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CAPÍTULO XVII
POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA QUESTÃO PARA DISCUTIR COM OS
PROTAGONISTAS DA EDUCAÇÃO – OS ALUNOS
Maria Geni Pereira Bilio69; Marilene Luzia Pinto de Carvalho70;
Ricardo Assis71; Marilda Domingas Pinto72;
Heliton Luiz Domingos73.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.01-17

RESUMO:
Esta pesquisa busca uma visão do outro lado da educação: alunos, pois, sabe-se que no
mundo contemporâneo o aluno deixou para trás o papel passivo que, por séculos ele
desenvolveu no mundo da educação, hoje, no entanto, se transformou em protagonista de
sua própria história, onde que, depende de sua decisão se vai ou não conhecer um mundo
que antes eram apenas privilégio da elite: o mundo do conhecimento. Ao desenvolver a
pesquisa, verifica as mudanças de postura dos alunos, onde se insere no contexto e busca
soluções para os problemas, comprovando que, é por meio da educação que a conquista
de seus sonhos se torna possível. O objetivo deste artigo é conhecer os anseios dos alunos
da EJA no que se refere à sua participação nas tomadas de decisões no que tece à sua
modalidade de ensino, mostrando que sua opinião contribuirá para o sucesso do
aprendizado dos mesmos. Para atender os objetivos propostos nesta pesquisa foi utilizada
a pesquisa qualitativa e exploratória, fontes bibliográficas, utilizando-se como técnica, o
estudo de caso, tendo como método de coleta de dados o grupo focal.
PALAVRAS-CHAVE: Protagonista. Educação. Alunos da EJA. Aprendizado.
ABSTRACT:
This research seeks a vision from the other side of education: students, because it is
known that in the contemporary world the student left behind the passive role that he
69 Mestrado em Ensino pela Universidade de Cuiabá-UNIC. Docente efetiva da Prefeitura Municipal de Várzea
Grande-MT. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5545755618918157. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8742-6917. E-mail:
genibilioprofessora@gmail.com
70 Especialista na área de Educação do Campo. Professora na Secretaria de Estado de Educação do Estado do Mato
Grosso SEDUC-MT. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3321620402771172. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6178-1889.
E-mail: marilenevendedora@hotmail.com
71 Especialista na área de História, com ênfase na História de Mato Grosso. Professor na Secretaria de Estado de
Educação do Estado do Mato Grosso SEDUC-MT. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0333637768295130. Orcid:
https://orcid.org/0000-0002-9018-0548. E-mail: ricardinhoassis13@gmail.com
72 Especialização em Educação Interdisciplinar pelo Instituto Cuiabano de Educação. Professora da Escola Estadual
Bacharel Ribeiro de Arruda. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3777582950550690. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-19687247. E-mail: marildadomingas77@hotmail.com
73 Graduação em História pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Professor da Escola Estadual do/no Campo
Dom Francisco de Aquino Corrêa. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1377069440884058. E-mail: ton_hld@hotmail.com
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developed for centuries in the world of education, today, however, he has become a
protagonist of its own history, where that, depends on its decision whether or not to know
a world that before were only the privilege of the elite: the world of knowledge. When
developing the research, he verifies the changes in the students' posture, where it fits into
the context and seeks solutions to problems, proving that it is through education that the
achievement of their dreams becomes possible. The purpose of this article is to know the
desires of EJA students with regard to their participation in decision-making in terms of
their teaching modality, showing that their opinion will contribute to the success of their
learning. To meet the objectives proposed in this research, qualitative and exploratory
research, bibliographic sources, was used, using the case study as a technique, with the
focus group as the method of data collection.
KEYWORDS: Protagonist. Education. EJA students. Apprenticeship.

INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como tema central Políticas Públicas: uma questão a serem
discutidas com os protagonistas da educação – os alunos. Essa manifestação de participar
nas tomadas de decisões no que fere as questões sobre as metodologias utilizadas
diariamente em sala de aula, os atingirá diretamente.
A Educação de Jovens e Adultos- EJA de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação – Lei 9.394/96 é uma modalidade de ensino, que visa oportunizar a formação
escolar para aqueles que não tiveram acesso ou não pôde concluir o ensino fundamental
ou médio na idade apropriada.
Esta lei foi um divisor de águas para a educação brasileira, pois, sabe-se que a
educação faz parte da prática humana, aprendemos e ensinamos o tempo todo, ou seja,
não existem saber mais ou saber menos, existe saberes diferentes, havendo assim uma
troca cada vez que nos socializamos uns com os outros. Com isso fica visível a
importância da educação na vida dos seres humanos, os quais são privilegiados pela
inteligência que carrega em sua carga genética e que se desenvolve durante toda sua vida.
Pode-se dizer que a educação são todas as práticas sociais desenvolvidas por cada um de
nós durante toda a vida, sem interrupções.
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Estamos destinados a aprender, seja em casa, na escola, na igreja ou qualquer
outro espaço social. Carlos Rodrigues Brandão, na abertura do livro: O que é educação
(2007, p. 7), conceitua, de forma brilhante, tal exercício de “senso comum”:
Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola,
de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com
ela: para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber,
para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida
com a educação. Com uma ou com várias: educação? Educações.

Ao pensar sobre “práticas de educação”, podemos perceber a existência de
homens e mulheres interagindo, imprimindo e reinventando saberes, conscientemente ou
não. Assim, “práticas de educação” são todas aquelas habituais presentes nas ações
diárias. Onde tem gente vivendo, tem gente ensinando e aprendendo. As “práticas de
educação” se confundem com a vida, pois, enquanto as pessoas trabalham, se divertem,
brigam, amam e convivem se educam de mil maneiras, que nem sempre remetem às
técnicas pedagógicas escolares. Há quem nomeie tais formas coletivas, patentes ou
latentes de ensinar-aprender, pelo termo socialização. Como se pode observar em uma
formulação de Brandão (2007).
Para atingir tal objetivo faz-se necessário conhecer o outro lado da educação: o
lado dos alunos, ouvindo sua opinião quanto ao que eles precisam aprender naquele
momento de sua vida, ou seja, um currículo mais voltado para a realidade do aluno da
EJA, realidade essa que está inteiramente ligada à sua experiência de vida.

REVISÃO DE LITERATURA
O mundo está vivendo um momento jamais imaginado por qualquer um de nós, a
pandemia nos proporcionou um momento ímpar: reflexões, conflitos mentais, medo,
desemprego e tantos outros sentimentos que, pela necessidade fez-nos a buscar novos
conhecimentos, sendo o uso das tecnologias indispensáveis para que consigamos
sobressair nos momentos de isolamento social, necessário também para conhecermos
melhor sobre o vírus da Covid-19 e nos prevenir.
Observa-se que a educação/conhecimento faz-se necessário, nos melhores e
também nos piores momentos de nossa vida, no entanto, a autonomia de cada cidadão fez
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e faz a diferença nesse processo de aprendizagem, o mundo digital/virtual está cada dia
mais presente em nossas vidas, levando-nos a nos adequar às novas metodologias para
suprir as necessidades do momento.
A educação foi afetada diretamente com os últimos acontecimentos, alunos
independentes da idade teve que conviver com outro tipo de educação, uma educação
mais familiar do que escolar, isso teve um lado positivo, outro negativo, deu visibilidade
da real situação que as famílias brasileiras vivem, ou melhor, dizendo, sobrevivem na
sociedade. A exclusão social tomou outra forma, o abandono escolar aumentou por
motivos diferentes: uns por medo de sair de casa, outros por não ter condições de
acompanhar as aulas nesse novo formato digital, remoto, on-line.
Isso também aconteceu com alunos da EJA, durante a pesquisa realizada no final
de 2019 em duas escolas estaduais de Cuiabá/MT, observou que os alunos de uma das
escolas não tinham muita habilidade com as mídias digitais, pois, seus alunos eram
pessoas mais humildes e com mais idade do que a outra escola envolvida na pesquisa, a
qual apresentava a jovinilização, ou seja, eram formadas por alunos (as) mais jovens e
como sabemos os jovens possui facilidade de navegar no mundo virtual, utiliza os mais
variados equipamentos e contribuem mais com sugestões sobre essas ferramentas, aqui
eles estão mais aproximados com o seu papel: protagonista de sua própria educação,
quando se fala de pandemia e educação virtual.
Naquele momento os alunos de ambas as escolas deram sua opinião sobre o que
realmente essa modalidade de ensino realmente necessitava, mesmo sem saber, eles
estavam sugerindo a criação de políticas púbicas direcionada a eles, isso será apresentado
nos resultados.
Hall (2009) e Silva (2000) entendem a juventude como uma identidade cultural,
de modo hegemônico, significando um momento de inquietação, mudanças e
instabilidade na vida dos jovens.
A educação da EJA deve ser educação permanente, embora enfrente desafios é
uma chave imprescindível para o exercício da cidadania na sociedade contemporânea,
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pois proporciona ao jovem e adulto retomar seu potencial, desenvolver suas habilidades,
é uma promessa de qualificação de vida para todos (SOUZA; SILVA, 2011).
Num contexto onde o conhecimento é a chave da sobrevivência, pois, não adianta
eu ter dinheiro para pegar um ônibus coletivo: é necessário que eu saiba lê para saber o
destino do mesmo. Em que contexto o jovem/adulto está inserido? Freire exemplifica
bem na citação abaixo:
ato de cozinhar. Por exemplo, supõe alguns saberes concernentes ao uso
do fogão, como acendê-lo, como equilibrar para mais, para menos, a
chama, como lidar com certos riscos, mesmo remotos, de incêndio,
como harmonizar os diferentes temperos numa síntese gostosa e
atraente. A prática de cozinhar vai preparando o novato, ratificando
alguns daqueles saberes, retificando outros, e vai possibilitando que ele
vire cozinheiro (FREIRE, 2006, p. 21-22).

Um dos grandes problemas da educação está relacionado à uniformização da
educação, ou seja, igualar como se todas as modalidades fossem iguais. A pesquisa
também nos levou a ouvir não apenas os alunos, como também os professores que
trabalhavam nessa modalidade de ensino, onde reclamavam da falta de formação
direcionada a eles, alguns não tinham experiência na EJA, isso afeta diretamente a
qualidade da aprendizagem do aluno.
O papel do professor para esses alunos vai além do simples ministrar de uma aula,
mas a troca de experiência entre eles faz parte do aprendizado do aluno que vai para sala
de aula com uma carga grande de aprendizado e que algumas vezes está ali porque
necessidade uma comprovação do que já sabe na prática, por isso o professor tem um
papel além de suas funções.
Embora se saiba que estes deveriam participar da elaboração do planejamento, na
prática isso não acontece, mas se trata de uma modalidade de ensino cuja especificidade
é marcada pela diversidade. Para o cumprimento da função social dessa modalidade de
ensino, conhecer com quem vai trabalhar e que metodologia será utilizada definirá que
tipo cidadão irá formar. De acordo com a DCE-EJA (2005, p. 37).
A EJA deve ter como função preparar para a vida profissional também, deve
desenvolver competências e aptidões, suprir necessidades do mercado atual, redefinir
papéis, perspectivas e estratégias (ARROYO, 2001). Conforme Frigotto (2013),
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não é por acaso que o tema e a relação juventude, trabalho e educação
assume, especialmente nas últimas décadas, uma preocupação
específica no âmbito das políticas públicas do Estado Brasileiro.
Aplica-se, para um contingente enorme de jovens no Brasil
(FRIGOTTO, 2013, p. 2).

A escola mostra-nos que necessita de políticas mais direcionadas às necessidades
da sociedade, pois, não resolve o problema copiar modelos lindos de países desenvolvidos
se vivemos em um país subdesenvolvido, com realidades de vidas totalmente diferentes.
Nesse campo faltam políticas públicas que realmente se preocupe com a qualidade do
ensino brasileiro. Isso também foi detectado na fala dos alunos, mesmo sem saber que o
nome era esse, mas falava de suas necessidades e de como a EJA era invisível aos olhos
dos governantes.
O conceito de política pública, por sua vez, é definido como sendo “um conjunto
de decisões inter-relacionadas que são adotadas por um ator ou grupos de atores políticos
que envolvem a definição de metas e meios para a sua realização em um quadro de uma
situação particular” (DUNN, 1994, p. 70). Tal definição evidencia que as políticas
públicas se constituem, portanto, em um conjunto de opções coletivas interdependentes,
associadas às decisões adotadas pelos governos e seus representantes para as diferentes
áreas.
Considerando que não existe algo além da vontade de aprender que leve o aluno
para a escola, a EJA é a modalidade de ensino que atende um universo bem distinto, seja
ele jovem, adulto ou idoso. Independentemente da situação, todos possuem suas
trajetórias de vida, com ou sem experiência escolar prévia, que chegam ou retornam à
escola com diferentes interesses e disponibilidades. Independente destes, a EJA tem o
compromisso de promover a justiça educacional, priorizando as mulheres, nômades,
negros, índios, idosos, camponeses e portadores de necessidades educativas especiais
(POLÍTICA PÚBLICA DE EJA, 2001).
Para que uma política pública proporcione um efeito positivo, é necessário que as
instituições devessem trabalhar em conjunto para desenvolver, de modo eficiente, sua
função dentro da educação, tratando todo com igualmente, garantindo assim o acesso dos
diferentes grupos sociais e com isso sues direitos com cidadão.
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METODOLOGIA
A metodologia é o caminho que o pesquisador irá percorrer para atingir seus
objetivos proposto na pesquisa, pois, as técnicas utilizadas e como irá analisar os dados
construídos durante a pesquisa, Minayo (2001, p. 148), distingue a forma exterior com
que muitas vezes é abordado tal tema (como técnicas e instrumentos) do sentido generoso
de pensar a metodologia como a articulação entre conteúdos, pensamentos e existência.
O artigo se utilizou da pesquisa bibliográfica se configura como sendo o exame
de materiais de natureza diversa, criando novas interpretações para coletar dados gerais
ou específicos a respeito de determinado tema. É um componente obrigatório para
qualquer pesquisa, na visão de Lakatos,
A pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a
resolução de um problema pode ser obtida através dela, por outro lado,
tanto a pesquisa de laboratório quanto a de campo (documentação
direta) exigem, como premissa, o levantamento do estudo da questão
que se propõe a analisar e solucionar. A pesquisa bibliográfica pode,
portanto, ser considerada também como o primeiro passo de toda
pesquisa científica (LAKATOS; MARCONI, 1992, p. 44).

Para atender os objetivos propostos nesta pesquisa foi utilizada a pesquisa
qualitativa e exploratória, com fontes bibliográficas, utilizando-se como técnica o grupo
focal, tendo como a visão dos alunos no que se fere às suas necessidades em sala de aula,
onde serão feito em forma de relatos, os quais contribuíram para a efetivação dessa
pesquisa.
O grupo focal é caracterizado como uma técnica de levantamento de dados
riquíssima, em se tratando de captação de dados, seja na forma de linguagem, expressões
ou comentários de algum segmento. O trabalho realizado pelo grupo focal é útil em
análise por triangulação ou para a validação de dados produzidos pelo pesquisador,
podendo ser utilizado depois em processo de intervenção, bem como oferece
oportunidade de alargamento de teorização em campo, a partir do ocorrido e falado
(GATTI, 2005).

DISCUSSÃO E RESULTADOS
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Trabalhei diretamente com os alunos em sala de aula, mas isso não seria possível
se não a parceria de professores que contribuíram para que esse trabalho fosse realizado.
Os alunos da EJA foram protagonistas dessa história, reconhecimento demorando em
acontecer, necessitou de séculos muitas vidas perdidas para que hoje tivermos liberdade
de expressão e com isso participar ativamente de todas as atividades.
Utilizei como objeto de estudo os alunos da EJA, onde reunido em uma sala um
grupo de oito alunos entre homens e mulheres, sendo que parte dos resultados a
pesquisadora demonstra por meio das falas dos alunos, onde que todas as informações
coletadas naquele momento foram relevantes no que tange o ponto de vista do grupo em
relação ao processo de ensino e aprendizagem da escola.
O relato dos alunos demonstra o que eles sentem na pele e o que eles gostariam
que mudassem, sem saber essa situação está diretamente ligada à falta de políticas pública
direcionada a modalidade de ensino a qual eles fazem parte, veja a seguir:
Ouço sempre os professores dizerem que o aluno não tem interesse.
Mais muitas vezes a gente não tem é tempo. Eu faço a EJA de manhã e
tenho curso a tarde e trabalho à noite. Às vezes eu até durmo na sala
por cansaço [...] não é culpa do aluno (Marcos).
Pra eu ter uma melhoria mesmo, (inaudível). Porque nenhuma escola
tem estrutura pra atender matutino, vespertino e nem noite. Igual às
escolas particulares, não ser igual, mas como ele é pago e é uma vez
por semana também não adianta muito, mas poderia ter outra
modalidade ter os três turnos pra quem pudesse fazer.
A escola não muda a modalidade de ensino, é a mesma coisa de 10 anos
atrás, a escola precisa de investimento (Marcela).
Eu vejo que a escola precisa ter outras formas de ensinar a gente, tudo
está ultrapassado quando vemos o que o mundo nos cobra todos os dias
(Carlos).
Eu lembro quando eu ia com a minha mãe, quando ela ia pra escola
aprender, ela fazia EJA naquele tempo, isso ha muito tempo atrás, eu
lembro que era há uns dez anos. Eu não lembro se era EJA ou CEJA.
Naquele tempo eram poucos alunos e eram pessoas mais velhas. Eu
ficava depois da escola, eu estudava à tarde, minha mãe chegava e
ficava estudando e eu ficava observando. Hoje eu fico pensando, pô não
mudou nada, é como se eu estivesse no lugar da minha mãe naquele
tempo atrás, estudando a mesma coisa que ela estudou naquele tempo
lá. E eu não sei te explicar se ela aprendeu algo de novo pra vida dela,
só sei que está continuando de novo a mesma coisa. A escola precisa de
investimento (André)
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A percepção de André, Marcos, Carlos e Marcela permitem compreender que, da
forma como a educação se encontra, faz importante considerar diferentes aspectos que
envolvem tanto alunos como professores e por uma educação de qualidade para todos. O
relato de Marcos deixa evidente que seu direito como ser humano lhe foi tirado. Mesmo
querendo estudar e sabendo da importância disso na sua vida, assim como, a cobrança da
sociedade por qualificação, ele sente dificuldade porque tem que dividir seu tempo entre
o estudo e trabalho, além da distância existente entre sua moradia e a escola.
Mesmo que os alunos não associam nomes às funções, sabe muito bem o papel
que eles têm dentro da escola, como também o papel que os governantes deveriam
desenvolver para melhorar a situação atual do ensino público no país, isso é a falta de
políticas públicas direcionadas a uma modalidade de ensino que tenta conquistar o seu
espaço frente a outras modalidades, mais ainda necessita de um olhar mais profundo por
parte dos órgãos governamentais que rege nosso país.
Mas, sabe-se que a construção do conhecimento depende de cada um de nós, ou
seja, temos o poder de construir nossa própria história e para isso precisa-se tornar
protagonista da mesma. Na visão de Freire (2005), para fazer parte de uma história, não
é simplesmente estar representado e sim estar presente nela, pois o povo deve se tornar
agente de mudança na sociedade e não aceitar passivamente as imposições, mas
questionar e enfrentar as adversidades sejam elas econômicas sociais e culturais, que
fazem parte do cotidiano de cada um.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende-se que a EJA é uma modalidade de ensino que proporciona oportunidade
a pessoas que por algum motivo teve que parar de estudar. Relatos de alunos mostraram
alguns motivos que os levaram ao abandonar a escola, como também os que os fizeram
retornar à mesma, em sua maioria, almejando um certificado e ingressar na universidade,
acreditando que por meio do estudo terão melhores oportunidades profissionalmente e
como pessoa. Isso poderá acontecer, mas não significa que ter um diploma irá ganhar
bem, pesquisas mostram que o número de pessoas que têm uma faculdade e continua
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desempregado crescem a cada dia e para sobreviver e por isso nem sempre trabalha na
área que é formado.
A questão da flexibilidade nas avaliações e o tempo reduzido atraem os jovens a
optarem por essa modalidade de ensino (EJA) deixando o ensino regular, isso foi
encontrada na escola que foi realizado a pesquisa, sendo seu retorno à escola está
relacionado com as exigências profissionais que a cada dia está maior.
Cabe fazer uma reflexão sobre a elaboração de uma proposta curricular que atinja
as necessidades desses jovens e adultos, já que políticas públicas não dependem dos
professores de sala de aula, mas estes podem buscar outras formas de trabalhar para
minimizar a defasagem e/ou a falta de um trabalho da escola que possa fazer uma
interação entre os alunos da EJA e os outros alunos (do ensino regular) para minimizar
os problemas enfrentados por eles.
Ficou evidente na fala dos alunos o descontentamento deles em relação à forma
com que são direcionados os trabalhos da escola no que se refere à EJA, fazendo até suas
contribuições de melhoria.
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