, maternidade e outras, de fato 

sobrepunham as questões intra-escolares. 

Os dados coletados em duas escolas da rede pública de ensino, uma localizada no 

município de Cuiabá e outra no município de Várzea Grande, que ofertam a modalidade de 

ensino, também apontaram que um número significativo de jovens mulheres se matriculou na 

EJA e desistiu sem concluir a educação básica, no período compreendido entre 2012 e 2016. 

Em se tratando das dificuldades enfrentadas, por essas jovens mulheres, conciliar os 

afazeres do lar, o trabalho fora de casa e os estudos foram as mais apontadas. Entretanto, 

outras dificuldades também foram pontuadas, como o cansaço e o desânimo após uma longa 

jornada de trabalho; distância entre a residência e a escola; falta de apoio e incentivo da 

família; falta de vontade e de interesse em estudar. 
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Estas constatações evidenciadas pela pesquisa vêm ao encontro dos dados de outras 

tantas pesquisas, mostram que boa parte dos alunos, em especial do sexo feminino, que se 

matriculam na EJA, desistem antes de concluir esta etapa da educação básica, por diversos 

motivos, conforme já mencionado. No entanto, além dos motivos elencados, existem ainda 

aspectos culturais que envolvem questões culturais e de gênero, que permeiam o universo 

feminino e que também são consideradas corresponsáveis por grande parte das dificuldades 

enfrentadas por milhares de mulheres, especialmente no que se refere à exaustiva jornada de 

trabalho, que consequentemente influencia no seu desempenho escolar, dificultando muitas 

vezes seu acesso e permanência na escola. 

Retomando a história do Brasil, ainda no final do século XVII a mulher continuava 

alijada do processo educacional, e “somente poderia receber alguma instrução nos conventos, 

ofertada nos mosteiros de Portugal. [...]. Mesmo assim, a instrução formal, da leitura e da 

escrita, era ministrada ao lado das aulas de música, canto, órgão e dos trabalhos domésticos. ” 

(SAFFIOTI, 2013, p. 270). 

Em 1808, com a chegada da coroa portuguesa ao Brasil, surgem poucas oportunidades 

de instrução laica para a mulher. E em 1816, senhoras portuguesas e francesas passaram a 

oferecer alguma instrução “às moças que recebiam em suas casas como pensionistas, ao lado 

dos cursos de costura e bordado, religião e rudimentos de aritmética e língua nacional” 

(DEBRET, 1940, p. 17).  

Conforme visto, verifica-se que a mulher, por longos anos da história do Brasil, foi 

excluída do processo educacional, ora pelo modelo predominante de família patriarcal, ora 

por não ter a permissão da igreja para receber instrução, e ainda por vezes impedida de 

frequentar a escola por ser este um privilégio apenas da nobreza. E mesmo quando adquiriu o 

direito a receber educação formal e ser introduzida no mercado de trabalho, como professora, 

sua remuneração era diferenciada, isto por que não podia lecionar a disciplina de geometria, 

exclusivamente ministrada por professores do sexo masculino. 

Assim a ideia de que as funções da mulher, como professora, seria um prolongamento 

das funções maternas, desqualificou seu trabalho, o que implicou salários inferiores, além de 

sua exclusão do ensino secundário, o que configurava a inferiorização do sexo feminino.  

Dessa forma, é possível enumerar vários momentos da história em que a mulher sofreu 

e ainda sofre discriminação de gênero, ao ser impedida de estudar, o que gerou um grande 

número de mulheres analfabetas, principalmente as de classes sociais menos abastadas, 
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impedidas também de se profissionalizarem. Na década de 1930, o governo Getúlio Vargas, 

visando capacitar pessoas para atender às demandas do setor produtivo, optou por organizar a 

educação no país, no intuito de formar mão de obra qualificada (SAUNER, 2002). 

Entretanto, no final do século XIX e nas décadas iniciais do século XX, o modelo 

feminino defendido por todos os setores sociais considerava a mulher apenas pela sua 

capacidade reprodutiva, era representado pela mulher-mãe, assexuada, porém procriadora, que 

deveria dar à nação os futuros cidadãos necessários para seu desenvolvimento, o que lhe 

permitiria o progresso do país, crescendo e alicerçando-se entre as grandes nações do mundo 

(ALMEIDA, 2018). 

O processo de inserção da mulher no magistério correspondia à necessidade 

política e social do final do século XIX, entendendo que esse processo não 

ocorreu de forma passiva, pois essa abertura do campo de trabalho à as 

mulheres não ocorreu sem reivindicações, visto que a imprensa feminina e 

educacional teve um papel importante para ressaltar as “sucessivas 

mudanças de costumes e mentalidades acerca do trabalho feminino, que 

vinham na esteira do novo século, para uma sociedade que precisava de 

novos atores sociais para o seu desenvolvimento” (ALMEIDA, 1998, p. 70). 

 

Para esta mesma autora: 

A partir da segunda metade do século XX, nos vários países ocidentais as 

relações simbolicamente construídas entre os dois sexos foram abaladas nas 

suas estruturas pela emergência de um lado social feminino que rejeitava as 

noções solidificadas dos conceitos de superioridade e inferioridade. 

Atualmente as mulheres se introduzem nos sistemas simbólicos masculinos 

num momento em que estes estão se mostrando implacavelmente destrutivos 

em relação à existência humana, ensejando uma maior visibilidade de sua 

atuação para além do espaço privado. (ALMEIDA, 2018, p. 01). 

 

Conforme visto, por longos anos da história do Brasil o ingresso da mulher no 

contexto educacional foi permeado por questões de gênero, sendo que somente com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, intitulada “Constituição Cidadã” foi proposto 

o enfrentamento do desafio de resgatar um compromisso histórico da sociedade brasileira e 

contribuir para a igualdade de oportunidades, inclusão e justiça social, fundamentando sua 

construção nas exigências legais, sendo definida a política de educação de jovens e adultos.  

Para tanto, a Constituição Federal de 1988 incorporou, em seu Art. 205, o princípio 

“toda e qualquer educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). Este parâmetro 

foi posteriormente retomado pelo Artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional – LDB nº 9.394/96, ao abrigar o conjunto das pessoas e dos educandos como um 

universo de referência sem limitações.  

Assim, a Educação de Jovens e Adultos tornou-se uma modalidade de ensino 

estratégica, que representa o esforço da nação em prol de uma igualdade de acesso à educação 

como bem social. Este direito constitucionalizado, conforme já mencionado, é cercado de 

mecanismos financeiros e jurídicos de sustentação, dentre os quais encontram-se: a LDB 

9.394.96; o Parecer CNE/CEB Nº11/2000; a Resolução CNE/CEB Nº01/2000; o Plano 

Nacional de Educação (Lei 10.172/01); o Plano de Desenvolvimento da Educação, e; demais 

compromissos e acordos internacionais. 

O Título V, capítulo II, da LDB 9.394/96, trata da educação de jovens e adultos como 

modalidade da educação básica, superando sua dimensão de ensino supletivo, regulamentando 

sua oferta a todos aqueles que não tiveram acesso ou não concluíram o ensino fundamental.  

A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

própria [...]. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e 

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

oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 

alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e 

exames (LDB, 1996, ARTIGO 37, PARÁGRAFO 1º).  

 

Neste sentido, a educação de jovens e adultos é destinada àquelas pessoas que, por 

algum motivo, não conseguiram concluir os estudos em tempo regular, tendo nesta 

modalidade de ensino a oportunidade de continuar a estudar, o que confirma os dados da 

pesquisa, visto que 100% das entrevistadas afirmaram ter optado pela modalidade da EJA 

com o objetivo de terminar os estudos interrompidos no ensino regular. Contudo, observou-se 

que nem sempre esta oportunidade é aproveitada, sob diversas justificativas dadas pelas 

entrevistadas, inclusive as dificuldades encontradas em sala de aula, conforme apresentadas 

nas falas das entrevistadas. 

 

4.1. Um diálogo com Bardin, na análise dos motivos do abandono escolar  

Este tópico apresenta a análise dos dados referentes às variáveis qualitativas. Os dados 

obtidos com a realização das entrevistas com as ex-alunas da EJA, das duas escolas da rede 

pública de ensino investigadas, possibilitaram a construção das tabelas de categorização 

apresentadas e simultaneamente discutidas à luz do referencial dos autores que subsidiaram o 

embasamento teórico da pesquisa. 
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Para tanto, utilizou-se o método de análise de conteúdo, defendido por Bardin (2009), 

tendo como parâmetro a realização das análises por categorias:  

A análise por categoria também conhecido como análise categorial, pretende 

levar em consideração a totalidade de um texto, passando-o pelo crivo da 

classificação e do recenseamento, de acordo com a frequência de presença 

ou ausência de itens de sentido. A finalidade dessa classificação pode 

deduzir daí certos dados, que dizem, por exemplo, respeito à situação sócio 

cultural de pessoas observadas em determinada hora e determinado local 

(BARDIN, 2009, p. 36). 

 

Bardin (2009) define a análise de conteúdos como um conjunto de técnicas com 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, que permite 

a inferência de conhecimento às condições de produção destas mensagens:  

Essas inferências (ou deduções lógicas) podem responder a dois tipos de 

problemas. Primeiro: O que conduziu a um determinado enunciado? Este 

aspecto diz respeito às causas ou antecedentes da mensagem. Segundo: 

Quais as consequências que um determinado enunciado vai provavelmente 

provocar? Isto refere-se aos possíveis efeitos das mensagens (BARDIN, 

2009, p.42)  

 

Partindo desses pressupostos, as informações coletadas por meio das entrevistas estão 

apresentadas em quadros/tabelas, por categorias, de acordo com os questionamentos 

suscitados e as respostas obtidas, para melhor visualização e leitura. Posteriormente, foram 

realizadas análises das falas das entrevistadas com simultânea discussão. 

 

Categoria 1: Principais dificuldades em sala de aula 

 
1. 

 

Nenhuma 

dificuldade 

Das entrevistadas, 31% responderam que não encontraram nenhuma dificuldade 

em sala de aula. 

 

 
2. 

Acompanhar os 

conteúdos 

Já 25% das ex alunas afirmaram ser a principal dificuldade encontrada em sala 
de aula acompanhar os conteúdos, em especial das aulas de matemática; 

 

3. 

Falta de domínio dos 

professores para 

coibir a bagunça 

Das entrevistadas, 25% também citaram a falta de domínio dos professores em 

coibir a bagunça dos colegas como sendo uma dificuldade; 

 

 
4. 

Tempo em sala de 

aula após o trabalho 

Nessa questão, 13% delas relataram o tempo, após o trabalho, como uma das 
principais dificuldades em permanecer na sala de aula, e apenas uma relatou que 
não saberia avaliar, pois não estava indo à escola, após o nascimento do filho. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir das entrevistas. 

 

Conforme representado na categoria 1, 31% das entrevistadas responderam não 

encontraram nehuma dificuldade em sala de aula; já 25% destas afirmaram ser a principal 

dificuldade encontrada em sala de aula acompanhar os conteúdos, em especial das aulas de 
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matemática; 25% também citaram a falta de domínio dos professores em coibir a bagunça dos 

colegas como sendo uma dificuldade; 13% relataram o tempo, após o trabalho, como uma das 

principais dificuldades em permanecer na sala de aula, e; apenas uma relatou que não saberia 

avaliar, pois não estava indo a escola, após o nascimento do filho. 

Dessa forma, é possível afirmar que boa parte das entrevistadas respondeu que não 

encontraram dificuldades em sala de aula, mas um percentual considerável pontuou ter tido 

dificuldades, principalmente com a disciplina de matemática. Nesse caso, pesquisas 

desenvolvidas na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina (principalmente no Brasil) 

têm exposto problemas metodológicos e programáticos relacionados à compreensão das 

ciências da natureza e da matemática, tanto nas escolas de Ensino Fundamental como nas de 

Ensino Médio (MAGDALENA, 2018).  

Para esta autora, esses problemas estão, em sua grande maioria, relacionados a uma 

metodologia passível de transmissão, expositiva e demonstrativa, aliada a um programa 

obsoleto e não contextualizado de conteúdos, raramente reutilizável, quer seja na vida diária 

quer na vida profissional. Nesse sentido Magdalena (2018) propõe que:  

 as grades programáticas sejam rompidas, diminuindo a quantidade e a 

dispersão e aprofundando a qualidade das informações e dos conteúdos 

selecionados;  

 o trabalho seja centrado em dúvidas e indagações (interesses e necessidades) 

dos alunos, em função das hipóteses que levantam sobre a realidade;  

 o processo de aprendizagem seja desenvolvido mediante processos ativos e 

construtivos, tais como: projetos de aprendizagem cooperativa (entre grupos de 

uma mesma turma, de diferentes turmas da escola ou de outras comunidades 

escolares); resolução de problemas propostos tanto por professores como por 

alunos e ações práticas de simulação no ambiente, físico ou virtual, de 

laboratório;  

 as diferentes tecnologias sejam utilizadas como recursos para garantir o 

desenvolvimento de ações até então impossíveis;  

 a Internet seja considerada muito mais como um espaço de comunicação e 

troca cooperativa, enriquecida pela diversidade que os grupos humanos 
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apresentam, do que apenas de exposição de trabalhos já avaliados como 

prontos;  

 o professor seja um parceiro desafiador do trabalho dos alunos e um 

investigador constante do avanço processual do conhecimento pelos grupos.  

Diante do exposto, o envolvimento do aluno no processo de aprendizagem é 

fundamental. Para isso, a escola deve levá-lo a encontrar sentido e funcionalidade naquilo que 

constitui o foco dos estudos em cada situação da sala de aula (PRADO, 2018). 

Em se tratando especificamente da matemática, sua incorporação na grade curricular 

da EJA é de grande importância na formação sócio educacional do educando, portanto, o 

professor deve mostrá-la a como uma ferramenta construtora do conhecimento e não como 

uma disciplina cheia de regras e teorias decorativas que reprova (NOÉ, 2018). 

Nesse sentido, verificou-se que, para tornar as aulas mais criativas e menos cansativas, 

os professores da EJA das duas escolas investigadas se utilizavam de livro didático, mas 

também de materiais diversos e metodologias mais inovadoras, dentre estas a utilização de 

filmes, trabalhos em grupos, pesquisas no computador, apresentação de seminários e também 

trabalhos em grupo, tanto em sala de aula quanto nas atividades extraclasse, ou seja, em casa.  

 

Categoria 2: Materiais utilizados em sala de aula 

 
1. 

 

Somente os livros 

didáticos 

Das entrevistadas 19% responderam que os professores utilizavam somente os 

livros didáticos. 

 
2. 

 

Filmes 

A maioria, 56% apontaram que os professores faziam a utilização de filmes para 
fixação dos conteúdos. 

3. 
Pesquisas no 

computador 

6% responderam que pesquisam em computadores. 

 

4. 

Apresentação em 

grupo 

19% responderam que fazem trabalhos em grupos. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir das entrevistas. 

 

De acordo com os dados apresentados na categoria 2, verifica-se que, apesar de 

algumas entrevistadas terem respondido que encontraram dificuldades de aprendizagem, 

principalmente na disciplina de matemática, notou-se que os professores da EJA se utilizam, 

além dos livros didáticos, de outros materiais. A maioria, 56%, apontou a utilização de filmes 

para fixar os conteúdos; 19% responderam que os professores utilizavam somente os livros 
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didáticos; 13% trabalhos e grupos, 6% apresentações em grupo, e 6% pesquisas no 

computador. 

Diante desse fato, é importante destacar a necessidade de melhor explorar as 

ferramentas ofertadas pela tecnologia, a exemplo os jogos, que são excelentes fontes de 

aprendizagem, além de tornar as aulas mais criativas e participativas. A palavra "jogo" vem 

do vocábulo latino ludus, que significa diversão, brincadeira e que é tido como um recurso 

capaz de promover um ambiente planejado, motivador, agradável e enriquecido, 

possibilitando a aprendizagem de várias habilidades. Inclusive os alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem podem aproveitar-se do jogo como recurso facilitador na 

compreensão dos diferentes conteúdos pedagógicos (MELO; VALLE, 2005). 

Para o mesmo autor, os jogos, são valiosos instrumentos de aprendizagem, uma vez 

que estão diretamente ligados ao desenvolvimento do ser humano em uma perspectiva social, 

criativa, afetiva, histórica e cultural.  

Dessa forma, os jogos poderiam ser explorados na modalidade de ensino da EJA, 

inclusive para facilitar o aprendizado da matemática. As entrevistadas também responderam 

terem tido um relacionamento tranquilo com os professores.   

 

 
Categoria 3: Tipo de relacionamento com os professores 

 
1. 

 

Bom 
Das entrevistadas 57% responderam que mantinham um relacionamento bom com 

os professores; 

 

 
2. 

 

Muito bom e ótimo 

 
19% delas consideravam muito bom e ótimo o relacionamento com seus professores 
da EJA; 

 

3. 

 

Tranquilo de 

amigos 

 

12% responderam que tinham um relacionamento tranquilo e amigável com os 

professores; 

 

 
4. 

 

Não teve contato 

com os 

professores 

 
 6% responderam que por estarem de licença maternidade e doente não 
frequentaram a sala de aula; 

5. Não tinha 

relacionamento eu 

perguntava e o 

professor respondia 

 

6% das jovens mulheres ex-alunas dessa modalidade de ensino responderam que o 

relacionamento era de professor e aluno. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir das entrevistas. 
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Concordando com o autor de que a troca de experiências e a partilha de saberes 

consolidam espaços de formação mutua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, 

simultaneamente, o papel de formador e de formando (NÓVOA, 1997). Assim foi possível 

perceber que as entrevistadas tiveram um relacionamento entre professor e aluno de maneira 

harmoniosa, ficando evidente não ser esse o principal fator da não permanência escolar. 

 

Categoria 4: Nível de satisfação com a estrutura física das escolas  

 
1. 

 

Bom 
Das ex-alunas entrevistadas 44% responderam que a estrutura da escola era boa 

 

2. 

 

Ótimo 

 
6% delas apontaram a estrutura como ótima 

 

3. 

 

Ruim 

 
32% das jovens mulheres responderam que era ruim a estrutura no que se referi à 
iluminação, falta de ventiladores, sujeira e falta de água 

 
4. 

 

Não tem o que 

reclamar/limpa 

  
18% responderam que consideram limpa e que não tem o que reclamar quanto a 
estrutura 

Fonte: Elaborada pela autora a partir das entrevistas. 

 

Das entrevistadas, 44% responderam bom; 33% responderam ruim, (iluminação 

precária, falta de ventiladores, sujeira, falta d’agua); 6% afirmaram que a escola era limpa; 

6% disseram que não havia do que reclamar; 6% consideram a escola ótima, e 6% 

responderam mais ou menos, pois a escola era muito antiga.  Dessa forma, observa-se que boa 

parte das alunas entrevistadas declararam estarem satisfeitas com a estrutura da escola, 

enquanto algumas citaram a iluminação precária, falta d’água, falta de ventiladores e sujeira, 

problemas estes enfrentados por quase todas as escolas públicas brasileiras, especialmente as 

localizadas nas periferias. 

Fato interessante observado quando das análises das entrevistas foi que se 

confrontados os resultados das análises 7, 8, 9 e 10, é possível concluir que os principais 

motivos do abandono escolar das ex-alunas da EJA não estão relacionados a aspectos intra-

escolares, ou seja aqueles ocasionados pela escola, considerando que boa parte das 

entrevistadas responderam não terem  encontrado dificuldades em sala de aula; afirmaram que 

os materiais utilizados em sala de aula estavam de acordo com o esperado; tinham um bom 

relacionamento com os professores e estavam satisfeitas com a estrutura física da escola. 
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Por outro lado, observou-se que os principais motivos apontados para a desistência 

escolar da EJA apontados pelas entrevistadas estão relacionados a questões pessoas e 

profissionais. Isso fica evidente também na Categoria 5: 

 

Categoria 5: Principais motivos da desistência escolar na EJA 

 
1. 

Não tinha com 

quem deixar os 

filhos menores 

Das entrevistadas 32% apontaram como principal motivo para a desistência da EJA, 

não ter com quem deixar os filhos menores. 

 
2. 

Problema de saúde 6% disseram que por problemas de saúde não puderam continuar os estudos 

3. 
Dificuldade em 

conciliar trabalho, 

afazeres 

domésticos e 

estudar 

31% disseram ter desistido porque não conseguiram conciliar o trabalho com os 

afazeres domésticos e os estudos. 

 
4. 

Falta de apoio e 

incentivo da 

família 

25% disseram que faltaram apoio e incentivo da família, inclusive em cuidar dos 
filhos enquanto elas estudavam. 

  5. Dificuldades 

com     os 

professores 

6% apontaram que tiveram problemas com os professores. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir das entrevistas. 

 

Conforme mostra a categoria 5, 32% das entrevistadas apontaram como principal 

motivo para a desistência da EJA não ter com quem deixar os filhos menores; 31% disseram 

ter desistido por que não conseguiram conciliar o trabalho com os afazeres domésticos e os 

estudos; 25% disseram que faltaram apoio e incentivo da família, inclusive em cuidar dos 

filhos enquanto estas estudavam; 6% apontaram dificuldades com os professores, e; 6% 

problemas de saúde. 

Dessa forma, verificou-se que quando se trata de mulheres, as dificuldades são 

inúmeras, se consideradas as várias atribuições que exercem e que acabam por dificultando a 

continuidade dos estudos, em especial, após a maternidade. 

Destaca-se que, com a necessidade de a mulher colaborar com o sustento da família e 

assim adquirir o direito de trabalhar fora, tiveram início as primeiras iniciativas 

governamentais para lidar com o analfabetismo entre adultos, culminando com o objetivo de 

acelerar o crescimento econômico do país (BRASIL, 2006).  
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Todavia, o principal objetivo da EJA era capacitar as pessoas para o exercício da 

cidadania e através do voto prepará-las para o mercado de trabalho, incluindo neste contexto, 

também a mulher. Assim sendo, a mulher conquistou o direito do trabalho, mas juntamente 

com este a sobrecarga dos afazeres domésticos, que certamente, ainda hoje, a limita de galgar 

novas conquistas, a exemplo da continuidade dos estudos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino que foi criada com o 

objetivo de possibilitar a continuidade dos estudos àquelas pessoas que não conseguiram 

concluí-lo em idade regular. Nos dados documentais levantados nas duas unidades escolares 

investigadas, observou-se que no início de cada ano letivo, há um número expressivo de 

matrículas, porém, esse número não se mantém na mesma quantidade representativa de 

frequentes ao final de cada período letivo, verificando-se assim que, mesmo a EJA sendo uma 

oportunidade real para aqueles que desejam concluir os estudos, depois de adultos, muitos 

desistem antes de concluir o curso. 

O estudo evidenciou que a desistência nessa modalidade de ensino, é maior entre as 

mulheres, sendo que isto se dá em função de algum tipo de adversidade imposta pela vida. 

Quanto aos principais motivos da desistência não há um consenso entre os autores 

consultados haja vista que alguns, dentre estes Heleiet Saffioti, atribuem a dificuldade de 

permanência escolar aos longos anos de exclusão da mulher do contexto educacional e a sua 

inclusão tardia na escola, sempre permeada por questões de gênero. Por outro lado, autores 

mais contemporâneos atribuem a desistência escolar do público feminino aos fatores 

intraescolares como: questões culturais e de gênero, dificuldade da escola em atender aos 

objetivos e preferências dos alunos, falta de capacitação e habilidades  dos professores para 

diminuir a bagunça, falta de domínio da sala de aula, programas, currículos, horários e 

estrutura das instituições de ensino deficitários, dentre outros que atendam, de fato, às 

necessidades das alunas e também a fatores extraescolares, tais como: gravidez precoce, 

maternidade, dupla jornada de trabalho, não ter quem cuide dos filhos menores, falta de 

incentivo da família, desânimo, dificuldade de aprendizagem, dentre outros considerados de 

ordem pessoal.  

Dessa forma, as análises advindas da pesquisa apontam para a necessidade de adaptar 

os programas, currículos, horários e estrutura das instituições de ensino, para que os alunos 

trabalhadores, nessa pesquisa com ênfase nas jovens mulheres, tenham sucesso na escola e, 

consequentemente, superem as dificuldades da permanência e conclusão dos estudos. 

No que se refere ao levantamento dos dados no período de 2012 a 2016, considera-se 

que os objetivos foram alcançados, uma vez que foram mapeados 100% dos dados, conforme 

apresentados e discutidos ao longo do estudo. Assim, a pesquisa foi se construindo de modo a 
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se aproximar, ao máximo, das questões que estão provocando o abandono escolar, por essas 

jovens mulheres da EJA.  

Embora as entrevistadas que fazem parte das abordagens metodológicas previstas 

nesta dissertação de mestrado fossem, inicialmente, 20 jovens mulheres, no decorrer da 

pesquisa esse número foi reduzido para 16 ex-alunas, devido ao grande problema encontrado 

no campo da pesquisa, uma vez que houve dificuldades para localizar essas jovens mulheres, 

considerando que os dados obtidos no cadastro das escolas não representavam fielmente as 

suas realidades. Entende-se que os objetivos foram alcançados. 

Assim, é possível constatar que a questão da moradia e da empregabilidade faz com 

que essas mulheres mudem constantemente de endereço, o que dificulte o acesso a elas, pois o 

telefone que está no cadastro escolar, na sua quase totalidade se encontram desatualizados e, 

quando se tenta as ligações, se encontram fora da área de cobertura, ou aparece a mensagem 

que esse telefone não existe. Por esta razão, outras alternativas de abordagem foram feitas. 

Esse público que abandonou os estudos é em sua maioria do sexo feminino, na faixa 

etária entre 18 e 25 anos. Verificou-se assim que há certa instabilidade no que diz respeito à 

moradia, acesso à unidade escolar, entre outros fatores e que possivelmente pode estar 

contribuindo, para a não permanência e conclusão do ensino médio nesta modalidade de 

ensino EJA. Fica evidente que o número de mulheres que abandonaram o ensino é 

predominantemente maior que o abandono de homens nestas duas escolas pesquisadas. 

Conforme estudos realizados, há diversas justificativas para a desistência na EJA, 

pelas jovens mulheres: o cansaço, a dificuldade em encontrar alguém com quem pudessem 

deixar os filhos durante o período de aulas e a falta de ânimo. São essas as principais razões 

apontadas para a desistência escolar. 

Assim, conclui-se que a mediação, o apoio familiar, bem como do poder público por 

meio de políticas públicas educacionais direcionadas às mulheres e à EJA são 

imprescindíveis, principalmente no momento em que a jovem mulher decide pela 

continuidade dos estudos, visto que a escola ainda é uma das fontes de conhecimento que 

possibilita ao ser humano ter uma educação formal e, consequentemente, um melhor 

desempenho na vida e no trabalho.  

Nesse sentido, espera-se que os resultados obtidos neste estudo possam apresentar 

proposições de melhorias para a educação de jovens e adultos, a fim de contribuir para a 

redução do abandono escolar da educação básica, nesta modalidade de ensino. Considera-se 
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que essa modalidade de ensino é de fundamental importância para aquelas jovens mulheres 

que, por diversos motivos, não conseguiram fazer esse percurso e finalizar a educação básica.  

 Entendendo ser ainda nos dias atuais uma modalidade diferenciada de atendimento da 

educação básica, o tema poderá ser aprofundado em pesquisas futuras. A presente dissertação 

poderá contribuir com elementos de reflexões para as escolas participantes da pesquisa, bem 

como para estudantes e profissionais da EJA, que possam apontar caminhos e compreender as 

especificidades dessa modalidade educativa, entendendo-se que as jovens mulheres não só 

têm o direito de ingressarem nessa escola, mas também de permanecerem e concluir o ensino, 

na modalidade de educação de EJA. 
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APÊNDICE: ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
  

ROTEIRO DA PESQUISA PARA JOVENS MULHERES DA EJA 

DADOS PESSOAIS: 

NOME: 

DATA DE NASCIMENTO: 

IDADE: 

ESTADO CÍVIL:  

PROFISSÃO: 

ESCOLARIDADE: 

 

Por que você escolheu a EJA como modalidade de ensino? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais as dificuldades encontradas por você em sala de aula? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Você acha que os profissionais têm formação adequada para trabalhar com a EJA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Como era seu relacionamento com professores? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

As aulas e o material que você utilizava estavam de acordo com o seu nível educativo? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Na sua opinião, a proposta pedagógica contempla a sua experiência e seus saberes de adulto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Além do livro didático, quais os outros recursos que os professores utilizam em sala de aula? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Qual seu nível de satisfação com a estrutura física escolar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Por que você deixou de frequentar a escola? Dos motivos apontados o que você considera 

como responsável pelo abandono escolar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 01: RELAÇÃO DOS NOMES FICTÍCIOS DAS ENTREVISTADAS  

 

 

Rosa    ............................................................................................................................. 1 

Tulipa   ............................................................................................................................. 2 

Margarida   ............................................................................................................................. 3 

Orquídea   ............................................................................................................................. 4 

Violeta   ............................................................................................................................. 5 

Dália   ............................................................................................................................. 6 

Jasmim   ............................................................................................................................. 7 

Hortência   ............................................................................................................................. 8 

Amarílis   ............................................................................................................................. 9 

Bromélia   ............................................................................................................................. 10 

Marcela   ............................................................................................................................. 11 

Iris    ............................................................................................................................. 12 

Lavanda   ............................................................................................................................. 13 

Petúnia   ............................................................................................................................. 14 

Sálvia   ............................................................................................................................. 15 

Zinia   ............................................................................................................................. 16 


