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RESUMO 

 

 
Atualmente, vivenciamos o processo de democratização do Ensino Superior público 
no Brasil, evidenciado pela expansão das universidades públicas. No Estado do Rio 
Grande do Sul temos a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS que 
é uma instituição de Ensino Superior pública e multicampi, com vinte e quatro 
unidades distribuídas pelo estado, a qual contribui para o aumento de vagas nos 
cursos de Ensino Superior nas cidades do interior do estado. Desta forma, a partir 
da questão norteadora deste estudo: “que desafios são enfrentados pelas 
estudantes egressas da modalidade EJA ao ingressar no Ensino Superior?” Esta 
pesquisa teve como objetivo geral compreender que desafios enfrentam os/as 
estudantes oriundos da Educação de jovens e adultos – EJA no curso de Pedagogia 
– licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – São Luiz Gonzaga. 
E como objetivos específicos: identificar quais os desafios enfrentados pelos/as 
estudantes oriundos da modalidade EJA; analisar como esses desafios podem se 
refletir em suas práticas docentes no processo de formação. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, onde realizei entrevistas e rodas de conversas, ambos de forma 
virtual, com dez estudantes do curso de pedagogia – licenciatura, que são egressas 
da Educação de Jovens e Adultos. A partir da análise dos aspectos obtidos nas 
rodas de conversa e entrevistas, foi possível inferir que estas estudantes 
vivenciaram na Educação Básica múltiplos fatores que as fizeram desistir dos 
estudos, como reprovação e gravidez, fazendo com que anos mais tarde 
procurassem a Educação de Jovens e Adultos, pois consideravam importante ter o 
diploma do Ensino Médio. As narrativas das estudantes sobre a EJA referem-se 
geralmente sobre a precariedade de conteúdos, mas todas foram unanimes ao dizer 
que a EJA é de suma importância pois sem ela não estariam onde estão hoje. Sobre 
as dificuldades e desafios enfrentados no Ensino Superior, as estudantes 
destacaram que sentiam muita dificuldade no início do curso, mas que tiveram 
apoios de colegas e incentivos de professores que não as deixaram desistir. Outro 
fator importante para superar estas dificuldades foi participar do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID.  

 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Ensino Superior. Formação de 
Professores.  
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ABSTRACT 
 

 
Currently, we are experiencing the process of democratization of public higher 
education in Brazil, evidenced by the expansion of public universities. In the State of 
Rio Grande do Sul we have the State University of Rio Grande do Sul - UERGS, 
which is a public and multicampi Higher Education institution, with twenty-four units 
distributed throughout the state, which contributes to the increase of places in the 
Teaching courses Superior in cities in the interior of the state. Thus, based on the 
guiding question of this study: “what challenges are faced by students graduating 
from the EJA modality when entering Higher Education?” This research had as 
general objective to understand what challenges face the students from the 
Education of youth and adults - EJA in the Pedagogy course - degree from the State 
University of Rio Grande do Sul - São Luiz Gonzaga. And as specific objectives: to 
identify the challenges faced by students from the EJA modality; analyze how these 
challenges can be reflected in their teaching practices in the training process. It is a 
qualitative research, where I conducted interviews and rounds of conversations, both 
in a virtual way, with ten students of the pedagogy course - undergraduate, who are 
graduates of the Education of Youth and Adults. From the analysis of the aspects 
obtained in the rounds of conversation and interviews, it was possible to infer that 
these students experienced in Basic Education multiple factors that made them give 
up their studies, such as failure and pregnancy, causing years later to seek 
Education for Young People and Adults, as they considered it important to have a 
high school diploma. The students' narratives about EJA generally refer to the 
precariousness of content, but all were unanimous in saying that EJA is of paramount 
importance because without it they would not be where they are today. Regarding 
the difficulties and challenges faced in Higher Education, the students emphasized 
that they felt a lot of difficulty at the beginning of the course, but that they had support 
from colleagues and incentives from teachers who did not let them give up. Another 
important factor to overcome these difficulties was to participate in the Institutional 
Program for Teaching Initiation Scholarships - PIBID 
 
 
Keywords: Youth and Adult Education. University education. Teacher training. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
As perguntas que fazíamos perderam a importância porque não nos direcionam para 
as questões que nos afligem hoje. Parece que se trata exatamente disso, de que 
precisamos recomeçar, redimensionar e reposicionar todo o espaço de investigação 
intelectual, agora, porém, sem dispor de amarras, sem andaimes seguros, sem 
certezas. Ainda estamos em pleno processo de desvencilhamento de um paradigma 
sufocante, e boa parte do que fazemos é, ainda, tentativa de desnaturalização, de 
perguntar como nos tornamos o que somos, de mostrar como estamos sendo 
constituídos na cultura. (COSTA, 2005, p. 212) 

  

 

Início com este excerto para destacar que as temáticas centrais desta 

pesquisa – Educação de Jovens e Adultos e Ensino Superior – vêm sido estudadas 

há muito tempo, mas que as preocupações que em um determinado tempo 

tornaram-se objetos de pesquisa não são mais as preocupações que afligem 

pesquisadores e pesquisadoras atualmente. Questões que antes poderiam ser 

relevantes, hoje podem não fazer tanto sentido.  

Desta forma, quando olho para estas temáticas preciso passar por um 

processo de desnaturalização, um processo de guardar impressões, (pré) conceitos, 

ideias antes formadas sem conhecer, para passar por um processo de pesquisa, de 

investigação, de conhecimento, de compartilhamento de ideias e informações, e 

sobretudo, por um processo de formação enquanto pesquisadora e enquanto 

pessoa.   

Atualmente, vivenciamos o processo de democratização do Ensino Superior 

público no Brasil, evidenciado pela expansão das universidades públicas. No Estado 

do Rio Grande do Sul temos a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – 

UERGS que é uma instituição de Ensino Superior pública e multicampi, com vinte e 

quatro unidades distribuídas pelo estado, a qual contribui para o aumento de vagas 

nos cursos de Ensino Superior nas cidades do interior do estado.  

No ano de 2017 ao ingressar no Curso de Pedagogia, percebi que várias 

colegas do Curso eram oriundas da Educação de Jovens e Adultos e no decorrer 

das aulas observava que algumas destas relatavam dificuldades nas atividades e 

trabalhos propostos pelas docentes, percebendo que estas traziam em suas 

histórias de vida e trajetórias escolares algumas fraturas em suas aprendizagens 

que resultavam em dificuldades e desafios para enfrentar o Ensino Superior 

relacionadas à escrita, interpretação de texto e produção textual, entre outras.  
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Tais situações me despertaram muitas inquietações e a necessidade de 

contribuir com esta pesquisa no intuito de chamar a atenção da Universidade 

enquanto instituição que prima pela educação pública e de qualidade sobre esta 

questão.   

Nesse contexto, surgiram alguns questionamentos que me fizeram pensar 

esta pesquisa: 

 Quais são as trajetórias escolares e as trajetórias de vida destas 

estudantes? 

 Como elas pensam em superar estas tantas dificuldades que percebi 

que elas têm? 

 Que motivos às levaram a cursar parte de sua trajetória escolar na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos? 

 Está a universidade preparada para acolher esse público, dando-lhes 

suporte teórico para enfrentar suas dificuldades?  

 Está o curso de formação de professores atento para as fraturas de 

aprendizagens desse público que possivelmente poderá refletir na 

prática docente no processo de formação? 

 E a questão norteadora deste estudo: que desafios são enfrentados 

pelas estudantes egressas da modalidade EJA ao ingressar no Ensino 

Superior? 

Nessa direção, esta pesquisa teve como objetivo geral compreender que 

desafios enfrentam os/as estudantes oriundos da Educação de jovens e adultos – 

EJA no curso de Pedagogia – licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande 

do Sul – São Luiz Gonzaga. 

E como objetivos específicos: identificar quais os desafios enfrentados 

pelos/as estudantes oriundos da modalidade EJA; analisar como esses desafios 

podem se refletir em suas práticas docentes no processo de formação. 

Ter uma pesquisa com ênfase nos desafios que os/as estudantes egressos 

da Educação de jovens e adultos – EJA enfrentam no curso de Pedagogia – 

Licenciatura na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) – São Luiz 

Gonzaga é de suma importância, pois permitirá um olhar da universidade, do curso 

de formação de professores sobre esses estudantes a fim de proporcionar uma 

formação acadêmica com vistas à prática docente de qualidade. 
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Esta pesquisa está organizada em quatro capítulos, sendo o primeiro 

introdutório, que têm como subtítulo “Pesquisas sobre Educação de Jovens e 

Adultos e Ensino Superior no Brasil”, onde apresento outras pesquisas realizadas 

sobre esta temática. No segundo capítulo, “Trajetória Metodológica”, descrevo a 

metodologia por mim percorrida para atingir meus objetivos.  

“Se nós estamos aqui hoje, foi porque teve a EJA: análises” é meu capítulo 

analítico, que subdivide-se em três, sendo “Eu já comecei a estudar tarde... 

Trajetórias escolares das estudantes” onde abordo as trajetórias escolares e 

trajetórias de vida relatadas pelas estudantes; o segundo subcapítulo intitulado “Unir 

forças para que não deixe de existir: a importância da eja e da uergs” relato sobre 

como se deu o ingresso dessas estudantes na Universidade e a importância da 

Educação de Jovens e Adultos para essas estudantes. E “A gente se sente 

despreparada no início...: desafios no ensino superior” apresento as dificuldades 

sentidas por elas nesse novo espaço e por fim concluo este trabalho de conclusão 

de curso com as “Considerações Finais”, capítulo onde resumo os resultados dessa 

pesquisa e apresento outras questões que ficaram a partir desse estudo.  

 

1.1. PESQUISAS SOBRE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ENSINO 

SUPERIOR NO BRASIL 

 
Parece que nenhuma indagação nasce de um vazio, sem um território e sem um 
tempo que fecunda as idéias, as dúvidas, as inseguranças. É nossa radicalidade 
histórica que produz o tipo de pergunta que abala nossas certezas, que inquieta, que 
apaixona, que impulsiona e, muitas vezes, amedronta pelo que sugere como 
possibilidade. (COSTA, 2005, p. 200-201)  
 

Apresento este excerto para destacar que esta temática de pesquisa não é 

algo totalmente novo, exclusivo e inventado por mim. Há outras pesquisadoras e 

pesquisadores que estudam esta temática, cada estudo com seus objetivos e suas 

especificidades, mas vários estudos que me ajudaram a (re)pensar minha 

problemática de pesquisa. 

Dessa forma, realizei uma pesquisa para saber o que estes pesquisadores e 

pesquisadoras vinham pesquisando sobre o assunto. Para isso, digitei no google 

acadêmico as palavras-chaves EJA, Ensino Superior e formação de professores, 

onde dessa pesquisa surgiram estudos referentes à formação de professores para 

atuar na Educação de Jovens e Adultos.  



13 
 

Portanto, realizei nova busca com as palavras chaves EJA, Ensino Superior e 

dificuldades, que resultaram em vários estudos parecidos com o meu. Realizei o 

download de 21 trabalhos para estudá-los. Desses 21 estudos, selecionei seis que 

mais se aproximam de minha temática, que são teses, dissertações, trabalhos de 

conclusão de curso e artigos publicados entre 2013 e 2019, estudos estes de grande 

relevância que serão destacados a seguir.  

Início destacando a dissertação de Rubem Teixeira De Jesus Filho (2013), 

intitulado Contrariando a sina - da Educação de Jovens e Adultos ao Ensino 

Superior: escolaridades exitosas de alunas-trabalhadoras.  

Esta pesquisa procurou encontrar explicações para casos de escolaridade 

prolongada de alunos que cursaram alguma etapa de sua trajetória acadêmica na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos e que conseguiram ingressar em 

algum curso superior de graduação presencial na UFG. O autor utiliza aportes 

teóricos de Lahire (1997), Forquin (1995), Portes (2001), Viana (2007), Nogueira 

(2000), entre outros. É uma pesquisa qualitativa, um estudo de caso, onde o autor 

enviou questionários para 211 alunos com idade acima de 30 anos matriculados na 

graduação da UFG e entrevistas semi-estruturadas com as três alunas que se 

encaixaram no perfil da pesquisa. 

Como resultado, esta pesquisa constatou que, para estas trajetórias exitosas 

acadêmicas, é necessária uma base de estruturas fundamental que vão apoiar este 

estudante na superação das dificuldades que se apresentam na sua caminhada ao 

ensino superior, entre elas, o apoio da família, um suporte econômico, geralmente 

advindo do trabalho, as relações interpessoais e uma disposição e dedicação em 

relação à importância de sua escolarização e em relação ao seu tempo próprio 

necessário para conquistar seus objetivos. 

Outro estudo que quero destacar é Processo de afiliação de egressos da EJA 

no Ensino Superior: desafios e propostas à docência universitária, uma dissertação 

de autoria de Neilton da Silva (2015). Este estudo teve como objetivo problematizar 

a afiliação de egressos de uma modalidade da Educação Básica, a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), que têm ingressado na universidade pública, ou seja, o 

autor trabalha com propostas para professores universitários a partir das falas 

apresentadas pelos estudantes.  

Como resultados o autor percebeu que os dilemas do acesso em que o 

trabalho, os conhecimentos prévios insuficientes, a falta de tempo para os estudos e 
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as dificuldades do primeiro ano da vida universitária são os maiores dilemas para os 

estudantes jovens e adultos, dessa forma, o autor sugere algumas estratégias para 

a acolhida e à prática profissional dos docentes universitários face à condição dos 

novos estudantes do ensino superior. 

Patrícia Borges Gomes Bisinella (2016) realizou uma pesquisa no mestrado 

intitulada Trajetórias de egressos da EJA na transição para o ensino Superior: um 

estudo a partir do PROUNI (Caxias do Sul 2005- 2014). Este estudo analisa as 

trajetórias de egressos de EJA e sua possível transição para o Ensino Superior, 

buscando interpretar os diversos ecos que surgem ao longo de sua vida escolar.  

A partir da questão "Quais os fatores envolvidos no processo de transição (ou 

não) dos egressos da EJA para o Ensino Superior? ' O estudo teve como objetivo 

investigar as trajetórias e os fatores envolvidos no processo de transição de 

egressos da Educação de Jovens e Adultos para o Ensino Superior no Município de 

Caxias do Sui-RS. Para tal, foram realizadas sete entrevistas com concluintes do 

Ensino Médio, na modalidade EJA, em duas escolas da rede pública de Caxias do 

Sul, no ano de 2015, e de cinco entrevistas realizadas com egressos da EJA que 

ascenderam ao Ensino Superior.  

O estudo apresenta um histórico da EJA no Brasil, principalmente os estudos 

realizados por Haddad, também apresenta a legislação vigente, sua relação com o 

Ensino Técnico e com o Ensino Superior para, posteriormente, entrar em elementos 

conceituais como: autonomia, desenvolvida por Paulo Freire; projetos de futuro de 

José Machado Pais; o reconhecimento de Alex Honneth; e afiliação estudantil de 

Alan Coulan.  

A partir das análises dos dados a autora destaca a necessidade das 

instituições de ensino superior preocuparem-se com a permanência dos seus 

alunos, não somente com o ingresso, bem como a necessidade das políticas 

públicas e práticas pedagógicas que possibilitem a permanência para a devida 

aprendizagem.  

Neilton Castro da Cruz (2016) em sua tese intitulada “Esse ambiente não é 

para todo mundo: As condições de inserção e de permanência de egressos/as da 

EJA no ensino superior público”, com o objetivo de descrever e analisar em que 

medida se deu a inserção de egresso/a da EJA no Ensino Superior em instituição 

pública (UNEB). O autor focou seu estudo na trajetória de cada sujeito e nos 
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elementos constitutivos que atuaram em torno da inserção e na permanência ao 

Ensino Superior.  

Os dados foram obtidos por meio de entrevistas narrativas, realizadas com 

oito pessoas matriculadas em diferentes cursos de licenciatura da UNEB. O estudo 

mostra que os sujeitos pesquisados partem de um lugar de escassez de 

informações acerca da universidade, principalmente a respeito das regras do jogo 

acadêmico, mas que eles têm se apropriado de estratégias e suportes para garantir 

a sua permanência na universidade. Além disso, a pesquisa evidencia que a 

condição de egresso/a da EJA não os torna inferiores aos/às demais estudantes, 

como sugere o senso comum. 

Diego Rodrigo Pereira realizou a pesquisa de mestrado sobre as “Trajetórias 

escolares, condições de ingresso, permanência e conclusão dos egressos da 

Educação de Jovens e Adultos na Educação Superior” que teve como objetivo 

analisar as trajetórias escolares, condições de ingresso, permanência e conclusão 

dos egressos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Educação Superior.  

A pesquisa foi realizada sob a referência teórico-metodológica do 

materialismo históricodialético, que subsidiou o desenvolvimento do estudo de 

caráter quanti-qualitativo que envolveu alunos dos Cursos de Tecnologia de 

Alimentos e Licenciatura em Ciências Agrárias do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão (Ifma) / Campus São Luís-Maracanã. 

Esta pesquisa tem como aportes teóricos os estudos de HADDAD e DI 

PIERRO (2000), CAPUCHO (2012), COULON (2017), FEITOSA (2012), LEITE 

(2013), RIOS (2011), SILVA (2015) entre outros. A partir de questionários e 

entrevistas realizadas com 6 estudantes e 3 coordenadores de curso foi possível 

inferir que os estudantes a qualidade das escolas de Educação Básica que oferecem 

a EJA aliados às condições socioeconômicas do público-alvo dessa modalidade têm 

dificultado o ingresso na Educação Superior. Sobre a permanência, a aprendizagem 

básica revela-se insatisfatória, há insuficiência de políticas institucionais para adoção 

de estratégias que possibilitem identificar o perfil desses alunos ingressantes nos 

cursos de graduação, em posterior acompanhamento das suas vivências 

acadêmicas, e a implementação de ações de assistência estudantil que garantam 

sua frequência à instituição até a conclusão do curso.  
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Ao concluir o trabalho o autor julgou necessário que houvesse um maior 

investimento na EJA, para que estes estudantes possam vislumbram possibilidades 

de ingresso, permanência e conclusão dos estudos na Educação Superior. 

Outro estudo que destaco é um artigo publicado na Revista Educação 

Pública, de Cuiabá, intitulado “Sentidos de qualidade: vozes de professores e 

estudantes egressos da EJA no Ensino” de autoria de Caroline de Moura Rosa, Sita 

Mara Lopes Sant’anna e Odilon Antônio Stramare.   

Este artigo apresenta concepções de qualidade presentes nos dizeres de 

professores e egressos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no ensino superior. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que tem como aportes teóricos os estudos de 

Gadotti (2003), Gentili (1999) e Marques (2000). A partir da Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2011) de entrevistas semiestruturadas, destaca-se nas falas dos 

professores a qualidade na perspectiva neoliberal voltada ao ingresso no mercado 

de trabalho. O discurso de qualidade social predomina nas falas das acadêmicas 

egressas da EJA. 

Estes são os estudos que serviram para me ajudar a pensar a minha temática 

e problemática de pesquisa, sendo que cada com suas particularidades e 

especificidades contribuiu de alguma forma no processo de construção de minha 

pesquisa. A partir destes estudos, gostaria de destacar que meu estudo vem para 

somar-se a esses com o diferencial de abordar as dificuldades percebidas e 

relatadas por estudantes egressas da EJA e que estudam em um curso de formação 

de professores em uma Universidade Pública multi-campi, sendo que o campus 

estudado se encontra no interior do estado do Rio Grande do Sul e como estas 

estudantes superam (ou não) estas dificuldades.  

Tendo estes estudos como suporte teórico, apresento no próximo capítulo o 

caminho metodológico por mim percorrido durante esta pesquisa para alcançar 

meus objetivos.  
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Uma metodologia de pesquisa é sempre pedagógica porque se 

refere a um como fazer, como fazemos ou como faço minha 

pesquisa. Trata-se de caminhos a percorrer, de percursos a 

trilhar, de trajetos a realizar, de forma que sempre têm por base 

um conteúdo, uma perspectiva ou uma teoria. Pode se referir a 

formas mais ou menos rígidas de proceder ao realizar uma 

pesquisa, mas sempre se refere a um como fazer. Uma 

metodologia de pesquisa é pedagógica, portanto, porque se 

trata de uma condução: como conduzo ou conduzimos nossa 

pesquisa. (MEYER. PARAÍSO, 2012, p. 17) 
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2. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

Esta pesquisa intitulada “Um olhar sobre as acadêmicas egressas da 

Educação de Jovens e Adultos no Curso de Pedagogia- Licenciatura” é uma 

pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, pois ambas têm como 

objetivo a aprimorar e descrever ideias e intuições, portanto o planejamento tende a 

ser flexível. 

Com abordagem qualitativa essa pesquisa envolve levantamento bibliográfico, 

entrevistas e análises de exemplos para compreensão dos dados, tendo em vista 

que a pesquisa qualitativa tem o ambiente como única fonte de dados e o 

pesquisador como instrumento de investigação como afirmam as autoras Lüdke e 

André (1986). 

Para tanto, Segundo Godoy (1995), é imprescindível que o pesquisador/a 

esteja no campo sempre buscando “captar” o máximo possível de informações do 

estudo, considerando as perspectivas e os pontos de vista relevantes das pessoas 

envolvidas. Desta forma, esta pesquisa teve delineamento do Estudo de Campo, 

pois de acordo Gil (2002) o Estudo de Campo prevê o aprofundamento das questões 

propostas. 

 
Basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das 
atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar suas 
explicações e interpretações do que ocorre no grupo. Esses procedimentos são 
geralmente conjugados com muitos outros, tais como a análise de documentos, 
filmagem e fotografias. (GIL, 2002, p. 53) 
 

Logo, a pesquisa qualitativa, como afirma Godoy (1995), parte de questões 

amplas que vão se esclarecendo no decorrer da investigação. Desta forma, o estudo 

qualitativo pode ser conduzido através de diferentes caminhos. Portanto, esta 

pesquisa teve o delineamento de Estudo de Campo no qual prevê o aprofundamento 

das questões propostas de acordo com Gil (2002, p. 53):  

  
Tipicamente, o estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é 
necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, de 
estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana. Basicamente, a 
pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo 
estudado e de entrevistas com informantes para captar suas explicações e 
interpretações do que ocorre no grupo. Esses procedimentos são geralmente 
conjugados com muitos outros, tais como a análise de documentos, filmagem e 
fotografias. 
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Dessa forma, apresentei minha pesquisa à atual Coordenadora do Curso por 

meio da Carta de Apresentação de Pesquisa (Apêndice A), a qual permitiu a 

realização da pesquisa. Posteriormente a isso, conversei com a secretaria do curso 

de pedagogia para conseguir dados referentes às matriculas realizadas no curso de 

pedagogia e a situação de cada estudante.  

Na ficha disponibilizada pela secretaria do curso, havia as datas de 

nascimento e data de conclusão do Ensino Médio. Dessa forma, calculei as idades e 

entrei em contato com as estudantes cuja idade de conclusão do Ensino Médio foi 

superior a 20 anos para saber se foi cursado na modalidade EJA.  

Após receber respostas, tive como sujeitos de pesquisa dez alunas 

matriculadas no Curso de Pedagogia- Licenciatura que são egressas da Educação 

de Jovens e Adultos na Universidade Estadual do Rio Grande do sul, unidade em 

São Luiz Gonzaga-RS. 

 Para obter os dados da pesquisa utilizei como instrumentos de investigação 

entrevistas semiestruturadas e rodas de conversa, tendo em vista que esses 

instrumentos promovem a interação entre o pesquisador com o pesquisado 

promovendo assim resultados e informações imediatas, no decorrer da aplicação é 

possível que o entrevistador faça adaptações para captar as perspectivas dos 

participantes no qual possibilitará a coleta de dados com autenticidade como 

afirmam as autoras Lüdke, Menga & André, Marli E. D. A (1986, p. 33).  

 
Especialmente entrevistas não totalmente estruturadas, onde não há a imposição de 
uma ordem rígida de questões, o entrevistado discorre sobre o tema proposto com 
base nas informações que ele detém e que no fundo são a verdadeira razão da 
entrevista. Na medida em que houver um clima de estímulo e de aceitação mútua, as 
informações fluirão de maneira notável e autêntica.  
 

Já, as rodas de conversas possibilitam a participação e a reflexão dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa, para tal, é fundamental criar um ambiente acolhedor, de 

atenção, de escuta, de diálogo, pois a reflexão não depende da quantidade de 

participantes, mas sim da qualidade de informação que se difundem nas rodas de 

conversa, mas a autora chama atenção sobre o diálogo, pois as rodas precisam 

construir “condições dialógicas” para que a reflexão aconteça.  

As rodas objetivam conhecer como os sujeitos da pesquisa significam suas 

experiências, bem como a sua maneira de pensar e como chegou a tal conclusão, 

ou seja, os sujeitos são levados a rever suas experiências, sentimentos, contextos 

sociais e históricos. 
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 Entretanto, devido ao Decreto nº 55.154, de 1º de abril de 2020, que declarou 

estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul 

para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo 

Coronavírus (COVID-19), todos os instrumentos de investigação que serão utilizados 

até a vigência do presente decreto, foram realizados totalmente de forma online, 

para garantir a saúde de todos os envolvidos na pesquisa.  

Dessa forma, entrei em contato via E-mail e whatsapp com as estudantes, 

explicando, convidando para participar da pesquisa e já enviando a Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), e marquei as rodas de conversa 

pelo Google Meet, a fim de atender ao decreto estadual sobre o COVID-19. O 

Google Meet é ferramenta gratuita, que permite a realização de vídeo chamadas, 

através da criação de uma sala virtual pelo pesquisar, desta forma os participantes 

poderão ter acesso a sala virtual por meio de um link especifico, emitido pelo 

pesquisador, a ferramenta permite a participação de até 100 pessoas, tendo como 

recursos tecnológicos o compartilhamento de tela, a possibilidade de gravar a vídeo 

chamada, chat online entre outras. 

O e-mail institucional é o endereço eletrônico oficial da Universidade Estadual 

do Rio Grande do Sul, o que permite o envio de todos os documentos legais 

relacionados a pesquisa, em caso dos sujeitos da pesquisa não tiver acesso ao e-

mail institucional, poderá ser utilizado o e-mail pessoal do sujeito, desde que o 

mesmo tenha acesso.   

Com o retorno do interesse dos participantes da pesquisa, foram realizadas 

três rodas de conversa com duração de 1 hora cada e 2 entrevistas 

semiestruturadas com o grupo de estudantes (as) do curso de Pedagogia do 2° ao 

8° semestre egressas da Educação de Jovens e Adultos.  

A análise de dados compreendeu o processo indutivo que visa o processo 

afunilamento de questões amplas para questões específicas, no qual envolve a 

obtenção de dados descritivos. Nessa perspectiva o processo é mais importante do 

que o resultado final. 
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A EJA não pode acabar, porque, se nós estamos aqui hoje, foi 

porque teve a EJA. Se não existisse, não estaríamos fazendo 

uma faculdade, nós não íamos ter um certificado de ensino 

médio. Pra muitos é algo simples, mas pra quem precisa, se 

não tiver o certificado, tu vai procurar um emprego e tu não vai 

conseguir encontrar, tu vai fazer um curso, que seja mais 

simples que a faculdade, mas muitas vezes exige ensino médio 

e se você não tem, você não faz. Só ressaltar a importância da 

EJA, assim, unir forças para que não ela deixe de existir, por 

que assim como nós conseguimos um certificado, muitos estão 

correndo atrás , então a EJA não pode terminar, pois estamos 

vendo que ela está se acabando, está diminuindo e o governo 

está tirando, é só isso. (Amanda – 27 anos, transcrição 

mantendo a linguagem original da entrevistada) 
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3. “SE NÓS ESTAMOS AQUI HOJE, FOI PORQUE TEVE A EJA”: ANÁLISES 

 

Este é o capítulo analítico deste trabalho de conclusão de curso, e usei como 

título e também como epígrafe para abrir o capítulo, o relato de uma das estudantes 

que participou de uma das rodas de conversa. Este relato, é também um pedido, um 

apelo, um agradecimento, pois a estudante atribui à EJA o motivo de estar no 

Ensino Superior.  A partir de relatos como este pude perceber a importância desta 

pesquisa, deste olhar para estas estudantes.  

Este capítulo está dividido em três seções, sendo a primeira intitulada “Se nós 

estamos aqui hoje, foi porque teve a EJA: análises”, “Eu já comecei a estudar 

tarde... Trajetórias escolares das estudantes”” onde abordo as trajetórias escolares e 

trajetórias de vida relatadas pelas estudantes; o segundo subcapítulo intitulado “Unir 

forças para que não deixe de existir: a importância da eja e da uergs” relato sobre 

como se deu o ingresso dessas estudantes na Universidade e a importância da 

Educação de Jovens e Adultos para essas estudantes. 

No último capítulo analítico “A gente se sente despreparada no início...: 

desafios no ensino superior” apresento as dificuldades sentidas por elas nesse novo 

espaço.  
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3.1. “EU JÁ COMECEI A ESTUDAR TARDE...” TRAJETÓRIAS ESCOLARES DAS 

ESTUDANTES 

 

 
Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, para ele 
transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, 
devo usar toda possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas 
participar de práticas com ela coerentes. (FREIRE, 2000, p. 33) 

 

 

Inspirada em Freire (2000) início este capítulo analítico, com este excerto que 

expressa a minha concepção de vida, de ser professora, de educação, da minha 

responsabilidade enquanto pesquisadora, e ao encontro com as minhas 

inquietações e observações no Curso de Pedagogia foi possível trilhar uma pesquisa 

com as acadêmicas egressas da Educação de Jovens e Adultos no Curso de 

Pedagogia. Neste sentido, proponho não apenas uma pesquisa, mas sim uma 

oportunidade, uma possibilidade, um olhar atento àqueles que anseiam por vez e 

voz.  

 Tais anseios, é possível observar na fala das/os estudantes egressas da EJA 

no Curso de Pedagogia, em uma aula da disciplina de alfabetização de Jovens e 

Adultos, no qual a professora em seu discurso falava da importância de ouvir as 

histórias dos alunos da EJA, e compartilhar com os demais colegas a fim de 

incentivarem uns os outros a continuar os estudos. Diante desse argumento da 

professora, Gabriela de 34 anos, egressa da EJA contribui a partir das suas 

vivências como estudante da EJA, afirmando que “Muitas destas pessoas sentem-se 

invisíveis perante a sociedade. Quando se identificam com as histórias contadas e 

têm a oportunidade de contar a sua, sentem-se acolhidos por alguém que lhe dá 

voz” (Gabriela - 34 anos)   

Nas rodas de conversas quando pedi a cada um para relatar sobre a sua 

trajetória escolar, percebi nas falas e na forma como narravam a sua trajetória, um 

sentimento de “empoderamento”, de ter a sua vez de contar, de relatar e 

principalmente de serem ouvidas.  

No dicionário Aurélio a palavra “empoderamento” está definido como “ação de 

se tornar poderoso, de passar a possuir poder, autoridade, domínio sobre: processo 

de empoderamento das classes desfavorecidas. Nesta direção, acredito que esse 
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termo não só retrata a forma como os/ as estudantes egressas da Educação de 

Jovens e Adultos se sentiram e expressaram a sua trajetória escolar, mas também 

de todos aqueles que tiveram seus direitos negados, e que lutam por igualdade de 

oportunidades, de educação, de gênero, de etnia, de raça, etc., ou seja, falar sobre 

empoderamento, é dar voz e vez para aqueles que estão em constante luta.  

Segundo Larrosa (1996, p. 48) “o que somos ou, melhor ainda, o sentido de 

quem somos, depende das histórias que contamos e da que contamos a nós 

mesmos.” Pensando nisso, nas rodas de conversas, solicitei que os/as estudantes 

resumissem a sua trajetória escolar até chegar ao Ensino Superior, visto que ao 

resumir as suas trajetórias, os sujeitos buscaram destacar as suas impressões, e 

vivências significativas que perpetuam em seu cotidiano.  

Neste sentido, permito-me transcrever um pouco da história que estas 

estudantes contaram e de como elas descrevem a sua trajetória escolar que revelam 

diversas possibilidades de reflexão e de estudo, são histórias longas, de negação de 

direitos, que se coincidem, que se entrelaçam e se perpetuam-se, portanto destaco 

características que para mim, neste momento, é de suma relevância para este 

estudo. 

Júlia1 tem 26 anos, é acadêmica do oitavo semestre de Pedagogia, resumiu a 

sua trajetória escolar destacando a “repetência” como fato propulsor para a evasão 

escolar, e posteriormente voltar a estudar na EJA. 

 
Eu fiz o pré que entrava com 6 anos de idade e na minha época que eu fazia rodava 
na primeira série né as crianças que não sabiam ler, eu rodei por que não sabia ler e 
na verdade isso ficou muito marcado pra mim,  porque eu fiquei muito triste porque 
pensa né uma criança de 7 anos rodar! ficou marcado para mim então isso me 
atrasou muito e eu fui passando de ano, depois no quarto ano eu rodei de novo... 
muitas reprovações, por que era muito difícil, os professores tipo explicavam poucas 
vezes, não se importavam muito e tudo era muito mais copiado sabe? depois no 
sétimo ano também e daí depois eu tenho uma parada assim na verdade de tanto 
que eu rodei eu pensei não vou ter que entrar no EJA para mim ver se eu consigo já 
tava com a idade bem avançada né para estar junto com os de manhã então 
comecei na EJA  lá no João Aloízio, naquela época se fazia o ano inteiro fazia no EJA 
só que era mais fraco aí depois da metade do ano mudou que fazia o sétimo e oitavo 
num ano só depois eu passei para escola São Luiz onde foi que eu terminei né que 
daí eu fiz o oitavo e o nono na escola São Luiz e me formei na EJA ( Julia - 26 anos)   
 

Visto que a Julia associa a repetência à metodologia de ensino dos 

professores, que não explicavam muito e ministravam os conteúdos com muitas 

cópias, destaca que teve muitas reprovações, e é possível perceber que a mesma 

                                            
1 Utilizei nomes fictícios para representar as falas das estudantes  
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descreve mais o Ensino Fundamental, o seu sentimento de tristeza por ter sido 

reprovada, ou seja, traz consigo desde a sua pré-escola fraturas de aprendizagem.  

A trajetória da Julia de 26 anos, coincide com a trajetória de Gabriela com 34 

anos, acadêmica do oitavo semestre de Pedagogia, sendo que Gabriela ao narrar a 

sua história escolar, também destaca a reprovação escolar, com sentimento de 

tristeza.  

 
Bom, eu já comecei estudar tarde já, comecei com oito anos a estudar, eu estudei em 
escola pública, eu rodei na quarta série e depois na oitava série isso no modo normal. 
(Gabriela – 34 anos)  
 

Neste sentido, Arroyo (2005) destaca que o público da EJA traz experiências 

escolares mal sucedidas e resultado de um contexto histórico de privação de direitos 

básicos.  

 
Os jovens-adultos populares não são acidentes ocasionais que, gratuitamente, 
abandonaram a escola. Esses jovens e adultos repetem histórias longas de negação 
de direitos. Histórias que são coletivas. As mesmas vivenciadas por seus pais e avós; 
por sua raça, gênero, etnia e classe social. (ARROYO, 2005, p. 30) 

 

Diante desta situação, faz se necessário pensar a escola como um espaço 

que produz e reproduz estes padrões de tempo e de exclusão desses sujeitos, para 

tanto destaco o estudo de Severo (2017), no qual problematiza em seu artigo 

intitulado “A escola contemporânea: espaços e tempos de exclusão?”, sobre o que 

faz a escola com aqueles que não conseguem alinhar seus tempos de vida com o 

rigoroso tempo escolar?  

Desta forma, a autora compreende que a instituição escolar produz sujeitos 

‘atrasados’, ao determinar um único tempo escolar para todos, em que todos devem 

aprender no tempo e no ritmo instituído pelos currículos. Contudo, quando estes 

sujeitos não conseguem acompanhar esta sincronia entre o tempo escolar e o tempo 

de vida, acabam por ser excluídos, e assim evadindo da escola. (SEVERO, 2017, p. 

101). Isso é possível perceber na fala de Gabriela, quando ela conta que voltou a 

estudar sete anos depois de ter concluído o Ensino Médio na EJA, para cursar o 

Magistério, modo aproveitamento de estudos concluindo em 2016. A estudante 

ressalta que ao retornar aos estudos, na modalidade EJA, e refazer o Ensino 

Fundamental, evidenciou uma série de conteúdos visto no Ensino Fundamental 

normal, que não foram ministrados na EJA, e percebeu que os mesmos eram 

apurados e reduzidos.  
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[...] quando eu retornei os estudos anos depois, aí já tinha a EJA, que era por 
módulos de totalidade, então eu tive que recomeçar o Ensino Fundamental 
novamente pela EJA. Ai eu fiz tipo uma revisão de todo o ensino fundamental, foi 
muito bom. Mas vi que muitos conteúdos que eu tinha tido no modo normal, não tive 
durante a EJA, por que o teu foi mais curto, então os conteúdos são mais apurados, 
mais reduzidos. Fiz o ensino médio totalmente na EJA também e conclui em 2008 o 
ensino médio na EJA. Depois em 2015, eu voltei a estudar no Magistério, modo 
aproveitamento de estudos e 2016 eu conclui. (Gabriela- 34 anos) 

 

Logo, o estudo de Severo (2017), se entrelaça com esta pesquisa, pois a 

autora chama a atenção em seu trabalho para o processo de evasão escolar no qual 

“muitos desses sujeitos retornam aos cursos noturnos para tentar reencontrar 

tempos tão dessincronizados” (2017, p. 103), visto que esta afirmativa se concretiza 

nas narrativas destas estudantes, participantes da pesquisa que trazem com elas 

fraturas de aprendizagem, fracasso escolar e reprovações.  

No entanto, Gabriela de 34 anos relaciona a desistência dos estudos ao fato 

de ter engravidado na adolescência, “Aí quando eu estava na oitava série, eu 

engravidei, engravidei na adolescência 16 anos, aí tive que desistir de estudar né, 

porque ai as prioridades eram outras, ai parei os estudos” , a mesma justifica que 

devido ao fato da gravidez, as “prioridades” eram outras, melhor dizendo, naquele 

momento a preocupação era de sustentar as necessidades básicas de uma criança, 

tais como consultas ao pediatra, roupas, casa, comida, e para isso precisou parar de 

estudar para trabalhar.    

A trajetória de Gabriela, em relação a evasão escolar se assemelha a história 

de Daniela de 39 anos, na qual narra a sua trajetória escolar evidenciando a 

conclusão do Ensino Fundamental como normal, (para ela o “normal” é ela ter 

concluindo dentro da idade, e para este fato ela atribuiu o termo “tempo certo”), no 

entanto, quando a estudante chegou no Ensino Médio, ela engravidou e teve uma 

gravidez de risco, e se obrigou a parar de estudar. 

 
Olha eu concluí o Ensino Fundamental normal no Senador, dentro da idade do tempo 
certo aí depois eu no ensino médio eu engravidei tive uma gravidez de risco e tive 
que parar de estudar aí tranquei e depois voltei a estudar na EJA aí resolvi fazer o 
EJA para acelerar um pouco, fiz no Polivalente os três anos eu completei em um ano 
e meio, como a colega já tinha dito é bem é bem resumida a coisa sabe? tu aprende 
o básico se tu quiser realmente mais aprofundado vai ter que procurar,  mais eu tive 
que procurar mais para fazer (Daniela- 39 anos) 
 

Por este ângulo, é de suma relevância pensar a evasão escolar, as 

reprovações e o fracasso escolar, com base em questões sociais que permeiam a 

juventude, e que também perpassa o tempo de escolarização destas estudantes, 
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desta forma destaco a seguir aportes teóricos tais com Vargas, Felix e Santos 

(2020), Pais (2003) e Dayrell (2007) destacando com concepções de juventude, de 

ser e viver a juventude.  

A vista disso, é possível elencar na fala das estudantes, a experiência 

gravidez na juventude, que nesta etapa da vida implica muitas questões 

relacionadas a maternidade, mesmo que esta experiência seja vivenciada de forma 

complexa, com diferentes especificidades, com diferentes marcadores sociais. 

Uma vez que, a experiência da gravidez em qualquer etapa da vida, acarreta 

mudanças e desafios, visto que nesse período, torna-se muitas vezes inviável 

conciliar a gestação a continuação dos estudos. Diante desta questão é de suma 

importância, destacar neste capítulo analítico questões de gênero, digo isto, porque 

a mulher ao se tornar mãe, muitas vezes deixa de participar de muitas atividades 

sociais que envolve o viver a juventude, inclusive continuar os estudos, entretanto, 

quando um homem torna-se pai, ele não deixa de participar das atividades sociais, 

de viver a sua juventude.   

Nesta lógica, é importante destacar os estudos de Vargas, Felix e Santos 

(2020) no qual a autora infere que o desenvolvimento do capitalismo, nos séculos 

XVII e XIX, a ascensão da burguesia e, da divisão entre públicas e privadas, “a 

criança, até então criada em comunidade, passa a ser responsabilidade das 

famílias, prioritariamente, das mães. Ao mesmo tempo, a diferenciação de papéis 

sociais começa a solidificar-se, isto é, ao homem corresponde o papel de sustentar a 

família e a mulher do lar.” (VARGAS; FELIX; SANTOS; 2020, p. 445) 

Neste sentido, emergiu neste período, discursos de visão idealizada de 

mulher e de mãe como essencialista, um instinto feminino natural e inato, inspirada 

no mito do instinto e amor materno, entretanto a autora inspirada em estudos 

Badinter (1980), em oposição compreende  

 
Que tanto o instinto materno, quanto o amor materno não são características inatas e 
naturais das mulheres, mas produções culturais que operam por meio de discursos e 
práticas educativas que, de tão reproduzidas, foram se naturalizando em nossa 
cultura. Essa naturalização é reproduzida e ensinada às meninas desde muito cedo, 
por meio das bonecas-bebês com as quais as brincadeiras consistem em aprender a 
cuidar, alimentar, vestir, educar. (VARGAS; FELIX; SANTOS, 2020, p. 446) 

 

Importa, destacar que estas características em relação a maternidade 

produzidas pela sociedade, em discursos e práticas educativas, não devem ser 

tomadas como “naturais” e “inatas” às mulheres, isto porque todos os cuidados que 
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uma criança necessita, é atribuído a figura materna, o que resulta muitas vezes na 

privatização de viver a juventude e continuar os estudos pelas mulheres que tronam-

se mães cedo. Como é o caso da Gabriela e da Daniela, que evadiram da escola por 

implicações que a gravidez na adolescência proporcionou.   

Outra questão a considerar, se refere ao fato de que Gabriela de 34 anos 

contesta a sociedade, por impor um tempo determinado de viver as juventudes, isto 

é, um tempo para concluir os estudos, um tempo para escolher uma profissão, um 

tempo para constituir uma família, tempo determinado para começar a trabalhar e 

entre outras questões, [...] “às vezes as pessoas acham que a gente deve saber o 

que fazer da vida quando tu é novo e eu fui descobrir depois dos 30” (Gabriela, 34 

anos).  

Tal discurso remete aos estudos de Pais (2003), no qual afirma que a 

juventude é uma construção socialmente cultural, e que viver a juventude não 

corresponde da mesma forma para todas as pessoas desta faixa etária, o autor 

justifica este argumento afirmando que a mesma “é formulada no contexto de 

particulares circunstâncias econômicas, sociais e políticas; uma categoria sujeita, 

pois, a modificar-se ao longo do tempo” (PAIS, 2003, p. 37).  

No mesmo sentido, Dayrell (2007), destaca que há múltiplas formas de viver a 

juventude, pois, “os jovens constroem determinados modos de ser jovem que 

apresentam especificidades [...]. É nesse sentido que enfatizamos a noção de 

juventudes, no plural, para enfatizar a diversidade de modos de ser jovens 

existentes” (DAYRELL, 2007, p. 158). 

Margulis e Uresti (2000) trazem o termo moratória social para referir-se ao 

tempo que alguns jovens tem para viver sua juventude, um tempo em que podem 

aproveitar para estudar e para divertir-se. Entretanto, Dayrell (2014) afirma que a 

juventude brasileira não pode ser tipificada pela moratória em relação ao trabalho. 

“Ao contrário, para grande parcela de jovens a condição juvenil só é vivenciada 

porque trabalham, garantindo o mínimo de recursos para o lazer, o namoro ou o 

consumo”. Com base nessa propositiva, vale destacar ainda segundo o autor que “a 

noção de que as juventudes não são apenas muitas, mas são, fundamentalmente, 

constituídas por múltiplas dimensões existenciais que condicionam o leque de 

oportunidades da vivência da condição juvenil”. (DAYRELL, 2007, p. 115) 

Nesta lógica, Dayrell (2007) conclui que a juventude não pode ser 

compreendida “como uma etapa com um fim predeterminado, muito menos como um 
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momento de preparação que será superado com o chegar da vida adulta” 

(DAYRELL, 2007 p. 158). Neste sentido chamo atenção, que as implicações sobre a 

concepção de juventude construída ao logo dos anos pela sociedade, como uma 

juventude homogênica, com o tempo “certo” para viver em cada situação da vida e 

que perpetua na fala destas estudantes. 

Luiza de 35 anos resume a sua trajetória escolar, enfatizando que para ela o 

Ensino Fundamental foi tranquilo, e atribuí a conclusão do mesmo, em tempo 

normal, “tempo padrão”, e logo após a sua conclusão parou de estudar e somente 

um tempo depois voltou a estudar o Ensino Médio na modalidade EJA, para concluir 

mais rápido o ensino médio. 

 
Assim no Ensino Fundamental foi tranquilo foi normal foi no tempo padrão digamos 
assim né, e daí depois de um tempo eu voltei a estudar e depois resolvi começar na 
EJA e foi uma oportunidade que eu tinha de concluir mais rápido o ensino médio né, 
e conclui bem rápido assim, tudo bem tranquilo.  Depois da EJA assim, dois anos 
após a conclusão do ensino médio eu passei no Enem e daí resolvi cursar o ensino 
superior. (Luiza - 35 anos) 
 

 Amanda de 27 anos, no mesmo sentido ao resumir a sua trajetória, atribui o 

termo “tranquilo” para a conclusão do Ensino Fundamental, no Ensino Médio 

faltando três meses para concluir, parou de estudar por dois anos, ao retornar e 

concluir o Ensino Médio ela utilizou da nota do Enem para “eliminar” as disciplinas 

na EJA e concluiu o Ensino Médio.  

 
O meu Ensino Fundamental também foi tranquilo, o ensino médio eu faltou 3 meses 
para concluir ele, aí passar dos dois anos depois eu resolvi de concluir, eu fiz três 
vezes o Enem na primeira vez que eu fiz ainda tinha como usar eliminar as 
disciplinas, ai não precisava fazer algumas disciplinas na EJA, então eu usei o Enem 
para ficar com poucas disciplinas para terminar na EJA, terminei a EJA, conclui o 
ensino médio que faltava. (Amanda – 27 anos)  
 

Ao narrar o sobre o Ensino Fundamental muitas destas, descrevem que 

concluíram no “tempo certo”, “dentro da idade”, no “tempo padrão”, no entanto 

quando chegaram no ensino médio estas estudantes se sentiram fora do tempo 

certo, fora do “padrão”, devido as reprovações, fracasso escolar, gravidez, entre os 

fatores, e ao se frustrar muitas vezes acabam evadindo da escola. 

Em análise destas narrativas, é possível perceber que a concepção de “tempo 

certo” foi construída ao longo da história da Educação de Jovens e adultos, e hoje 

esta concepção está descrita em Lei no Art. 37, da Lei de Diretrizes e Bases 

9394/96, que aborda as questões da EJA menciona que: “A educação de jovens e 



30 
 

adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos 

no ensino fundamental e médio na idade própria” (BRASIL, p. 19, 1996).  

Tal concepção, deve se ao fato de que na segunda metade do século XX 

sucedeu um importante aumento na oferta de vagas no ensino público no nível 

fundamental, o que facilitou o acesso das amplas camadas da sociedade na escola 

pública brasileira, desconfigurando-se aos poucos a educação elitista instalada no 

início do século, no qual poucos tinham o privilégio de estudar. No entanto, mesmo 

com o aumento dos números de vagas nas escolas públicas, era significativo o 

número de crianças e adolescentes que ainda não frequentavam a escola.  

Entretanto Haddad e Di Pierro (2000) acentuam que a ampliação das vagas 

nas escolas públicas não foi acompanhada de uma melhoria das condições do 

ensino, isto, porque no Brasil temos um número significativo de escolas, mas a 

qualidade de ensino é precária, esta por sua vez está intrinsecamente relacionada 

cuja população vive em situações de vulnerabilidade social. Em consequência 

passam pela escola crianças e adolescentes sem adquirir aprendizagens 

significativas, e sujeitas a experiências de fracasso e repetência escolar, o que 

muitas vezes resulta no abandono dos estudos.  

Diante deste cenário, Haddad e Di Pierro (2000) consideram que emerge um 

novo tipo de exclusão educacional: “antes as crianças não podiam frequentar a 

escola por ausência de vagas, hoje ingressam na escola mas não aprendem e dela 

são excluídas antes de concluir os estudos com êxito.” (HADDAD e DI PIERRO, 

2000, p. 126) em decorrência desta exclusão educacional que seguiu junto com a 

ampliação da oferta escolar, destaca-se um elevado número de jovens e adultos 

que, apesar de frequentarem a escola, não aprenderam com êxito conhecimentos 

básicos necessários como ler, escrever, interpretar, realizar cálculos entre outros 

conhecimentos imprescindíveis.  

Este processo de exclusão educacional que envolve um significativo 

percentual de jovens e adultos que passaram pela escola e foram excluídos dela, 

configura-se também em um novo cenário de analfabetismo no Brasil, isto por que 

estes jovens e adultos que eram analfabetos absolutos passam a dominar um pouco 

a leitura, a escrita, o cálculo e no decorrer vivenciam situações de fracasso escolar, 

de repetência, de negação e se veem excluídos deste sistema, optando por 

abandonar os estudos, este estudantes evadidos sem concluir a educação básica 

são tipificados pelo sistema como analfabetos funcionais.  
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Haddad e Di Pierro (2000) destacam uma pesquisa sobre o tempo de 

escolarização necessária  

 
Pesquisa recente mostrou que são necessários mais de quatro anos de 
escolarização bem-sucedida para que um cidadão adquira as habilidades e 
competências cognitivas que caracterizam um sujeito plenamente alfabetizado diante 
das às exigências da sociedade contemporânea, o que coloca na categoria de 
analfabetos funcionais aproximadamente a metade da população jovem e adulta 
brasileira. (HADDAD, DI PIERRO, 2000, p. 126) 
 

De acordo com os estudos de Haddad e Di Pierro (2000), e justificando o 

processo de exclusão educacional descrito anteriormente, ao longo do século XX o 

percentual que corresponde a analfabetos absolutos indicava um declínio, na 

metade dos anos 90 alcançando 15% dos jovens e adultos, em 1996 um terço da 

população com mais de 14 anos não havia concluído quatro anos de estudo, e dois 

terços da população com esta mesma faixa etária não havia concluído o ensino 

obrigatório de oito anos. 

Diante destes dados é possível elencar que o desafio da ampliação das vagas 

para a educação de Jovens e Adultos compreende um novo paradigma, isto por que 

não consiste apenas na população que jamais foi a escola, mas engloba a 

população que já frequentou a escola e foi excluída dela, por diferentes motivos e 

assim não obtendo aprendizagens suficientes.   

Á vista disto, Haddad e Di Pierro (2000) afirmam que a história educacional 

brasileira oferece evidências de que a inclusão ou a exclusão educacional foram 

construídas proporcionalmente à extensão da cidadania política e social, e 

intrinsecamente relacionada a participação na renda e o acesso aos bens 

econômicos. 

Tal estudos de Haddad e Di Pierro (2000) vão ao encontro das considerações 

de Rummert (2007), no qual assinala que  

 
A Educação de Jovens e Adultos (EJA), regulamentada como modalidade de ensino, 
e, sem dúvida, uma educação de classe. Assim, se configura, no Brasil, como oferta 
de possibilidades de elevação da escolaridade para aqueles aos quais foi negado o 
direito à educação na fase da vida historicamente considerada adequada. E, mais 
precisamente, uma educação para as frações da classe trabalhadora cujos papéis a 
serem desempenhados no cenário produtivo não requerem maiores investimentos do 
Estado, enquanto representante prioritário dos interesses dos proprietários dos meios 
de produção. Tal marca dessa modalidade de ensino não é assumida no Parecer no 
11 do ano de 2000, do Conselho Nacional de Educação, que trata das Diretrizes 
Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos. Entretanto, o mesmo Parecer, ao 
atribuir a EJA a função reparadora de uma dívida social, evidencia tal destinação de 
classe (p. 38-39).   
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A elevação da escolaridade para aqueles nos quais foram negados o direito à 

educação na idade própria no qual Rummert destaca está descrita na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação-LDB, lei 9394/96 que organiza a EJA, no art. 38  

 
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, 1996, p. 15). 
  

Neste contexto, os exames supletivos eram vistos como uma oportunidade de 

certificação para os sujeitos trabalhadores que viam no ensino regular um 

impedimento ou dificuldade de estudo, mesmo que noturno, e optaram para estudar 

na EJA, pois tal modalidade de ensino, se caracterizou como um mecanismo de 

aceleração do ensino regular.  

Evidencia-se assim uma mudança no perfil da EJA, é possível inferir que esta 

modalidade passa por um processo de “juvenilização”, isto é, um número 

significativo de jovens que optaram por esta modalidade de ensino devido a 

principais fatores citados acima tais como a: evasão, fracasso escolar e o ingresso 

no mercado de trabalho.  

Neste sentido, Carrano (2007) chama a atenção que para enfrentar esse 

desafio de “juvenilização da EJA”, no qual deveríamos buscar alternativas para a 

produção de espaços culturalmente significativos para atendimento dessa 

diversidade de sujeitos jovens – não apenas estudantes. “O que propicia a reflexão 

sobre quem é esse sujeito, porque ingressou numa na sala de EJA e como 

desenvolver um trabalho que atenda de forma mais adequada suas especificidades” 

(2007, p. 1).   

Desta forma, as narrativas destas estudantes permitiram neste capitulo 

analítico refletir sobre os sentidos e significados que as mesmas atribuem as suas 

trajetórias escolares até chegaram no Ensino Superior, e quais as suas concepções 

de tempo, de educação, de ser mãe, e assim foi possível dialogar com os autores, 

que vem estudando e problematizando estas questões. Nesse sentido, apresento no 

capitulo a seguir sobre a importância da EJA, e da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul, como uma oportunidade para estas estudantes.  
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3.2. “UNIR FORÇAS PARA QUE NÃO DEIXE DE EXISTIR”: A IMPORTÂNCIA DA 

EJA E DA UERGS 

 

Só ressaltar a questão da EJA, o como a EJA é importante de existir e que EJA não 
pode acabar porque se nós estamos aqui hoje foi por que teve a EJA se não existisse 
não estaríamos fazendo uma faculdade nós não íamos ter um certificado de ensino 
médio pra muitos é algo simples, mas para nós não!  [...] assim unir forças para que 
não deixe de existir, por que tem muita gente assim como nós conseguimos um 
certificado, muitos estão correndo atrás, então assim, uma coisa que a EJA não pode 
terminar, pois estamos vendo que ela está se acabando, está diminuindo e o governo 
está tirando (Amanda- 27 anos) 
 

Início este capítulo analítico com este excerto de fala de uma das estudantes 

egressas da Educação de Jovens e Adultos, a fala dela coincide com a de tantas 

outras pessoas que tiveram uma oportunidade de concluir os estudos na EJA. A 

meu ver não é possível falar de Educação de Jovens e Adultos, sem falar da luta 

diária, do medo que EJA deixe de existir. 

Para compreender a relevância da Educação de Jovens e Adultos no contexto 

da educação contemporânea torna-se necessário conhecer a história desta 

modalidade de ensino, que desde o seu surgimento sempre sofreu com o descaso 

dos governantes.  

Com base nesta propositiva, início esta retrospectiva a partir da Constituição 

de 1934, pois a partir dos meus estudos é possível inferir que foi nesse momento 

que a Educação de Jovens e Adultos passou a ser tema das políticas educacionais 

e prevista em um documento oficial. Em 1934 foi criado o Plano nacional de 

Educação, previsto na Constituição no capitulo III que trata da educação e da 

cultura, Art. 149 afirma que a educação é direito de todos, ministrada pela família e 

pelos poderes públicos, no Art. 150 prevê como dever do Estado o ensino primário 

integral, gratuito, de frequência obrigatória e extensiva para adultos.  

Neste sentido, é possível perceber o grande interesse dos governantes em 

oferecer os benefícios da escolarização a amplas camadas da sociedade, 

ressaltando que a Constituição foi criada no intuito de “organizar um regime 

democrático, que assegure à Nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar 

social e econômico”. (BRASIL, 1934). 

  Em vista disso, neste mesmo período o Brasil passa por muitas mudanças 

tanto políticas como econômicas, pois acontece o processo de industrialização e 

com isso a educação de jovens e adultos começa a ser valorizada no sentido 
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econômico, pois aumentou a necessidade de mão de obra qualificada, neste 

sentido, foram criados e implementados programas destinados à educação de 

jovens e adultos vinculados à educação profissional. Deste cenário emerge Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) com o objetivo colaborar com a 

sociedade capitalista e das classes dominantes: sem educação profissional não 

haveria desenvolvimento industrial para o país. (GADOTTI; ROMÃO, 2006). 

 Ao final dos anos 40 foram implementadas as primeiras políticas públicas 

nacionais de educação escolar para adultos, disseminando pelo território brasileiro 

campanhas de alfabetização, dentre elas está o Fundo Nacional de Ensino Primário, 

criado em 1942; o Serviço de Educação de adultos e a Campanha de Educação de 

Adultos em 1947; a Campanha de Educação Rural de 1952; e a Campanha Nacional 

de Erradicação do Analfabetismo em 1958.  

Entretanto, todas estas campanhas mantêm-se sempre no campo das 

políticas compensatórias e, portanto, priorizam o caráter supletivo, ou seja, o 

objetivo geral era o de fornecer uma instrumentalização básica para os jovens e 

adultos analfabetos ou em situação de defasagem escolar. 

Em 1958, em contrapartida ao ensino supletivo até então adotado nos 

sistemas de ensino, iniciou-se um movimento no âmbito educacional voltado para a 

Educação de Jovens Adultos, tal movimento foi consolidado por meio de 

Congressos de Educação de Adultos no qual eram convocados grupos de vários 

estados para relatarem suas experiências.  

Neste evento ganhava destaque a experiência do grupo de Pernambuco 

liderado por Paulo Freire que fundamentava-se em uma educação reflexiva, no 

intuito de promover a conscientização e emancipação da classe trabalhadora 

analfabeta, embasada em métodos didáticos-pedagógicos que partissem da 

realidade dos sujeitos. 

Na oportunidade, o grupo fez críticas principalmente à precariedade das 

instituições escolares, à falta de material didático de qualidade e à qualificação dos 

professores. Propunha uma renovação dos métodos e do processo educativo, 

valorizando a participação dos/as estudantes, tendo o diálogo como mediador do 

conhecimento (PAIVA, 1973). 

O paradigma pedagógico que então se gestava, preconizava com 

centralidade o diálogo como princípio educativo e a assunção por parte dos 
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educandos adultos, de seu papel de sujeitos de aprendizagem, de produção de 

cultura e de transformação do mundo (DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001, p. 60). 

Com o 2° Congresso Nacional de Educação de Adultos, a ideia de um 

programa permanente de Educação de Adultos. Em decorrência desse Congresso 

surge o Plano Nacional de Alfabetização de Adultos (PNAA), em 1961 iniciou-se 

também o Programa do Movimento de Educação de Base, Movimento da Educação 

Popular do Recife e dos Centros Populares do Recife da União Nacional dos 

Estudantes, ambos dirigido por Paulo Freire. 

Vale ressaltar, que este período de movimento da educação de base, tendo 

como idealista o educador Paulo Freire, emergiu uma nova visão da educação de 

Jovens e Adultos, com base em uma educação crítica, reflexiva e realista, e não 

compensatória com os programas anteriores vinham promovendo. Entretanto tais 

programas foram extintos pelo regime militar em 1964, juntamente com os demais 

movimentos de alfabetização de adultos. 

No ano de 1969 resultante do Regime Militar foi criado o Movimento Brasileiro 

de Alfabetização (Mobral), este programa foi a principal política de educação 

destinada aos jovens e adultos, implementada pelo governo militar. “O objetivo do 

Mobral era a alfabetização de todos os adultos do país, no intuito de instrumentalizar 

e divulgar à legitimação da ordem e da ideologia imposta pelo regime militar à 

sociedade brasileira” (BASEGIO; BORGES, p. 16, 2013).  

Dessa maneira, o MOBRAL também foi criado no intuito de atender as 

orientações das agências internacionais ligadas a UNESCO, que desde o final da 

Segunda Guerra vinham solicitando os países que combatessem o analfabetismo e 

universalizassem a educação como estratégia de desenvolvimento socioeconômico.  

Em 1985, o MOBRAL foi extinto em decorrência da redemocratização do país, 

logo foi criado a Fundação educar, no entanto está fundação contemplava as 

mesma técnicas e financiamentos do Mobral e desta forma, acolheram educadores 

ligados a experiências de educação popular, ou seja, eram educadores nos quais os 

únicos conhecimentos eram oriundos da experiência, do cotidiano não tendo 

nenhum grau de formação acadêmica. Com base nesta reflexão é possível perceber 

o descaso com a Educação de Jovens e Adultos.  

Para tanto, em 1971 foi criada a Lei no. 5.692, que fixa as diretrizes e bases 

do ensino do 1° e 2° graus, e das outras providências, dentre elas o Ensino 

Supletivo, que contempla o ensino os jovens adultos. Esta lei abordava o ensino de 
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Jovens e Adultos com a proposta de reposição de escolaridade, o suprimento como 

aperfeiçoamento, a aprendizagem e qualificação visando a profissionalização, no 

entanto, limitou a obrigatoriedade da oferta pública à faixa etária de 7 a 14 anos.   

Em decorrência disso, Haddad e Di Pierro destacam que 

 
[...] o Ensino Supletivo visou se constituir em “uma nova concepção de escola”, em 
uma “nova linha de escolarização não-formal, pela primeira vez assim entendida no 
Brasil e sistematizada em capítulo especial de uma lei de diretrizes nacionais”. 
(HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 116). 
 

Vale destacar que a Lei 5692/71, também possibilitou flexibilidade da 

organização do ensino em várias modalidades tais como: cursos supletivos, centros 

de estudo e ensino a distância, entre outras, o que permitia àqueles que não haviam 

realizado ou completado na idade própria a escolaridade obrigatória ter acesso a 

elevação da escolaridade.  

Diante destes pressupostos, a Lei 5692/71 limita a obrigatoriedade da oferta 

pública à faixa etária de 7 a 14 anos e propõe a flexibilidade dos cursos, o que 

promove a exclusão dos jovens e adultos com mais de 14 anos com direito ao 

ensino público.  

Em 1988, com a Constituição Federal, promoveu uma nova visão sobre a 

Educação de Jovens e Adultos prevendo como um direito do cidadão. Esta nova 

visão, implicou o desenvolvimento de políticas voltadas para a educação dos jovens 

e adultos analfabetos ou com defasagem escolar.  

O ano de 1990 ficou marcado no âmbito educacional como o Ano 

Internacional da Alfabetização definido pela UNESCO, por meia da Conferência 

Mundial que reuniu entre seus patrocinadores, a UNESCO (Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), o PNUD (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento), o UNICEF (Fundo das Nações Unidas 

para a Infância) e o Banco Mundial, neste evento foi aprovada a Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos, que propunha o envolvimento de todos os países para 

combater o problema educacional no mundo, para tanto foram convocados 

especialistas de instituições governamentais e não governamentais para debater 

estratégias para erradicar o analfabetismo no Brasil. 

Com isso, na tentativa de erradicar o analfabetismo o presidente Fernando 

Collor de Mello criou o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC), 

com o objetivo reduzir 70% do número de analfabetos do país em cinco anos, para 
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tanto criou-se a Comissão do Programa Nacional da Alfabetização e Cidadania que, 

aos poucos, foi-se desarticulando.  

Com o mesmo intuito, o governo propôs nos anos de 1993 a consulta pública 

para formulação de outro plano de política educacional, efetivado em 1994 o Plano 

Decenal que fixava metas para a educação. Entretanto, o Governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995 -2002) deixou de lado o Plano Decenal e priorizou a 

implementação de uma reforma política institucional, denominada Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação- LDB (BRASIL, 1996). Esta por sua vez, reafirmou a 

institucionalização da modalidade EJA substituindo a denominação Ensino Supletivo 

por EJA, o que corresponde a mudança de ensino supletivo para educação de 

jovens e adultos, o que não é uma mera atualização vocabular nesta lei. 

Segundo Soares (2002) houve um alargamento do conceito ao mudar a 

expressão de ensino para educação. Enquanto o termo “ensino” se restringe à mera 

instrução, o termo “educação” é muito mais amplo compreendendo os diversos 

processos de formação (SOARES, 2002, p. 12). 

A perspectiva da mudança dos termos “ensino” para “educação” provocaria 

uma mudança tanto na formação de professores quanto na didática, pois não era 

mais só aplicar exames para então receber os certificados, mais uma educação 

voltada para o desenvolvimento cognitivo dos/as estudantes.  

No entanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no Art. 38  

  
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. 
(BRASIL, 1996) 

 

Desta forma, Rummert e Ventura (2007) nos chama a atenção sobre o Art. 

38, pois este faz referência aos cursos e exames supletivos e, assim, continua a 

ideia da suplência, de compensação e de correção de escolaridade. A redução das 

idades mínimas colabora com a desqualificação desta modalidade de ensino, 

privilegiando certificação em detrimento dos processos pedagógicos (RUMMERT; 

VENTURA, 2007).  

Na sequência foi criado o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e Valorização do Magistério (FUNDEF) pela Emenda Constitucional nº. 14 de 1996, 
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mas só começou a vigorar em 1998 com duração de 10 anos. Todavia para este 

fundo de desenvolvimento estava previsto para a educação de crianças entre 7 e 14 

anos deixando de fora a educação infantil, o ensino médio e a educação 

fundamental para jovens e adultos.  

Segundo Haddad e Di Pierro (2000) o Fundef tem por objetivos descentralizar 

os encargos financeiros com a educação, racionalizando e redistribuindo o gasto 

público em favor do ensino fundamental obrigatório. Essas diretrizes de reforma 

educacional implicaram que o MEC mantivesse a educação básica de jovens e 

adultos na posição marginal que ela já ocupava nas políticas públicas de âmbito 

nacional, reforçando as tendências à descentralização do financiamento e da 

produção dos serviços. (HADDAD E DI PIERRO, 2000, p. 122) 

No entanto, a emenda constitucional 14/96 suprimiu a obrigatoriedade do 

ensino fundamental aos jovens e adultos, mantendo só a garantia da oferta gratuita, 

bem como a responsabilidade de erradicar o analfabetismo, desobrigando o governo 

federal de aplicar a metade dos recursos vinculados à educação. 

Contudo, a Lei 9394/96 foi impulso para que em 1997, o MEC criasse o 

projeto do Plano Nacional de Educação (PNE). 

Em 1997 na V Conferência Internacional para a Educação de Adultos 

(CONFINTEA) Hamburgo faz uma declaração no qual enfatiza que: 

 
A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o século XXI; é 
tanto consequência do exercício da cidadania como uma plena participação na 
sociedade. Além do mais, é um poderoso argumento em favor do desenvolvimento 
ecológico sustentável, da democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos, do 
desenvolvimento socioeconômico e científico, além de um requisito fundamental para 
a construção de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz 
baseada na justiça (UNESCO, 1997, p. 1). 

 

No mesmo sentido o Parecer CNE/CEB no (CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 2000), das Diretrizes Curriculares para a EJA condiz com a declaração 

de Hamburgo, no qual descreve a modalidade de ensino por suas funções: a 

primeira é reparadora, pois recupera o direito negado; equalizadora, pois tem a 

garantir uma redistribuição e alocação de bens sociais; e qualificadora, no sentido de 

adquirir novos conhecimentos por toda a vida. 

Efetivamente, na segunda metade dos anos 90 tiveram início três programas 

federais de formação de jovens e adultos de baixa renda e escolaridade, o que vale 
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destacar que tais programas não eram coordenados pelo Ministério da Educação e 

todos eram desenvolvidos em regime de parceria com outras entidades.  

O Programa Alfabetização Solidária (PAS), um programa de alfabetização 

inicial, de 5 anos de duração, cujo o público alvo era os jovens das periferias 

urbanas, com altos índices de analfabetismo, segundo Haddad e Di Pierro (2000) 

tinha como objetivo “desencadear um movimento de solidariedade nacional para 

reduzir as disparidades regionais e os índices de analfabetismo significativamente 

até o final do século”. (HADDAD E DI PIERRO, 2000, p. 124).  

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), 

caracterizou-se pela a alfabetização inicial dos trabalhadores assentados em 

condições de analfabetismo absoluto, o programa contou com a parceria das 

Universidades na formação acadêmica dos alfabetizadores, no qual iriam alfabetizar 

em cursos com duração de um ano letivo. Este programa foi coordenado pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e vinculado ao 

Ministério Extraordinário da Política Fundiária (MEPF).  

Tais programas incentivaram a criação do Plano Nacional de Formação do 

Trabalhador (PLANFOR) no qual destinava-se a contribuir qualificação profissional 

da população trabalhadora. Com base, nestes programas o que se observa é que as 

ações do governo federal ao final dos anos 90, era de pulverização de projetos de 

alfabetização e elevação da escolaridade.  

Desta forma, Haddad & Di Pierro (1999) refletem sobre o encerramento dos 

anos 90, no âmbito das políticas educacionais, no qual chamam a atenção para 

exclusão educativa e cultural das amplas camadas da sociedade, o aumento dos 

índices de analfabetismo, o surgimento de analfabetos funcionais resultantes das 

ações deficientes dos sistemas regulares de ensino, devido à restrição de direitos, 

omissão do governo federal nas políticas públicas, limites do financiamento entre 

outras.  

O início do século XXI foi muito significativo no âmbito das políticas 

educacionais, mais precisamente as destinadas à EJA, pois foi aprovado o Plano 

Nacional de Educação (PNE), previsto na Lei 10.172/2001. Desta forma, Di Pierro 

analisa o PNE (2001/2010) destaca que a Lei n. 10.172/2001 teceu um diagnóstico 

que reconheceu a extensão do analfabetismo absoluto e funcional e sua desigual 

distribuição entre as zonas rural e urbana, as regiões brasileiras, os grupos de idade, 

sexo e etnia.  
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O Plano admitia ser insuficiente apostar na dinâmica demográfica e atuar 

apenas junto às novas gerações, propondo que as ações de escolarização 

atingissem também os adultos e idosos. (DI PIERRO, 2010, p.944) 

Tendo em vista, que o diagnóstico apresentado foi importante para a 

construção das 26 metas previstas no capítulo sobre a EJA no PNE (2001/2010), 

dentre as quais se destacavam cinco objetivos:  

 

alfabetizarAlfabetizar, em cinco anos, dez milhões de pessoas, de modo a erradicar o 
analfabetismo em uma década; 2) assegurar, em cinco anos, a oferta do primeiro 
ciclo do ensino fundamental a metade da população jovem e adulta que não tenha 
atingido esse nível de escolaridade; 3) oferecer, até o final da década, cursos do 
segundo ciclo do ensino fundamental para toda a população de 15 anos ou mais que 
concluiu as séries iniciais; 4) dobrar, em cinco anos, e quadruplicar, em dez anos, a 
capacidade de atendimento nos cursos de EJA de nível médio; 5) implantar ensino 
básico e profissionalizante em todas as unidades prisionais e estabelecimentos que 
atendem a adolescentes infratores.(BRASIL, 2010, p. 35) 

 

No entanto, Di Pierro (2010), destaca que para cumprir as metas descritas no 

plano, observava-se a cooperação entre as três esferas do governo e a sociedade, e 

ampliação de recursos financeiros, no entanto, primou a proposta do governo de 

emprego prioritário na EJA dos recursos que eram destinados ao ensino 

fundamental que não integrava o FUNDEF.   

Quanto a avaliação do cumprimento das metas do PNE (2001-2010), 

corresponde ao período do mandato do governo do Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, pois o seu mandato perpassa oito dos dez anos de vigência da Lei n. 

10.172/2001, Di Pierro (2010) analisa em seu artigo, a vigência do PNE no 

cumprimento das metas para a Educação de Jovens e Adultos, e nesta direção a 

autora destaca dois traços principais nas políticas de EJA do governo do Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva.  

O primeiro traço apresentado pela autora é a questão de que a EJA 

perpassou por uma mudança pertinente no âmbito das políticas educacionais, 

agregando-se maior importância tanto nos discursos, quanto nas ações do governo, 

isto por que houve ampliação na colaboração da União com os estados e 

municípios, por meio da oficialização da modalidade no sistema de ensino básico, 

bem como a inclusão de financiamentos para assistência estudantil.  

O segundo traço apresentado foi a propagação de iniciativas para a  EJA, 

neste período, tais como o Brasil Alfabetizado; o Projeto Escola de Fábrica para 

jovens de 15 a 21 anos; o programa PROJOVEM que está voltado juvenil de 18 a 24 
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anos; o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos; o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária; e o Exame Nacional de Certificação de 

Competências, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP). 

Essas iniciativas para as políticas de EJA estabelecem ações no sentido da 

profissionalização, mas reforçam a ideia de que a certificação é meta na busca da 

universalização da educação e erradicação do analfabetismo sem, contudo, uma 

perspectiva de continuidade dos estudos. (RUMMERT; VENTURA, 2007). 

Entretanto, a autora destaca que mesmo com todas as ações articuladas pelo 

governo, este por sua vez não conseguiu reverter as tendências da EJA, trazidas na 

história educacional do Brasil, de modo que nenhuma das cinco metas relevantes do 

PNE a esse campo foi alcançada, inclusive a superação do analfabetismo.  

Em 2014, foi aprovado o Plano Nacional de Educação – PNE, previsto na Lei 

n° 13.005/2014 com vigência por 10 (dez) anos, com vistas ao cumprimento do 

disposto no art. 214 da Constituição Federal. 

Vale destacar, em 2006 a criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb) pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela 

Lei nº 11.494/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).  Com vigência 

estabelecida para o período 2007-2020. 

Na conclusão desta abordagem história da Educação de Jovens e Adultos na 

educação brasileira, que a EJA nem sempre foi entendida como um direito do 

cidadão, como destaquei anteriormente todos os programas e implementações 

destinados à alfabetização de jovens e adultos, estavam interligados a interesses 

econômicos, políticos e militantes.  

Importa ressaltar que nas últimas décadas do século XX, que a EJA passou 

por um processo ressignificação, elencada para o desenvolvimento da cidadania e 

democratização do conhecimento, este por sua vez foi propulsor para a construção 

de um novo paradigma educacional, partindo de uma aprendizagem crítica e 

reflexiva inspirada no educador Paulo Freire.  

Neste novo cenário, as experiências e vivências dos educandos passaram a 

ser problematizadas, debatidas e refletidas, tornando se assim mais significativa, 
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com este novo cenário ações que permeavam somente a instrumentalização e 

memorização foram repensadas. 

Neste sentido, é essencial superarmos a visão de que a Educação de Jovens 

Adultos pertence ao campo da compensatória, uma modalidade de ensino que 

apenas propõe recuperar o tempo perdido, e lutarmos por concretude de uma 

modalidade de ensino que propõe aprendizagens reflexivas, críticas e dialógicas 

com a realidade dos educandos, pois ela se configura na fala das estudantes, como 

uma oportunidade de concluir a Educação Básica e ingressar no Ensino Superior 

que para muitas destas, é um sonho.  

 
Se não tivesse a EJA, o Enem como conseguiria realizar estes sonhos? (Gabriela – 
34 anos)  
 
EJA tem seus pontos positivos, por causa dela que hoje eu estou fazendo uma 
graduação né, tem os pontos positivos, tem os professores que são maravilhosos 
entendeu? (Júlia – 26 anos)  
 

Visto que, para estas estudantes que tem uma trajetória na EJA, atribuem a 

ela, mais que uma modalidade de ensino, mais sim a possibilidade de realizar um 

sonho, uma oportunidade de mudar de vida, de ter uma graduação, neste sentido 

chamo a atenção para a fala de uma das estudantes  

 
É isso que a EJA necessita, de mais olhares porque como a colega mencionou está 
acabando cada dia acredito, que tem menos esse olhar e por isso eu acredito que 
está diminuindo e podendo acabar de vez. (Luiza – 35 anos)  
 

É notório os sentimentos de preocupação, na fala desta estudante e de tantos 

outros egressos da EJA, pois percebem que a mesma está cada vez mais no campo 

da invisibilidade e do descaso. Diante deste triste cenário, a mesma ressalta a 

importância de mais olhares para EJA, ao se referir a temática desta pesquisa.  

Diante da tamanha preocupação que se configura a EJA na fala das 

estudantes, fez se necessário aprofundar este estudo sobre as políticas públicas 

para Educação de Jovens e Adultos, mais precisamente no Estado do Rio Grande 

do Sul, no intuito de contrapor a invisibilidade dos governantes e sim promover 

políticas públicas que valorizem os grupos que se encontram marginalizados. Para 

isso destaco as análises de Machado (2012) e Gil (2012) sobre os desafios e a 

atualidade das Políticas Públicas da EJA no Estado do Rio Grande do Sul.  

Neste intuito, os autores consideraram as Resoluções n° 313 e n° 316 do 

Conselho Estadual de Educação / RS, que regulamentam a EJA no Estado, bem 
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como o papel desempenhado pelo Estado e a tendência Nacional de 

descentralização da EJA.  

Segundo Machado e Gil (2012), a intenção do Estado do Rio Grande do Sul, 

descrita na Resolução do CNE é de estabelecer normas relativas para a oferta da 

Educação de Jovens e Adultos, no sistema de ensino em nível estadual, assim 

sendo, é possível perceber a intenção política assumida pelo estado, entretanto 

percebe-se que a mesma fica no campo da intenções, com vista à precarização do 

ensino no estado.  

Outro desafio que os autores elencaram, é falta de preocupação do governo 

do estado com a formação de professores para a Educação de Jovens e Adultos, 

sendo que na pesquisa realizada pelos autores não havia nenhuma formação, ou 

programa de formação de educadores que articule as resoluções e diretrizes.  

Desta forma, Machado e Gil (2012) concluem com vistas a legislação do 

estado, a Educação de Jovens e adultos compreende em sua trajetória avanços e 

retrocessos que precisam ser vistos e revistos com urgência pelas Políticas 

Públicas, Machado e Gil (2012) salientam que 

 

Não basta ofertar, é preciso ofertar com qualidade, garantindo a existência 

de professores com carreira e piso salarial, escolas com condições objetivas 

de receber esses educandos da EJA, com metodologia própria, com 

formação adequada, e com uma política de financiamento que dê conta de 

uma carga horária compatível com o déficit educacional histórico destes 

alunos(as), evitando a precarização através do aligeiramento da formação. 

(MACHADO; GIL, 2012, p. 135)  

 

Pensar a qualidade de ensino da EJA, nas políticas públicas é de extrema 

relevância, pois muitos destes jovens que concluíram a educação básica, tem em 

mente uma perspectiva de continuar os estudos, como é o caso das participantes 

desta pesquisa, que ingressaram no Ensino Superior.  

 
Surgiu a ideia, porque não continuar?! porque não tentar pedagogia?! bah mas talvez 
estava além da minha capacidade, aí eu comecei a participar do grupo de estudos 
para fortalecer né esse lado do conteúdo, para poder alcançar e coloquei como 
objetivo, como meta, comecei estudar bastante, pensando em passar no Enem, 
consegui e agora estou fazendo pedagogia e estou amando (Gabriela – 34 anos) 

 

Eu até tentei fazer outro curso, ahh tentei fazer administração, mas não consegui 
vaga, não consegui bolsa então eu fiz novamente o Enem e consegui pedagogia, 
primeiramente por que a gente não paga, então é um estímulo, por que tu 
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trabalhando por mês, não é fácil pagar uma faculdade né, por que a faculdade é cara, 
pois não é só o curso que tu paga, mas também os materiais, tu tem o deslocamento, 
ahh envolve custos. Então como na época eu estava sem trabalhar e morando pra 
fora, no interior foi uma boa a UERGS (Amanda – 27 anos)   
 
 
 

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS é pública e para 

todos criada pelo Poder Público Estadual através da Lei nº 11.646 de 10 de julho de 

2001, com o intuito de promover a inclusão social e o desenvolvimento 

socioeconômico local e regional. Para as estudantes egressas da Educação de 

Jovens e Adultos ter ingressado no Curso de Pedagogia na UERGS foi um sonho 

realizado, onde as mesmas conseguiram unir os seus desejos de ter o certificado de 

um curso superior e gratuito. 

Primeiramente é… era um sonho, uma vontade que desde tenho 7 anos, de fazer 
Pedagogia, ou uma faculdade para docência e durante a minha trajetória de vida, 
esta vontade só foi crescendo, foi aumentando, esse sonho só foi crescendo. 
(Amanda –27 anos)   

 

A minha maior motivação assim, foi mais relacionado mesmo a minha autoestima, 
assim sabe de recuperar o tempo que eu fiquei sem estudar, de tu conviver com 
outras pessoas, e assim de tu não ter uma faculdade, um curso superior sabe, isso 
me motivou e no passar do tempo me motivou mais nesse sentido assim, de ter um 
diploma de curso superior, quando eu pensei no que após eu faria, o que que eu iria 
cursar, eu… a primeira coisa que me veio assim foi pedagogia, eu pelo fato de gostar 
muito de criança e meu sonho é trabalhar na educação infantil [...] e também assim 
como a colega comentou os custos de uma faculdade particular é complicado , isso 
também foi um motivo pra estudar na UERGS, mas a maior motivação mesmo foi 
pelo lado da autoestima, de recuperar, de estudar né (Luiza – 35 anos)  

 

A UERGS localizada no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil conta com vinte 

e quatro unidades, as quais estão distribuídas por todo o estado, sendo que a 

reitoria está localizada em Porto Alegre, RS, e as demais unidades distribuídas no 

estado nas cidades de: São Luiz Gonzaga, Vacaria, São Borja, Montenegro, 

Santana do Livramento, Osório, Cruz Alta, Santa Cruz do Sul, São Francisco de 

Paula, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Encantado, 

Erechim, Alegrete, Tapes, Três Passos, Soledade, Bagé, Frederico Westphalen, 

Guaíba, Cachoeira do Sul e Sananduva. 

O ingresso dos discentes ocorre através do ENEM e assim pelo Sistema de 

Seleção Unificada – SISU, duas vezes ao ano, inicia-se a partir de discussões nos 

Colegiados, Conselhos Consultivos Regionais, Suplan e Proens e conclui com a 

aprovação no CONEPE – determinando vagas pelo CONSUN – com a homologação 

final.   
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A UERGS disponibiliza de políticas de Inclusão e Assistência Estudantil, 

intuito de cooperar com o acesso à educação superior pública com ensino de 

qualidade, considerando a condição sócio-econômica do candidato, garantida em lei 

por meio do Decreto no 43.240/14, 50% das vagas para os candidatos com 

hipossuficiência econômica aprovados no processo seletivo e no seu art. 57 deste 

mesmo decreto estabelece que “[...] ficam asseguradas 10% das vagas para 

candidatos portadores de deficiência. As demais vagas são distribuídas conforme 

classificação dos candidatos sem distinção de renda ou especificidades.” 

A Instituição ministra o ensino de graduação, de pós-graduação e de 

formação tecnológica através de cursos presenciais e não presenciais, no qual 

compreendem as três áreas de conhecimento: Ciências da Vida e do Meio 

Ambiente, Ciências Exatas e Engenharias e Ciências Humanas, enfatizando os 

aspectos ligados à formação humanística e à inovação tecnologia, sendo que na 

Unidade em São Luiz Gonzaga é ofertado os cursos de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, Pedagogia e, com ingresso da primeira turma em 2017, o curso de 

Agronomia, de acordo com Projeto Político Pedagógico Institucional (2017-2021). 

Desta forma, é imprescindível destacar que a Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul, tem como missão “Promover o desenvolvimento regional 

sustentável, através da formação de recursos humanos qualificados, da geração e 

da difusão de conhecimentos e tecnologias capazes de contribuir para o 

desenvolvimento econômico, social e cultural das diferentes regiões do Estado”. 

(PPPI, 2017-2021, p.11) 

Neste sentido, os cursos de graduação e pós-graduação deve proporcionar 

uma aprendizagem para que os estudantes ao saírem da universidade sejam capaz 

de “exercer a sua profissão com qualidade, competência, inovação, liderança, ética 

e respeito pela vida, com olhar e ações que primam pelos cuidados com o ambiente 

e a sociedade” (PPPI, 2017-2021, p. 57). 

Para tanto, o Projeto Político Pedagógico Institucional 2017-2021, 

compreende no capítulo dos objetivos e metas institucionais, dois objetivos que 

reafirmam a importância da garantia da qualidade dos cursos, bem como a 

permanência dos discentes, estes são: “Fortalecer as ações de ensino, pesquisa e 

extensão, visando garantir a qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação 

com foco no desenvolvimento regional” e “Fortalecer as Políticas de inclusão, 

ingresso permanência e acompanhamento ao discente”. (PPPI, 2017-2021).  
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Desta forma, o sistema de avaliação presente no PPPI (2017-2021) 

compreende uma avaliação reflexiva e dialógica no qual constitui-se num processo 

próprio e auxiliador do planejamento para a qualidade do ensinar, do aprender e do 

agir crítico, resultará pelo acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos durante o 

semestre.  

Entretanto, o sistema de avaliação e constituído por conceitos que 

correspondem ao percentual de alcance dos objetivos definidos no plano/projeto de 

curso e de ensino de cada disciplina, o que ocorre por meio de, pelo menos, três 

avaliações.” (PPPI 2017-2021, p. 68) 

Conforme o Regimento Geral da Universidade (RIO GRANDE DO SUL, 2010) 

Os conceitos a serem utilizados como resultados da avaliação dos estudantes são 

os seguintes:  

 

“A”, para os estudantes que atingirem percentual igual ou superior a 90%, dos 
objetivos definidos no plano de disciplina; “B”, para os estudantes que atingirem 
percentual igual ou superior a 75%, e inferior a 90%, dos objetivos definidos no plano 
de disciplina; “C”, para os estudantes que atingirem percentual igual ou superior a 
60%, e inferior a 75%, dos objetivos definidos no plano de disciplina; “D”, para os 
estudantes que atingirem percentual inferior a 60%, dos objetivos definidos no plano 
de disciplina; “E”, para os estudantes que, ao fim do semestre, obtiverem frequência 
inferior a 75%. São considerados aprovados, os acadêmicos/as que atingirem os 
conceitos finais “A”, “B” ou “C”, e, reprovados, aqueles que obtêm conceitos finais “D” 
ou “E”. Esse último será a expressão de conceito referente à infrequência do (a) 
estudante.  

 

Desta forma, é considerado aprovado o discente que atingir o percentual 

correspondente aos conceitos “A”, “B” e “C”, e considerado reprovado, o discente 

que atingir o percentual inferior a 60%, corresponde ao conceito “D” e “E” para os/as 

estudantes que no final da disciplina obtiveram frequência inferior a 75%. À vista da 

reprovação do discente, com conceito “D”, o sistema de avalição propõe somente 

um instrumento de avaliação no final da disciplina no intuito de recuperar as 

aprendizagens.  

Contudo, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que prima por 

promover um ensino de qualidade, não apresenta no seu Projeto Político 

Pedagógico Institucional, políticas de ações concretas para diagnostico das 

aprendizagens acadêmicas, no intuito de identificar os/as estudantes que não estão 

conseguindo atingir o percentual correspondente para aprovação nas disciplinas, 

bem como os motivos e intervir com metodologias ativas para mudar a realidade, 

deixando somente a cargo dos professores avaliarem o desempenho. 
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Neste sentido, tal reflexão vai ao encontro do diagnóstico da universidade 

elencada no PPPI 2017-2017, por meio da matriz SWOT, que identifica as fraquezas 

da instituição, dentre os resultados apresentados está a evasão estudantil e falta do 

mapeamento dos motivos da evasão na graduação, o que salienta a necessidade da 

Universidade desenvolver estratégias que minimizem as fraquezas da Instituição.   

Neste estudo, realizei o mapeamento do ingresso de estudantes de 2013 até   

o ano de 2020, que concluíram o ensino médio acima de 20 anos, para então entrar 

em contato e identificar quais alunos matriculados eram egressos da EJA, no 

entanto este mapeamento permitiu identificar não só o ingresso destes estudantes, 

mas também elucidar altas taxas de abandono ou perda de vínculo. Desta forma, 

apresento a seguir estes dados.  

Em 2013 e 2014 das 40 vagas ofertadas para o Curso de Pedagogia, dos 

alunos ingressos que concluíram o ensino médio entre 20 e 30 anos, destes 2,5 % 

abandonaram. Entretanto, com os dados que tive acesso não abrangia nenhuma 

informação referente a permanência e conclusão do curso.   

Em 2015, das 40 vagas ofertadas para o Curso de Pedagogia, dos alunos 

ingressos que concluíram o ensino médio entre 20 e 30 anos, 5% abandonaram, 

2,5% se formaram e 7,5% continuam matriculados correspondendo a um total de 

15% de ingressos nesta faixa etária. Em relação aos alunos com 30 anos ou mais o 

número de abandono do curso aumenta para 7,5%, equivalendo ao mesmo número 

de alunos que se formaram, correspondendo a um total de 15% de ingresso nessa 

faixa etária em relação a trancamento e matrícula não teve nenhum dado.  

Em 2016, das 40 vagas ofertadas para o Curso de Pedagogia, 15% 

corresponde a alunos que concluíram o ensino médio entre 20 e 30 anos, sendo que 

5 % destes abandonaram o curso e 10% continuam matriculados. Contudo, quanto 

se refere aos alunos com 30 anos ou mais, aumenta o número de estudantes que 

abandonam o curso para 7,5%, já em relação aos estudantes que continuam 

matriculados este número diminui para 2,5% correspondendo a um total de 10% de 

ingressos nesta faixa etária.  

Em 2017, das 40 vagas ofertadas para o Curso de Pedagogia, 17,5% 

corresponde a alunos que concluíram o ensino médio entre 20 e 30 anos, sendo que 

15% destes abandonaram o curso e 2,5% continuam matriculados. No entanto 

quanto se refere aos alunos com 30 anos ou mais o número de estudantes que 
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abandonam o curso 2,5% equivale aos estudantes que continuam matriculados 

correspondendo a um total de 5% de ingressos nesta faixa etária. 

Em 2018, das 40 vagas ofertadas para o Curso de Pedagogia, 15% 

corresponde a alunos que concluíram o ensino médio entre 20 e 30 anos, sendo que 

12,5% destes abandonaram o curso e 2,5% continuam matriculados. Entretanto, 

quanto se refere aos alunos com 30 anos ou mais o número de estudantes que 

abandonam o curso 2,5% equivale aos estudantes que trancaram o curso e 5% 

continuam matriculados, correspondendo a um total de 10% de ingressos nesta faixa 

etária. 

Em 2019, das 40 vagas ofertadas para o Curso de Pedagogia, 20% 

corresponde a alunos que concluíram o ensino médio entre 20 e 30 anos ou mais, 

sendo que 2,5% destes abandonaram o curso e 5% trancaram e 12,5% continuam 

matriculados. Quanto se refere aos alunos com 30 anos ou mais, segundo os dados 

não teve nenhum ingresso nesta faixa etária. 

Em 2020, das 40 vagas ofertadas para o Curso de Pedagogia, 10% 

corresponde a alunos que concluíram o ensino médio entre 20 e 30 anos, sendo o 

que 5% destes trancaram o curso e 5% continuam matriculados, não tendo nenhum 

dado referente a abandono. Desse modo, quanto se refere aos alunos que 

ingressaram com 30 anos ou mais, 2,5% continuam matriculados, não tendo 

nenhum dado em relação a abandono ou trancamento.  

Com o crescente número de alunos que abandonaram ou perderam o vínculo 

e que concluíram o Ensino Médio entre 20 e 30 anos, é de suma relevância refletir 

sobre a “evasão na universidade” no intuito de encontrar pistas que levam a 

identificar e compreender os motivos que levaram estes estudantes a abandonarem 

o curso. Entretanto, chamo a atenção que esta problemática, é sem dúvida um 

estudo que demanda aprofundamento teórico, e por ser uma questão tão vasta de 

discussões, nesta análise me proponho de forma sucinta trazer alguns aportes 

teóricos que tratam sobre esta questão, que possam ajudar a entender esse 

fenômeno.  

Neste sentido, me apoio nos estudos de Zago (2006) e Coulon (2008). Para 

Zago (2006) a palavra “evasão” corresponde a saída de indivíduos matriculados em 

qualquer nível de ensino e desta forma chama a atenção que diante dessa situação 

requer, contudo, alguma precaução e exame prévio (p. 253).  
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Coulon (2008) atribui a evasão à dois fenômenos denominado por ele, como 

eliminação e abandono, o primeiro é quando interrompem curso, por causa do 

fracasso escolar. Quanto ao abandono refere-se a iniciativa do estudante em desistir 

do curso. Nas leituras que realizei é possível inferir quando se refere a evasão, 

deve-se considerar os diversos fatores que permeiam a vida estudantil destes 

acadêmicos e que assumem um papel significativo nesta tomada desta decisão.  

 Nesta perspectiva, Zago (2006) sublinha “é possível abrir as lentes da 

observação para encontrar, em detalhes do cotidiano da vida em universidades, se 

não motivos, mas condições sutis que, reunidas, fazem parte do percurso até o 

abandono completo dos estudos (ZAGO, 2006, p. 257).  

 Diante deste cenário, é de suma relevância refletir sobre o Ensino Superior 

com ênfase para os desafios e dificuldades que permeiam o cotidiano universitário. 

À vista disso, no capítulo analítico a seguir, entrelaço a voz das estudantes egressas 

da EJA dialogando com concepções e teorias de autores tais como: Freire (1987), 

Coulon (2008), Zago (2006) que realizam estudos neste campo.  
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3.3.  “A GENTE SE SENTE DESPREPARADA NO INÍCIO...”: DESAFIOS NO 

ENSINO SUPERIOR  

 

Refletindo sobre o ensino superior focando nos desafios dos alunos egressos 

EJA no Curso de Pedagogia, me remete aos estudos do sociólogo francês Alain 

Coulon (2008), em que o sociólogo chama a atenção no período de ingresso de 

estudantes na universidade no qual o aluno se vê diante de um ambiente 

acadêmico, até então desconhecido, com normas, trabalhos científicos, projetos, 

estudos que fazem parte da vida acadêmica, os quais precisam ser assimilados e 

incorporados ao cotidiano do ingressante (COULON, 2008).  

 

Olha… assim bem no início, no primeiro semestre entra um pouco de pânico né, por 
que é o primeiro semestre, pois eu já estava a dois anos afastada de sala de aula, de 
contato com colegas (Amanda – 27 anos) 

 

A vida universitária exige de seus ingressantes um ofício de estudantes, que 

visa o domínio de conteúdos vivenciados no Ensino Fundamental e Médio para 

então assimilar os saberes científicos da graduação, nesse sentido é preciso pensar 

nos estudantes egressos de um ensino fragmentado, com fraturas em suas 

aprendizagens.  

Quando eu iniciei o curso de pedagogia, eu percebi que faltava digamos assim, o 
conteúdo mesmo, o aprendizado que seria importado lá do ensino fundamental, do 
ensino médio que eu deveria ter me dedicado mais, que eu deveria ter prestado mais 
atenção e eu passei muito corrido e eu vi que me faltava muito, era tanto erro de 
gramática na escrita mesmo, tinha muito erros mesmo, quanto tinha dificuldade até 
de leitura, eu lia e não sabia o significado das palavras. (Gabriela – 34 anos)  

 

Fica faltando conteúdo mesmo, a gente se sente bem despreparada no início quando 
começam a surgir né os desafios e uma coisa que você tem que enfrentar correr 
atrás, ler e exige tempo, exige dedicação por que é com leitura que você vai tendo um 
aprendizado principalmente na questão da escrita, no ensino superior exige uma 
escrita mais formal (Luiza – 35 anos)  

 

Quando questionei as estudantes sobre os desafios que elas encontravam no 

ensino superior as estudantes foram unanimes ao evidenciar dentre as muitas 

dificuldades, a dificuldade de escrita e interpretação. 

Tais desafios estão presentes nas falas que apresento a seguir: 
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São muitos os desafios, hoje o maior é na construção de projetos. Mas no início da 
inserção no ensino superior os desafios eram diários, desde uma escrita correta, 
redações, resumos e até conteúdos mais complexos acredito que os fatores que 
influenciaram nessa dificuldade foram devido a educação fragmentada e precária, 
principalmente no ensino fundamental. (Luiza – 35 anos) 

 

Muitas dificuldades, pois o fato de ter pouca aprendizagem dificuldade na expressão 
da escrita, e na parte de desenvolver as atividades. (Pamela – 29 anos) 

 

[...]no entendimento de algumas palavras que os professores utilizam, na escrita 
acadêmica, a falta de conhecimentos oriundos do ensino médio. No início da 
graduação tinha timidez para apresentar trabalhos orais. (Amanda – 27 anos) 

 

Além de destacar a dificuldade na escrita, a Amanda, também destaca as 

dificuldades de interpretação e apresentação oral, no qual afirma ser consequência 

da falta de conhecimentos do Ensino Médio. A partir das falas das estudantes, é 

possível identificar as fases de um processo denominado por Coulon (2008) por 

“afiliação” dos estudantes ingressos na universidade, sendo a primeira a fase da 

estranheza, pois estes estudantes estão imersos em um novo universo com ritmos 

diferentes, novas regras e normas, trabalhos acadêmicos, ao ponto de que certos 

estudantes entram em conflito interno sobre o que realmente devem fazer, resultante 

de uma educação fragmentada. 

A maior dificuldade é na escrita, não na escrita de uma dissertação, pois como a 
gente fez o Enem, uma redação não é difícil de fazer, mas assim colocar na ordem 
certinha, usa as regras certinha eu acho que essa é a maior dificuldade entrar nas 
regras, para escrever um texto, um artigo tu não pode simplesmente jogar qualquer 
palavra lá que vai ficar bom não porque não vai!  Tu tem que ler, tem que estudar e se 
dedicar, tem que pesquisar outros artigos, jornal, revistas, qualquer coisa que seja 
que alimentar aquele texto. 
[...] Então acho que é a maior dificuldade é as normas é tu, assim se adequar aquelas 
regras, só tem que ter uma escrita coesiva, com coesão, eu acredito que seja isso 
para mim o mais difícil é só questão das normas (Amanda – 27 anos) 

 

Na segunda fase do processo definida por Coulon (2008) como o tempo da 

aprendizagem, vivido pelos estudantes de forma dolorosa, conflituosa, com muitas 

dúvidas, incertezas, dificuldade na assimilação dos conteúdos, que se não supridas 

resulta no insucesso acadêmico, e na formação de profissionais de baixa qualidade, 

neste sentido chamamos a atenção das universidades públicas que atendem um 

público de ingressantes que não só se identificam neste processo, como em muitas 

vezes permanecem até a conclusão da graduação. 

 

As maiores dificuldades, os maiores desafios foram aliás nos primeiros semestres, 
mas com o tempo vamos evoluindo, vamos nos adequando, nos adaptando, nos 
superando. (Luiza – 35 anos)  
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Mas isso foi lá no início porque agora com passar do tempo, com o passar dos anos 
a gente acaba se acostumando e quando a gente vê que vai fazer uma coisa que 
não tá dentro das normas, já vai lá e ver que que tu escreveu errado, a gente eu 
mesma já vejo que não está certo aquilo. (Amanda – 27 anos)  

 

Podemos, de fato, observar que a democratização do acesso ao ensino 

superior não acompanha a democratização do acesso ao saber principalmente 

àqueles que tiveram em sua trajetória escolar um ensino precário. Portanto a 

desigualdade das chances de acesso ao saber é um fenômeno persistente que 

precisa ser pensado. (COULON, 2008) 

Nesse sentido, Silva (2015) destaca que o processo de democratização do 

acesso ao ensino superior, configura-se em uma dinâmica de “exclusão dos 

incluídos”. Ou seja, podemos inferir que os estudantes egressos da EJA, à medida 

que ingressam na universidade – são incluídos, mas instantaneamente se 

configuram em “excluídos”, uma vez que só aumenta a chances de insucesso e 

muitas vezes a evasão, em razão dos diversos desafios que enfrentam no cotidiano 

universitário. 

Diante da dinâmica de “exclusão dos incluídos” (ZAGO, 2006), afirma, que a 

principal questão do acesso ao ensino superior, é o da permanência, pois ela 

relaciona-se com possibilidade de sucesso e consequentemente a conclusão do 

curso, ao qual o estudante pertence. Desta forma, as instituições de ensino superior 

públicas, se defrontam com uma tarefa difícil, sobre a qual precisam pensar/ 

repensar a fim de encontrar soluções, no sentido de garantir, não apenas o ingresso 

desses estudantes, mas a permanência qualificada. 

Tal dinâmica descrita pelo autor, é possível perceber na fala das estudantes, 

que narram este processo de ingresso (inclusão) e que diante dos desafios, sentem 

se incapaz, com medo de não conseguir (exclusão).  

 

Às vezes eu cheguei a pensar em desistir, chega a pensar que não vai ser capaz 
de se superar, tem medo de seguir em frente, mas não, com o passar do tempo tu 
vai vendo que é capaz (Luiza – 35 anos) 

 

Tu consegue? tu vai conseguir? eu perguntando pra mim mesma - não, não vou 
dizer que não vou conseguir, eu vou conseguir! (Julia – 26 anos) 

 

Neste sentido, é iminente relacionar tal dinâmica, aos estudos de Freire 

(1987), visto que o processo de exclusão dos incluídos elencados por Zago (2006) 
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corresponde a dinâmica da Pedagogia de opressores e oprimidos, na sua obra 

Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire (1987), no qual foi de suma importância 

para dialogar face às dificuldades e desafios que acadêmicos egressos da Educação 

Jovens e Adultos vivenciam no Curso de Pedagogia.  

Busco um diálogo com dois conceitos discutidos por Paulo Freire que são a 

opressão e autonomia. O sentido de oprimido que apresento aqui refere-se ao aos 

sujeitos egressos da EJA, que trazem em suas histórias de vida, reprovações, 

fracasso escolar, evasões, que foram rotulados como “incapazes de aprender”, e 

que para ingressar no Ensino Superior precisaram ter autonomia, tanto para 

ingressar quanto para permanecer, diante das dificuldades e desafios. 

Compreendo que a educação que permite libertar o oprimido, desenvolver a 

autonomia, e isto, infere o protagonismo de sua história e da sua cultura. Portanto, o 

conceito de "oprimido" aplicado nesse estudo não tem um caráter ideológico, mas 

sim uma condição de “ser” de um sujeito que ainda não conseguiu abrir-se para a 

liberdade. (FREIRE, 1987)  

Visto que nas narrativas, o termo incapacidade está perpetuado nas 

trajetórias escolares destas estudantes, de tanto vivenciarem em suas histórias de 

vida, dificuldades de aprendizagem, fracasso escolar, reprovações tanto que se auto 

identificaram como incapazes de aprender na Educação Básica e no início da 

graduação, neste sentido Freire destaca  

 

De tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que não 
podem saber, que são enfermos, indolentes, que não produzem em virtude de tudo 
isto, terminam por se convencer de sua “incapacidade”. Falam de si como os que não 
sabem e do “doutor” como o que sabe e a quem devem escutar. Os critérios de saber 
que lhe são impostos são os convencionais. (FREIRE, 1987, p. 50).  

 

Diante desta incapacidade de aprender que as estudantes, narram no início 

da graduação, dialoga com as concepções que Freire (1987), no qual relaciona a 

“incapacidade” dos oprimidos, com falta de autonomia imposta pelos opressores no 

processo de ensino aprendizagem, e assim por não conseguirem desenvolver a sua 

capacidade crítica-reflexiva, isto é, foi lhes roubado o direito de pensar.  

De acordo com Freire o conceito de autonomia, refere-se a um processo de 

passagem, de libertação dos sujeitos oprimidos, que tiveram a autonomia de 

ingressar no Ensino Superior, e garantir a sua permanência, diante de tantos 

desafios e dificuldades face a uma pedagogia de invisibilidade.  
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Este processo é visível nas narrativas destas estudantes, que ao se 

depararem com esses desafios e dificuldades, tiveram ajuda das professoras e dos 

colegas de luta, como ponto essencial para o sucesso deste processo, como é 

possível verificar a seguir 

 

Tirar de mim mesma a palavra “eu não consigo” e dizer eu consigo, eu vou fazer, se 
todo mundo consegue, por que eu não vou conseguir?  
[...] Mas sempre tem as colegas que motivam né, dizem “não, não desisti, vamos 
fazer juntas, tu vai conseguir!” (Julia – 26 anos)  

 

Com o passar do tempo tu vai vendo que é capaz, os professores ajudam, todos bem 
atenciosos sempre procurando nos ajudar, incentivam, os colegas também né, tu vai 
tendo um relacionamento, uma afinidade mais com uns e conversando, a colega 
mesmo me incentivou bastante! (Luiza – 35 anos)  

 

Os professores ajudam bastante, eles estimulam muito, por que eles dizem que 
temos que correr atrás, os colegas também quando a gente faz trabalho em dupla, 
em grupo às vezes a gente não escreve de acordo como é pra escrever, o colega vai 
lá, diz “não! não está no caminho certo, vamos arrumar aqui, vamos organizar, fazer 
certinho” mas é assim a determinação minha e o estímulo dos professores e dos 
colegas por que sozinho a gente não consegue nada. (Amanda – 27 anos)  

 

As falas destas estudantes viabilizam a reflexão da teoria da ação dialógica 

defendida por Freire (1987) que compreende a colaboração e a união dos sujeitos 

oprimidos, para transformar do mundo em co-laboração por meio do diálogo, isto é, 

“há sujeitos que se encontram para a pronúncia do mundo para a sua 

transformação” (FREIRE, 1987, p. 227). 

Uma vez que Freire infere que a co-laboração é necessária dar-se entre os 

sujeitos oprimidos, desta forma o autor destaca que é imprescindível cortar o cordão 

umbilical que os liga ao mundo da opressão. Nesta ação dialógica, os sujeitos 

iniciam a descoberta e reconhecem como seres transformadores, conscientes de 

que a transformação cabe somente a eles. 

Esta consciência, é visível na fala das estudantes, que para superar os 

desafios criaram diferentes estratégias, no entanto tais estratégias foram tomadas 

por conta própria, não tiveram nenhum suporte pedagógico da Universidade para 

enfrentar estas dificuldades e desafios, este fato é possível verificar quando as 

mesmas utilizam o termo “correr atrás”.  

 

Então eu comecei a cada palavra que eu não sabia o significado eu procurava no 
dicionário, comecei a fazer uma lista de todas as palavras novas que eu tava 
aprendendo, qual era o significado e como era a escrita dela e comecei a correr atrás.  
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[...] meu Deus eu nunca ouvi falar, eu não sei quem é, eu não sei como é” então eu 
procurava sempre, corria atrás de todas as apostilas, de todos os textos que as 
professoras davam, então foi muita leitura, principalmente leitura eu mergulhei na 
leitura (Gabriela – 34 anos)  

 

Começam a surgir né os desafios e uma coisa que você tem que enfrentar correr 
atrás, ler e exige tempo, exige dedicação por que é com leitura que você vai tendo um 
aprendizado principalmente na questão da escrita, no ensino superior exige 
uma escrita mais formal (Luiza – 35 anos)  

 

De acordo com os autores, o Ensino Superior exige que os alunos tenham 

autonomia, e está autonomia está relacionada com o sucesso acadêmico, entretanto 

chamo a atenção que a instituição de ensino precisa estar atenta a essas 

necessidades e fazer um vínculo  com os alunos egressos da Educação de Jovens e 

Adultos, pois esses trazem consigo um ensino fragmentado, e estão em  um curso 

de formação de professores, logo, a superação dos desafios e das dificuldade com 

apoio pedagógico dada pela Universidade, resulta também na qualidade de 

professores formados.  

Com base neste pressuposto em relação ao curso de formação de 

professores, faz se necessário abordar neste estudo se essas dificuldades/desafios 

refletiram na prática pedagógica desenvolvida nos estágios, pois o estágio institui 

um campo de conhecimento, de pesquisa, no qual se desenvolvem práticas 

educativas essenciais para formação docente.  

 Ao questionar sobre essa questão, todas as estudantes afirmaram que estas 

dificuldades refletiram, no entanto há uma contradição na concepção entre teoria e 

prática pois estas estudantes afirmam ter dificuldade na elaboração do projeto de 

ensino, que envolve a parte teórica do curso, mas na realização do estágio, que 

envolve a parte prática não tiveram dificuldade.  

 

Assim falando faculdade eu no meu caso elaboração do projeto mesmo, porque 
claro  você se sente mais preparada para o estágio, tu já tem um certo tempo de 
curso né, mas a elaboração é o teu primeiro projeto formal, dificuldade um pouco 
nesse sentido assim, e desafio não tem como não, no meu caso pelo menos falo de 
mim que nunca tinha entrado em uma sala de aula, pra ti dar uma aula né, então é 
uma responsabilidade, pois tu tem aquele tempo e se sente na obrigação de passar 
alguma coisa pra aquela criança, eles tem que ter um aprendizado né então no meu 
caso me preocupava bastante com isso sabe (Luiza – 35 anos)  

 

Diante deste paradoxo, é imprescindível elencar os estudos de Pimenta e 

Lima (2005;2006) em que o estágio está relacionado como a parte prática dos 

cursos de formação de professores, em contraposição à teoria. Nessa perspectiva 
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Pimenta e Lima (2005; 2006) destacam “não é raro ouvir-se dos alunos que 

concluem seus cursos se referirem a estes como ‘teóricos’, que a profissão se 

aprende ‘na prática’, que certos professores e disciplinas são por demais ‘teóricos’. 

Que ‘na prática a teoria é outra” (p.8).  

Vale destacar que as estudantes enfatizam em suas narrativas, que o fato de 

não ter dificuldade de realizar a parte prática do estágio, deve-se a participação 

delas no Programa de Iniciação à Docência – PIBID, sendo um programa que faz 

parte da política pública normatizado na Portaria nº. 16, de 23 de dezembro de 2009, 

este programa tem “por finalidade o fomento à iniciação à docência de estudantes 

das instituições públicas de educação superior, aprimorando-lhes a qualidade da 

formação docente em curso presencial de licenciatura de graduação”. 

  

 O Pibid ajuda muito pois tu tem uma noção da prática, não tu ter noção, faz tu estar 
na prática, então isso ajuda muito, auxilia por que quando tu vai fazer o projeto de 
estágio tu tem toda aquela carga de prática, tu tem... Claro que se talvez eu não 
tivesse essa prática que tive no Pibid seria bem mais difícil de realizar os estágios, por 
que? por que eu não teria noção de uma sala de aula, teria noção do que é o 
cotidiano, o que é a rotina da sala de aula, da professora, das crianças, da turma. 
(Amanda - 27 anos) 

 

Nestes discursos, segundo as autoras deve se ao fato de que o curso não 

fundamentou teoricamente a atuação do futuro profissional nem toma a prática como 

referência para a fundamentação teórica. Ou seja, o aluno não consegue assimilar 

que teoria é indissociável da prática e vice-versa. (PIMENTA E LIMA, 2005;2006), 

está afirmação é possível perceber na fala da Gabriela a seguir: 

 

Essa dificuldade com certeza ela vai refletir sim na prática. 
 Mas a gente aprende muito mais durante a prática é como se tu consolidasse toda 
aquela teoria que tu tem, quando tu vai na prática que tu tem aquele contato com as 
crianças que, tu vai compartilhar conhecimento com eles que tu vai mediar o 
conhecimento nossa é ali que o conhecimento vai ficar sólido na cabeça, que você 
consegue absorver todas aquelas informações, e consegue realmente aprender 
(Gabriela – 34 anos)  

 

Neste ponto de vista, Pimenta e Lima (2005;2006) infere que a dissociação 

entre teoria e prática resulta em um empobrecimento das práticas nas escolas, para 

tanto as autoras em seus estudos explicitam que o estágio é teoria e prática (e não 

teoria ou prática). Tendo como premissa a atividade docente é uma prática social, 

pois ela permite intervir na realidade social dos educandos. 
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Em sentido amplo, ação designa a atividade humana; o fazer, um fazer efetivo ou a 
simples oposição a um estado passivo. Entretanto, em uma compreensão filosófica e 
sociológica, a noção de ação é sempre referida a objetivos, finalidades e meios, 
implicando a consciência dos sujeitos para essas escolhas, supondo um certo saber 
e conhecimento. Assim, denominaremos de ação pedagógica as atividades que os 
professores realizam no coletivo escolar, supondo o desenvolvimento de certas 
atividades materiais, orientadas e estruturadas. (PIMENTA E LIMA, 2005;2006, p. 12) 

 

Nesse desenvolvimento, atribui-se as teorias oferecer instrumentos para 

análise e investigação, que permitam o educador questionar as práticas 

institucionalizadas e as ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, se colocar elas 

próprias em questionamento, uma vez que as teorias são explicações sempre 

provisórias da realidade. (PIMENTA E LIMA, 2005;2006, p. 12) 

Na direção as autoras concluem que o estágio, ao contrário do que vem 

sendo compreendido, não é atividade prática, mas atividade teórica, 

instrumentalizadora da práxis docentes, entendida esta como a atividade de 

transformação da realidade. “O estágio atividade curricular é atividade teórica de 

conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, este sim objeto 

das práxis. Ou seja, é no trabalho docente do contexto da sala de aula, da escola, 

do sistema de ensino e da sociedade que a práxis se dá” (PIMENTA E LIMA, 2005; 

2006, p. 14). 

Em síntese, refletir sobre Ensino Superior com vistas para os desafios que 

os/as estudantes egressos da Educação de Jovens e Adultos, permite elucidar 

segundos os teóricos um processo de exclusão dos excluídos, sendo que estes 

estudantes trazem em suas trajetórias, fraturas de aprendizagem oriundos de um 

ensino fragmentado e precário, resultando em desafios e dificuldades para 

permanecer no Ensino Superior. Este estudo ainda permitiu identificar através dos 

discursos que estas dificuldades refletem na prática docente no período de estágio. 

 

 

 

. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Não há transição que não implique um ponto de partida, um processo e um ponto de 
chagada. Toda manhã se cria num ontem, através de um hoje. De modo que o nosso 
futuro baseia-se no passado e se corporifica no presente. Temos de saber o que 
fomos e o que somos, para sabermos o que seremos.” (FREIRE, 1979) 
 

Ressalto aqui as palavras de Paulo Freire, por expressar todo o processo que 

me permiti vivenciar enquanto pesquisadora, aluna e professora nesta pesquisa. E 

certamente, ao finalizá-la percebo o quanto esta experiência mudou a forma como 

eu pensava e percebia o mundo e as coisas ao meu redor, o quanto a minha 

compreensão de “ser professora”, e de “ser estudante” era ingênua, e esta 

consciência foi imprescindível para chegar até aqui.  

No entanto, por muitas vezes e momentos trilhei este caminho com 

sentimento de incerteza, dúvida, incapacidade, até mesmo parecia ter passo errante, 

prófugo! Hoje, compreendo que todos estes sentimentos e impressão foram 

essenciais nesta trajetória, visto que os mesmo permitiram a constante reflexão dos 

meus escritos, a organizar de forma objetiva estratégias que permitissem alcançar 

os meus objetivos, dialogando com autores de suma relevância para este estudo, 

teóricos estes que permearam todas as etapas desta pesquisa.  

Neste sentido, esta pesquisa deu-se numa dinâmica de começos, reflexões, 

recomeços, voltas, retornos, avanços e apontamentos de questões pertinentes a 

serem pesquisadas em futuras pesquisas, no intuito de repensar a formação 

docente. Contudo, essa dinâmica foi essencial para a excelência deste estudo, que 

poderá amparar outras pesquisas nesta área. 

Desta forma, a presença significativa de egressos da educação de Jovens e 

Adultos e que traziam em suas histórias de vida e trajetórias escolares algumas 

fraturas em suas aprendizagens que resultavam em dificuldades e desafios para 

enfrentar o Ensino Superior era pertinente, revoltante, entristecedor! Tais situações 

me despertaram muitas inquietações e a necessidade de contribuir com esta 

pesquisa.  

Nessa direção, este estudo não só propiciou a compreensão dos desafios que 

enfrentam os/as estudantes oriundos da Educação de jovens e adultos – EJA no 

curso de Pedagogia – licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – 

São Luiz Gonzaga. Mas também ao longo da pesquisa fui descobrir outras 
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problemáticas que implicam a formação docente e a Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul.   

A análise das narrativas das trajetórias escolares das estudantes egressas da 

Educação de Jovens e Adultos, evidenciam que as mesmas trazem histórias que se 

coincidem, que se entrelaçam, digo isto, por que enfatizam o fracasso escolar, os 

anos de reprovações, os motivos de evasão ao o tempo em que estudavam no 

Ensino Fundamental e Médio e que a EJA foi uma oportunidade de concluir a 

Educação Básica. Frente a este fato, é necessário problematizar a escola como um 

espaço e tempo de exclusão destes jovens.  

Ao conversar com as estudantes, percebi de forma expressiva, e preocupante 

em relação a importância da EJA, vista por elas, como uma oportunidade, uma 

chance de retornar aos estudos e conseguir chegar no Ensino Superior e que aos 

poucos está sendo esquecida pelo governantes, esta preocupação vai ao encontro 

do que os teóricos vem enfatizando em seus estudos.  

Desta forma, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, pública e para 

todos, foi e continua sendo a realização de um sonho para estas estudantes, que 

vivenciavam e estavam à marginalização da educação, até então no campo 

invisibilidade, que vinham da Educação de Jovens e Adultos e ingressavam no 

Ensino Superior. Entretanto, a continuação deste sonho, não foi realidade para 

muitos que ao chegar na Universidade se deparavam com uma série de dificuldades 

e desafios e acabaram evadindo.  

Este cenário, permitiu buscar dados sobre o ingresso e permanência de 

estudantes que concluíram o Ensino Médio acima de 20 anos, desde de 2013 até o 

ano atual. Desta forma, é possível inferir que as taxas de abandono ou perda de 

vínculo estejam totalmente inter-relacionadas a estes estudantes, o que outorga 

chamar a atenção da Universidade sobre estes estudantes, egressos da EJA ou não 

a fim de promover ações que visem cessar as altas taxas de evasão. 

Sendo que o estudo feito no PPI da Universidade, a mesma já identificou a 

evasão, como um dos principais problemas e desafios da atualidade, no entanto no 

documento não há nenhum estudo, ou ações para solucionar esta problemática, o 

que concebe inferir que infelizmente, estes alunos permanecem vivenciando uma 

Pedagogia do silenciamento, da invisibilidade por parte da Instituição de Ensino. 

Logo, frente a tais considerações e remetendo ao objetivo central deste 

estudo, é possível concluir que as estudantes da Egressas da Educação de Jovens 
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e adultos, trazem em suas histórias de vida, e trajetória escolar fraturas de 

aprendizagem, por perpassaram por um sistema de ensino, que ao invés de 

promover a integração dos sujeitos e seu desenvolvimento integral, promove uma 

pedagogia de exclusão, de marginalização, permeando diversos traumas 

educacionais.  

Ao ingressar no Ensino Superior são incluídos, e ao mesmo tempo são 

excluídos, visto que, ao ingressar no universo acadêmico, evidenciam muitas 

dificuldades e desafios, tais como: dificuldade de escrita, interpretação, dicção entre 

outros, não tendo no decorrer do curso nenhum apoio pedagógico da Universidade, 

a não ser dos professores e colegas, e acabam sendo excluídos por não terem as 

mesmas condições de aprender que os demais. 

É possível refletir, que estes estudantes são excluídos, mas permanecem até 

o fim da graduação, e que irão atuar como professores e esta questão está 

totalmente relacionada a qualidade da formação destes futuros profissionais, nas 

narrativas foi possível destacar que as mesmas apresentam contradição, ao dizer 

que tem dificuldade na teoria, ou seja, para elaborar o projeto de estágio e o 

relatório, mas tem dificuldade não na prática, de realizar as atividades. 

Importa salientar que esta pesquisa em nenhum momento pretendeu rotular 

os jovens egressos da EJA, como sujeitos incapazes, fracassados, ou inferiores aos 

demais, pois este estudo parte de uma realidade vivenciada e relatada pelos 

sujeitos, nem tão pouco teve o intuito de generalizar as dificuldades e os desafios 

destes estudantes ao fato de ser egresso da EJA, mas sim promover um trabalho 

que permitisse um reflexão sobre esta realidade, chamar a atenção da Universidade 

enquanto uma Instituição formadora de docentes.   

  Ao término deste estudo, cabe ressaltar que esta pesquisa aponta para 

outras inquietações em relação aos egressos da Educação de Jovens e Adultos no 

Curso de Pedagogia, no qual pretendo dar continuidade em pesquisas futuras, tais 

questões interligadas a formação de professores, são elas: Quem são os jovens que 

ingressam no Curso de Pedagogia? O que buscam? por que estes Jovens e Adultos 

desistiram?  
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APÊNDICE A 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 
 

Prezado (a):  
 

Esta pesquisa intitulada, “Um olhar sobre as acadêmicas egressos da Educação 

de Jovens e Adultos no Curso de Pedagogia- Licenciatura”, será desenvolvida por 

meio da aplicação de entrevistas semiestruturadas e rodas de conversa totalmente 

online pela plataforma Google Meet. Estas informações estão sendo fornecidas para 

subsidiar sua participação voluntária neste estudo que visa ser ferramenta para 

elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia- Licenciatura, da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – São Luiz Gonzaga.  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao investigador para 

esclarecimento de eventuais dúvidas pelo Contato: Karolaine Horback: Rua Corredor 

Malvinas, 60 – Joaquim Nascimento, São Luiz Gonzaga, telefone: 55 9 9945-5815, 

endereço eletrônico: Karolaine-horback@uergs.edu.br; Rita Basso (orientadora) rita-

severo@uergs.ed.br.  

É garantida aos sujeitos de pesquisa a liberdade da retirada de consentimento e 

o abandono do estudo a qualquer momento.  

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros sujeitos da 

pesquisa, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. Fica assegurado, 

também, o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa, 

assim que esses resultados chegarem ao conhecimento do pesquisador.  

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir 

qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  

Comprometo-me, como pesquisador principal, a utilizar os dados e o material 

coletados somente para esta pesquisa.  

 

Pesquisadora: _________________________________________________ 

 

Instituição de Ensino: ___________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

de graduação intitulada “Um olhar sobre as acadêmicas egressas da Educação de 

Jovens e Adultos no Curso de Pedagogia- licenciatura”. Conduzida pela 

pesquisadora responsável Karolaine Horback, que pode ser contatada no telefone 

(55) 9994-55815, Rua Corredor Malvinas, n° 60 - Joaquim Nascimento, São Luiz 

Gonzaga e e-mail karolaine-horback@uergs.edu.br. 

Serão realizadas rodas de conversa e entrevistas semiestruturadas, tendo 

como objetivo geral compreender que desafios enfrentam os alunos/as estudantes 

oriundos da Educação de jovens e adultos – EJA no Curso de Pedagogia– 

licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – São Luiz Gonzaga. E 

como objetivos específicos identificar quais os desafios enfrentados pelos alunos/as 

estudantes oriundos da modalidade EJA; analisar como esses desafios podem se 

refletir em suas práticas docentes no processo de formação.  Esta pesquisa da 

ênfase aos desafios que os/as estudantes egressos da Educação de jovens e 

adultos – EJA enfrentam no curso de Pedagogia– Licenciatura na Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) – São Luiz Gonzaga, tal pesquisa permitirá 

um olhar da universidade, do curso de formação de professores sobre esses 

estudantes a fim de proporcionar uma formação acadêmica com vistas à prática 

docente de qualidade. 

 Poderão ser previamente agendados a data e horário para as rodas de 

conversa e entrevistas semiestruturadas. Esses procedimentos ocorrerão de forma 

online na plataforma do Google Meet. A sua participação não é obrigatória. 

Os riscos destes procedimentos serão mínimos por envolver entrevistas e 

rodas de conversa online devido a pandemia. 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão a sua 

contribuição com o curso de formação de professores em Pedagogia, da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, unidade em São Luiz Gonzaga. 

As pessoas que estarão acompanhando os procedimentos serão as 

pesquisadoras Karolaine Horback, estudante de graduação e a professora 

responsável Rita Cristine Basso Soares Severo. 
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Todas as despesas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caso 

haja, serão ressarcidas. Danos decorrentes da pesquisa serão indenizados. 

Você poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo 

despesa e constrangimento.  

Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de 

artigos técnicos e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade 

será mantida através da não-identificação do seu nome (serão utilizados nomes 

fictícios).  

Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em 

lugar seguro de violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo 

serão destruídos. 

Este termo de consentimento livre e esclarecido possui duas páginas e é feito 

em 02 (duas) vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra 

com o participante da pesquisa. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs (CEP-Uergs). Formado por um grupo de 

especialistas, tem por objetivo defender os interesses dos participantes das 

pesquisas em sua integridade e dignidade, contribuindo para que sejam seguidos os 

padrões éticos na realização de pesquisas: Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs – 

CEP-Uergs - Av. Bento Gonçalves, 8855, Bairro Agronomia, Porto Alegre/RS – CEP: 

91540-000; Fone/Fax: (51) 33185148 - E-mail: cep@uergs.edu.br. 

 

Nome do participante:___________________________________________ 

 

Assinatura participante da pesquisa/responsável legal: 

_________________________________________________ 

 

 

Assinatura pesquisador(a): 

__________________________________________________________________

    

mailto:cep@uergs.edu.br

