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RESUMO 

 

 

Educação de Jovens e Adultos: implicações da escolarização básica, noturna e 
tardia o é resultado da pesquisa empreendida nos estudos de Mestrado em Educação, ligado à 
Linha de Pesquisa Educação, Trabalho e Movimentos Sociais da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Goiás. A pesquisa investigou o programa de EJA, nível médio do 
Colégio Estadual Emília Ferreira de Carvalho em Jataí-Go. As opiniões tanto dos estudantes 
quanto dos professores e funcionários, demonstram que na prática, os resultados desse tipo de 
“escolarização” destinada aos que não tiveram acesso à escola ou não concluíram os estudos 
na idade adequada, é ineficaz. Essa ineficácia ocorre pela improvisação gerada pela falta de 
estrutura e de recursos financeiros. Desvendamos que a lógica desse tipo de política gera 
ações pontuais e se destinam a objetivos e clientela específicos. A rede de ensino regular não 
tem conseguido garantir acesso e permanência da classe trabalhadora e utiliza as políticas 
compensatórias para que ela ingresse no mercado de trabalho, mas não a prepara para tal. 
Políticas e programas dessa natureza não tocam na estrutura do sistema e, portanto, não 
garante a inserção do egresso da EJA no mercado de trabalho. Nos últimos 50 anos, a 
industria e o comércio utilizou recursos tecnológicos que elimina continuamente postos de 
trabalho. Na EJA, o estudante não tem acesso a essas inovações, e seus egressos ampliam o 
contingente de reserva que garante os baixos salários e a instabilidade de quem estiver 
empregado, a “política de compensação” não tem evitado que sejam alijadas do direito de ter 
educação de qualidade, de conseguirem trabalho digno e de serem autônomos. Na verdade, a 
EJA, por suas características de aligeiramento dos estudos e superficialidade, acaba por se 
constituir em um sistema paralelo dentro do oficial e se enquadra na lógica que se propagou 
na última década no Brasil, consolidação de uma economia dependente. Um sistema de ensino 
paralelo para os trabalhadores confirma, apesar das reformas na educação, a continuidade da 
concepção burguesa de escola e, continua a não possibilitar acesso e sucesso dos pobres ao 
saber socialmente produzido. A Classe Trabalhadora tem cada vez mais encontrado restrições 
para conseguir vagas de emprego/ocupação. Não corrigir as distorções do sistema econômico 
e escolar, favorece a exclusão, de diversas formas de; crianças, jovens e adultos gerando uma 
contínua clientela a ser “assistida, compensada e inserida”. Sendo assim, os estudantes que 
cursam a EJA permanecem em desvantagem inclusive em relação a quem cursou escola 
diurna e em tempo regular. Sua inserção social e no trabalho continua limitada, tornando-os 
‘cidadãos de segunda classe’, ou seja, a verdadeira cidadania continua sendo-lhes negada 
forçando-os a carregar o estigma de menos capaz.  

 
 



  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
Adults and youngsters schooling: effects of basic education on euening late 

students, this is the result of a mastering in education study research linked to the area of 
education, work and social moviments from the education College of the Universidade 
Federal de Goiás. This resgarch investigated the EJA program (Adult and Youngstem, 
Edcation Program), it has researched senior highschool students from  Escola Estadual Emília 
Ferreira de Carvalho, in Jataí, state of Goiás. Opinions collected from students, teachers and 
other co-workers describe that this schooling process directed to those pupils who could not 
have concluded their studies at an adequate age, don’t offer effective results. The lack of 
positive results is due to its poor financial and structural support. This research unveils the 
political reasons that leads EJA to failure, it also points out that the public schooling web does 
not grant appropriate acess and permanency to this users, leading the government to use 
compensantion policies in order to furnish education for the working class. This sort of 
compensation is not effective because it does not grant the working class enough intellectual 
skills to a proper use, in the nowadays market. In the last 50 years, industry and commerce 
have used all means to make labor force redunct, in order to eliminate jobs, enlarging a huge 
figure of unemployance rate, forming a reserve labor force of low wages people. This is 
compensation policy prevents the working class to achieve quality in education standards. In 
fact, the EJA program characteristics of superficial improvement only serves to reinforce a 
parallel educational system that avoids the working class to reach good job positions. The 
study points that the continuity of the program will only generate a never ending excluded 
class to be a “cared, compensated and excluded”. Thus, students who attend EJA will always 
have disaduantages in relation to those who attend regular schooling. their  social and cultural 
background will be always limited, turning them into “second hand citizens”, whose  
citizenshp will be forever negleted.  



  

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho é produto de uma pesquisa, e a dissertação que dela resulta 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a escolarização básica, noturna e tardia discute as 

políticas públicas para a educação no Brasil, especificamente as Políticas Compensatórias 

empreendidas desde a década de 1950, a partir das quais as ações focalizadas foram 

destinadas a atender aos carentes, ou seja, os excluídos do sistema regular de ensino. Essa 

“política” apesar de afirmar a intenção de inserir os excluídos do ensino regular no mercado 

de trabalho e na vida social constitui-se num engodo, pelo fato de que a escolarização 

aligeirada e precária, na maioria dos casos, nega-lhes condições iguais de disputa. A opção 

pelo nível médio se deu por ser a etapa em que mais se apresenta a relação escola X trabalho e 

por ser conclusiva para a maioria. Cursar uma universidade é uma possibilidade 

antecipadamente descartada por quem conclui a EJA. Essa modalidade de programa 

educacional inclui a alfabetização, 1ª a 4ª e 5ª a 8ª série e nível médio, ou seja, a educação 

básica.  

Necessário se faz, ainda, destacar o desvelamento da realidade que envolve o 

‘espírito assistencialista’ que o sistema de ensino tem feito pairar sobre os estudantes quando 

se trata dos filhos dos trabalhadores. Parece haver uma intenção deliberada de através da 

negação da escolaridade de qualidade e imediatamente desinteressada1, negar-lhes as 

condições de serem, de fato, cidadãos. Para a tarefa de desvelar essa realidade, utilizei como 

referência conceitos marxianos, na tentativa de apreender os nexos que a sociedade 

capitalista, dividida em classes sociais antagônicas, é capaz de constituir ou construir, a 

necessidade de um sistema oficial de ensino, criar um outro paralelo, que oferta, há mais de 

meio século, programas e ações que consomem considerável soma de recursos e apresentam 

resultados inexpressivos para o estudante trabalhador. A concepção gramsciana de Estado, de 

política e de escola foi necessária como tentativa de vislumbrar a compreensão da seguinte 

questão: qual o papel do Estado; como são definidas as políticas; e como a escola é 
                                                 
1 Gramsci define como escola imediatamente desinteressada aquela que se destina a preparar os estudantes sem 
ter a preocupação de visar interesses imediatos e pragmáticos. A escola visaria transmitir-lhes o saber e a cultura. 
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estruturada. Entendidas estas questões, pretendeu-se perceber, qual representação a burguesia 

tem da classe trabalhadora, da escola que ela deve freqüentar e qual formação essa escola 

deve proporcionar. Os demais autores tiveram o fundamental papel de possibilitar a tentativa 

de estabelecer uma interlocução capaz de permitir uma melhor compreensão do objeto de 

investigação, ou seja, uma das ações proposta pelas políticas compensatórias; a EJA e os 

desdobramentos sociológicos, políticos, educativos e trabalhistas que esse tipo de política 

costuma imprimir na subjetividade de quem a elas tem de se submeter além das implicações 

impostas ao povo quando se optou por esse tipo de política.  

Questões como quais as representações sociais e qual tem sido a opinião pública 

que se tem divulgado sobre a escola pública brasileira e qual o papel da escola e da 

universidade enquanto instituições fornecedoras de escolarização e qualificação. È do 

conhecimento público as condições atuais de desmonte em que estas instituições se 

encontram. Entender essas questões é fundamental para entendermos como chegamos à escola 

pública que temos. Dessa forma, para compreender o que é a escola, foi preciso desvelar 

como se deram a correlação de forças e o jogo de interesses travado entre os segmentos 

sociais que a formaram. Considerando que a escola se constituiu e se constitui sob 

determinadas condições originais e/ou específicas e que isto influenciou e formou os 

elementos constitutivos que se fazem presentes, na construção dela como de toda e qualquer 

instituição. A forma como a escola pública atua produziu resultados; estes resultados têm sido 

em desfavor das classes trabalhadoras.  

A opção por essa temática, com o recorte EJA nível médio se deveu por pelo 

menos intencionalmente três fatores; a) contribuir para que a idéia de EJA. Nas produções 

atuais tem sido recorrente conceber a EJA como o mesmo que as questões do analfabetismo, 

esse programa abrange a educação básica. Em razão desse reducionismo, pouco se tem 

pesquisado e produzido sobre o assunto nos níveis fundamental e médio. É urgente que o 

debate sobre a EJA seja ampliado, b) o nível médio tem sido a etapa conclusiva para a grande 

maioria dos trabalhadores, nela, encontra-se presente a do desemprego, do subemprego e da 

ocupação informal, c) desvelar o ‘espírito assistencialista’ que esse programa de educação 

compensatória imprime na subjetividade do estudante ao aprova-lo compulsoriamente.    

Em Jataí-GO, segundo o Censo Escolar 2004, divulgado pelo MEC, estudaram no 

ensino médio regular 2.764 na rede estadual e 504 na rede privada. Na EJA, estudaram 694 na 

rede estadual e 444 na rede privada. Dos 694 estudantes da rede estadual, 437, ou seja, 62,9% 

estudam na escola pesquisada, daí justificar-se a escolha dela para que fosse feita a 

observação. Essa escolha se deveu ainda por ter sido informado pela Subsecretaria que esta 
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unidade foi a pioneira nessa modalidade, funcionando a EJA, desde 1999, portanto é ela que 

reuniria as melhores condições. O que observamos ilustrou que o que ocorre ali, aplica-se às 

demais escolas em Jataí e mesmo em outras regiões do país. Foi feito um sorteio, os 432 

estudantes estavam agrupados em oito turmas (uma turma de cada período do curso), 

respondeu aos questionários. Em cada turma sorteada para responder o questionário foram 

sorteados três estudantes que concederam entrevista. O corpo docente, que atuava na EJA 

nessa escola, era composto de onze professores que responderam aos questionários e 

concederam-nos as entrevistas. Além dos onze professores, as duas coordenadoras 

pedagógicas, a secretaria geral, e a diretora responderam ao questionário e também 

concederam entrevistas. Um dos responsáveis pela coordenação do planejamento semestral, 

lotado no Núcleo Regional de Educação a Distância e Continuada (NURED) com sede na 

cidade de Rio Verde-Go, também foi entrevistado.  

No primeiro capítulo discutimos a constituição da educação brasileira, enfocando 

as mudanças que ocorreram a partir do processo de industrialização brasileiro e o conseqüente 

desdobramento dessas mudanças no espaço da escola e no mercado de trabalho. Discutimos 

como e por quê o Estado passou a se comprometer com a esfera privada e a descomprometer-

se com a escola pública. Em razão disso, as classes trabalhadoras passaram a ser alijadas do 

direito universal de escolarizarem-se na idade adequada e foram gradativamente foram 

excluídas do aprendizado escolar. Essa exclusão foi devida ao processo de desmonte da escola 

pública em curso atualmente. Demonstramos que a lógica que orienta as políticas 

compensatórias, na verdade, quer cimentar uma cidadania de segunda ordem para que as 

novas gerações da Classe Trabalhadora sirvam como nunca para compor o chamado exército 

de reserva – prontos a ocupar cargos com menor remuneração – frente à recessão que vem 

sofrendo o mundo econômico e que contribui para alimentar a voracidade do capital.  

No segundo capítulo revelamos a carga de dramaticidade que reveste a vida 

cotidiana das pessoas que estudam na EJA e ilustramos a situação de desprestígio que a 

escolaridade aligeirada confere. E ainda, as péssimas condições de trabalho, os baixos 

salários, alta jornada e a situação de resistência em que atuam os professores da EJA. 

Apresentamos algumas trajetórias de quem freqüenta essa modalidade de escolarização, no 

ensino médio, etapa geralmente conclusiva para a maioria, pessoas que tentam concluir um 

nível de ensino obrigatório, tardiamente e no noturno, tendo que conciliar trabalho e estudo 

em condições precárias, sabendo que pouca mudança trará em sua vida. Eles sabem que 

necessitariam cursar uma universidade, entretanto essa possibilidade é descartada visto que 
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reconhecem suas chances como remotas, o que amplia o drama da exclusão da sociedade e do 

conhecimento.  

 No terceiro e último capítulo, discutimos que a escolarização tardia, noturna e 

aligeirada que os trabalhadores recebem coloca-os e aos seus filhos em situação de 

desvantagem em relação à disputa por uma vaga no mercado de trabalho, inclusive com quem 

cursou escola pública regular. Isso acaba por empurrá-los para as ocupações menos 

prestigiadas e de menor ou incerta remuneração salarial. Essa situação tende a fazer com que 

eles se tornem candidatos a serem incluídos nas “políticas destinadas aos carentes” que os 

países se vêem obrigados a implantar para conter de convulsões sociais graves. Apresentamos 

os desdobramentos que a exclusão escolar impõe ao estudante da EJA quando ele disputa uma 

vaga no mercado de trabalho. A negação da escolarização de qualidade contribui para 

postergar desejos e sonhos das novas gerações da classe trabalhadora e a desconstruir dois 

elementos fundamentais para o ser humano: a educação e o trabalho. Concluímos que as 

políticas compensatórias atuam com ações focalizadas e pontuais para os trabalhadores e faz 

parte da estratégia que fortalece o projeto concentrador de riquezas, ampliador das 

desigualdades. O desdobramento dessa “política” é contribuir para manter os países em 

desenvolvimento como o Brasil, na situação de dependência e submissão econômica e 

intelectual. Essa submissão/dependência obriga os trabalhadores a viverem segregados dos 

direitos básicos. A negação de direitos básicos como a escola – “freqüentam-na” mas,  

aprovados compulsoriamente recebem um certificado esvaziado – e o trabalho – “ocupam-se” 

de cargos informais ou de reduzida remuneração – permite que a economia baseada na 

ampliação de tributos e juros seja sustentada. Portanto, uma espécie de cidadãos de segunda 

categoria. A “cidadania” concedida afasta cada vez mais a classe trabalhadora da verdadeira 

cidadania.  



  

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL E OS DESDOBRAMENTOS NA 

ESCOLA E NO MERCADO DE TRABALHO 

 
 
 

Na verdade, minha experiência como jornalista 
ocasional em pesquisas neste ou naquele país, 
sobretudo na América Latina, tem sido a de que em 
geral as entrevistas com presidentes ou outros 
tomadores de decisão não são compensadoras, pela 
razão óbvia de que a maior parte do que essas 
pessoas dizem é para registro público. As pessoas 
que nos esclarecem de fato são as que podem – ou 
querem – falar livremente, de preferência quando 
não têm responsabilidade por grandes questões.  

 

                                                                       Eric Hobsbawm 

 
 
1.1 Surgimento da industrialização e as “adequações” da educação 

 

A tarefa de desvelar a trajetória percorrida pela educação brasileira, considerando 

o contexto social, histórico, político e cultural, em que ela se constituiu foi empreendida como 

necessária para compreender, em meio a ela, o surgimento das políticas compensatórias e, 

como desdobramento, a modalidade Educação de Jovens e Adultos. (EJA). Esse contexto 

precisou ser compreendido em função do objetivo desse trabalho: analisar a modalidade EJA, 

nível médio em Jataí – GO. Ouvir os estudantes teve o objetivo de como afirmou Hobsbawm 

(1995)¸ ouvir os simples.  

No período que antecedeu à implantação da industrialização no Brasil, o ‘sistema 

de ensino’ esteve sob domínio inicialmente dos Jesuítas2 e, ao cabo da atuação destes, esteve, 

                                                 
2 Organização religiosa ligada à Igreja Católica e que segundo Leonel Franca (1952) fundou e dirigiu durante 
cerca de dois séculos as atividades dos colégios jesuítas no Brasil. Segundo esse autor, A Companhia, onde quer 
que entre a exercer os seus ministérios, instituía logo e multiplicava rapidamente os seus estabelecimentos de 
ensino. 
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por um curto período, sob a ‘orientação de pessoas leigas’ - cuja ‘formação’ estivera, na 

maioria dos casos, a cargo dessa mesma ordem religiosa e – de certa forma, embora 

assitematicamente – esteve, por um longo período, à frente da condução das escolas. 

Romanelli (1997) afirma que o hábito aristocrático de vida era ‘natural’ na camada dominante 

da época. Assim, segundo ela, a sociedade brasileira latifundiária e escravocrata assumiu ares 

de aristocracia européia e, em grande parte, essa influência esteve ligada à ação educativa 

daquela ordem religiosa.  

A Companhia de Jesus, como era designada, ensinou à aristocracia nacional, um 

jeito europeizado de ser. Obviamente, foram feitas as adequações necessárias para que essa 

mesma aristocracia pudesse se adequar à situação de submissão à Coroa Portuguesa. Dessa 

forma, a vida social da elite de então devia consolidar a aparência de uma elite nacional, sem 

que ultrapassasse a condição de Colônia de exploração. No entanto, e em contrapartida, os 

colégios implantados pelos jesuítas imprimiram uma nova escala de valores na hierarquia 

social através dos diplomados. Ao conferir diplomas  aos filhos da elite nacional, os colégios 

jesuítas contribuíram para consolidar a escolarização como símbolo de classe e, portanto, de 

poder.  

É compreensível, porém não aceitável, que o direito à escola se consolidasse 

como um símbolo de poder da elite e, sendo assim, com oferta bastante limitada. Além disso, 

naquela época, era incipiente ainda, entre os grupos das camadas populares, a compreensão de 

que deveriam escolarizar-se. A propósito do peso que as famílias ricas atribuíam à aquisição 

da escolaridade, vejamos em quais circunstâncias se percebia a sua importância. 

 

havia a predominância de uma minoria de donos de terra e senhores de 
engenho sobre uma massa de agregados e escravos. Apenas àqueles cabia o 
direito à educação e, mesmo assim, em número restrito, porquanto deveriam 
estar excluídos dessa minoria as mulheres e os filhos primogênitos aos quais 
se conservava a direção futura dos negócios paternos. Destarte, a escola era 
freqüentada somente pelos filhos homens que não os primogênitos. Estes 
recebiam apenas, além de uma rudimentar educação escolar, a preparação 
para assumir a direção do clã, da família e dos negócios, no futuro. 
(ROMANELLI, 1997, p. 33) 
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Nessa perspectiva, era ‘natural’ não haver escolas destinadas à formação dos  

filhos das famílias pertencentes às classes trabalhadoras3 – naquela época, denominados de 

uma massa de agregados e escravos –, à preparação desses dedicavam-se os próprios 

familiares que lhes ensinavam, geralmente, o ofício ao qual a família se dedicava. Não havia 

possibilidades de mudança na hierarquia social. Romanelli conclui então que, estando assim 

constituída a estrutura da sociedade colonial, a educação se caracterizava como.  

 

Símbolo de classe, esse tipo de educação livresca, acadêmica e aristocrática 
foi fator coadjuvante na construção das estruturas de poder  na  Colônia. Isso 
porque a classe dirigente, aos poucos, foi tomando consciência do poder da 
educação na formação de seus representantes políticos junto ao poder 
público. (...) Casaram-se, assim, portanto, a grande propriedade, o 
mandonismo e a cultura transplantada expandida pela ação pedagógica dos 
jesuítas. (ROMANELLI, 1997, p. 36) 

 

A partir da constatação acima, parece ser possível afirmar que, se com a exclusiva 

educação escolar para as elites, foi possível assegurar à nova aristocracia a reprodução do 

poder, nos moldes europeus. A negação da escola às classes trabalhadoras, ao contrário, 

possibilitou-lhes como único caminho, aquele que reproduziria as condições de submissão. 

Sobretudo porque a educação de características livresca, acadêmica e aristocrática se destinou, 

de fato, ao primeiro grupo. A forma como essa educação era concebida distanciava-a do 

segundo grupo de pessoas, sendo inacessível, inclusive, devido ao capital cultural exigido nas 

atividades escolares e que estes não possuíam. A escola livresca apresentava às classes 

trabalhadoras - ‘massa de agregados e escravos’ -, dentre as diversas barreiras, a linguagem 

como a que, até os nossos dias, se mostra de difícil superação. A divisão entre elite e povo foi 

amalgamada tendo como coadjuvante a escola. Segundo Manacorda (1991), a sociedade que 

divide os meios de produção acaba por dividir tudo o mais.  

                                                 
3 O conceito Classe Trabalhadora, aqui utilizado, tem a definição marxiana, defendida por Mascarenhas. 
Segundo essa autora, os elementos constitutivamente ontológicos, que definem uma condição de classe, são a 
constituição de uma prática e de uma representação social, configurando-se como uma formação econômica, 
política, social e cultural. (...) sua existência efetiva-se quando as situações e relações produtivas são 
experimentadas, não só como interesses e necessidades mas também como sentimentos,  normas e valores. 
Classe é, portanto, uma relação entre sujeitos. Ao ser assim definida, afirma a autora, a classe trabalhadora não 
pode ser entendida, como em um século atrás, sinônimo de operário. Há a agregação de novos sujeitos frutos da 
abrangência em que chegou a divisão do trabalho nesse atual estágio (MASCARENHAS, 2002, p. 40-45). Em se 
tratando da luta por escola pública, como afirma Paiva (1985), o movimento realizado em favor das 
oportunidades educativas não pode ser creditado apenas às exigências das pressões econômicas, sociais e 
políticas. Embora esses fatores estejam altamente imbricados, é preciso creditar aos interesses da Classe 
Trabalhadora uma dinâmica própria que se deu em função do momento histórico em que se divulgava uma 
consciência por oportunidades educativas defendidas como princípio da Revolução Francesa e que repercutiu 
entre os trabalhadores brasileiros. 
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Então, a sociedade brasileira dividida e hierarquizada consolidou classes sociais 

assim divididas: i) classes possuidoras, que ‘educam/formam’ suas novas gerações para o 

comando e, ii) classes produtivas que ‘ensinam’ suas novas gerações a produzir ‘de novo’. 

Essa divisão social se aplicou muito bem no Brasil Colonial, Imperial e utilizou o poder do 

Estado para que na República permanecesse igual situação. Houve, portanto, nessas 

condições, a situação ideal em que se perpetuaram as desigualdades econômico-sociais que 

persistem atualmente e que, aliás, por se revestirem dessa chancela social, aparentam ser 

naturais, além de serem a todo custo, historicamente ideologizadas e naturalizadas. 

A escola pública brasileira deveria ter sido constituída em favor da socialização 

das gerações, mas, ao que parece, por ter sido negada por muito tempo às classes 

trabalhadoras, criou uma dívida social para com as classes trabalhadoras, fazendo com que a 

consolidação de políticas públicas sérias, de base estrutural que contribuíssem para alterar o 

quadro de divisão social, fosse uma ação sempre adiada. Assim, embora a escola pública 

tenha em sua origem a ‘intenção’ de ser destinada à classe trabalhadora, as normas, diretrizes 

e métodos didático-pedagógicos, utilizados ao longo dos séculos, foram selecionados e 

definidos pela elite. Como essas escolhas não foram neutras, em geral serviram para impedir 

ou dificultar o sucesso escolar das pessoas pertencentes a essa classe. Da concepção à 

estrutura que se formou, o sistema se tornou excludente dos mais pobres.  

Assim, é somente a partir de 1920 que iremos encontrar fatores que alterariam o 

interesse da classe trabalhadora por escolarização. Haverá, a partir de então, uma considerável 

evolução do sistema de ensino, pois os extratos sociais médios urbanos iniciam a valorização 

da escolarização como forma de conseguir ou manter status para si.  

 

No que toca à demanda social de educação, esse processo fez modificar-se 
substancialmente o seu perfil, introduzindo nele um contingente cada vez 
maior de estratos médios e populares que passaram a pressionar o sistema 
escolar para que se expandisse. A estreita oferta de ensino de então começou 
a chocar-se com a crescente procura. (...) Nesse processo, a herança cultural 
atuou desfavoravelmente na mentalidade, tanto dos dirigentes que 
organizaram a escola quanto das próprias camadas que passaram a 
pressionar o sistema escolar. (MANACORDA, 1991, p. 46) 

 

Segundo Romanelli (1997), em função da herança cultural, a escola iniciou a 

expansão, mas permaneceu elitizada e, como ‘não se queria alterar a estrutura social’, alterou-

se, então, a escola. A demanda crescente por escola fez chocar interesses absolutamente 

contrários, ou seja, se de um lado, havia a demanda inevitável por escola, de outro, havia os 

interesses de manutenção do poder que se consolidara através dos eleitos que, por tanto 
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tempo, estiveram nos cargos políticos e no centro decisório através dos diplomados da 

aristocracia nacional. Esse conflito de interesses é que obrigará o grupo no poder a permitir a 

expansão das vagas escolares, porém, no limite, três escolhas foram feitas: a) seletividade de 

carreiras – as que garantiam status continuariam limitadas e as outras foram expandidas sem 

muito critério; b) concessão de verbas públicas das mais diferentes formas às escolas privadas 

como justificativa para atender à demanda e c) aligeiramento e promoção compulsória na 

rede pública -. A política de alongar o tempo e ampliar as exigências é ainda hoje, visível nas 

carreiras nobres, e o oposto pode ser verificado nas que conferem menor status. Nas segundas, 

cada vez mais se diminui o tempo e as exigências.  

Ainda, segundo Romanelli, havia, desde 1909, um movimento almejando ampliar 

as oportunidades educacionais para o povo, como parte da consolidação da democracia. Esse 

Movimento Renovador durou até 1964, ocasião em que forças militares tomaram as rédeas do 

país. Nessa ocasião, grande parte de seus idealizadores e defensores sofreu diferentes graus de 

perseguição. Na vigência das idéias renovadoras, várias e diferentes foram as ações 

desenvolvidas para democratizar o acesso à escola e melhorar a qualidade da educação 

pública. Entre essas ações podem ser destacadas: publicação de livros, elaboração do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nacional (1932), criação da Associação Brasileira de 

Educação (órgão representativo e divulgador), realização de Conferencias Nacionais de 

Educação (foi realizada até a V), (1924), elaboração de reformas estaduais (1920-1930), 

redação do Plano Nacional de Educação, elaboração do projeto de lei das Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional nº 4.024 (1947 e aprovada em 1961). Embora houvesse divergências 

de opiniões e confusão de concepção, pois as acepções e doutrinas eram diversas, em síntese, 

esse movimento representou a luta por “sensibilizar o poder público e a classe dos educadores 

para os problemas mais cruciais da educação nacional, e a necessidade urgente de se tomarem 

medidas práticas para equacionar e resolver esses problemas” (ROMANELLI,1997, p. 129). 

Apesar desses e de tantos outros esforços empreendidos por mais de 60 anos, em prol da 

qualidade, na verdade, a expansão verificada nesse período foi de ordem quantitativa. Dessa 

forma, a oferta de vagas na escola pública foi expandida para responder à demanda, porém, 

essa mesma escola foi antes dividida, barateada e comprometida com a garantia de continuar 

sustentando o status da burguesia.  

Em 1929, a abrupta crise financeira gerou insegurança econômica e social nos 

países centrais4 . Em decorrência, a série de medidas que esses países foram obrigados a 

                                                 
4 Países que estão nos centros das decisões econômico-financeiras e que comandam. 
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tomar afetou os países periféricos5. Para o Brasil, a quebra da bolsa de New York significou 

sérios problemas, visto que ela tornou aguda a crise de superprodução do café (o principal 

produto de exportação do Brasil na época) e que já vinha se arrastando e sendo sustentada 

pelo governo brasileiro que subsidiava a produção e a comercialização daquele produto, no 

exterior. Assim:  

 
Economicamente falando, a crise se acentuou quando a política econômica 
do governo, que visava proteger os preços do café no mercado internacional, 
já não pôde ser sustentada, devido às bases sobre as quais se vinha 
processando. (...) a saturação do mercado mundial, portanto, acabou 
acarretando a queda de nossas exportações de café, ao mesmo tempo em que 
a crise geral fez cessar a entrada de capitais. Daí resultou para nossa 
capacidade de importar, acentuada diminuição, seja pela impossibilidade de 
manter o mesmo nível das exportações, seja pela destruição de nossas 
reservas causada pela retirada de capitais. (ROMANELLI, 1997, p. 48) 

   

As conseqüências econômicas da Crise de 1929 para o Brasil significaram muita 

apreensão a princípio, mas, com o passar do tempo, ficou evidente que o país possuía duas 

condições que poderiam fazer com que o problema fosse revertido em benefício do ‘próprio 

desenvolvimento’ industrial, quais sejam: i) grande potencial de mercado consumidor interno 

e ii) acumulação primitiva de capital. Condições estas bastante beneficiadas pela política de 

muitos benefícios para poucas famílias, largamente praticada nos anos precedentes. A partir 

dessa percepção, grande parte das pessoas pertencentes ao grupo agrário-exportador 

tradicional migrou com seu capital, para compor o novo grupo industrial-urbano ‘moderno’. 

Entretanto, a mudança de atividade econômica não representou, em igual medida, mudança da 

mentalidade conservadora, concentradora de poder e privilégios. É em decorrência desse fator 

que será possível verificar o velho convivendo com o novo em vários aspectos da vida 

econômica e social e, sobretudo, na concepção de escola pública. Se até a implantação da 

indústria a elite cuidou em dificultar o acesso do povo à escola, a partir dela, passa a haver 

uma concessão com limites e imediatamente interessada, ou seja, a escola concedida devia 

preparar mão de obra para trabalhar na fábrica.  

Como resultado à mentalidade de que a ampliação da oferta de vagas se daria sob 

a concepção de que a escola pública seria concedida pelos ricos, aos pobres, prevaleceu. Essa 

concessão se deu por ser indispensável para “alavancar o progresso’ da nação brasileira. 

Assim, a mudança no modo de produção não alterou a ordem social vigente. A mentalidade 

oligárquica e, portanto paternalista permitiu que o pensamento revolucionário no Brasil 

                                                 
5 Países que estão na periferia das decisões econômico-financeiras e que são comandados.  
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assumisse contornos peculiares e, em razão disso, houve uma série de conflitos como a 

“Revolução de 30”6 sem, na verdade, promover rupturas significativas na estrutura do sistema 

político brasileiro. No que se refere à alteração na estrutura, como a sociedade brasileira era 

recém-saída de um sistema escravocrata e oligárquico no qual, não era prioridade que a 

população trabalhadora tivesse escolaridade, a correlação de forças que ajustava os interesses 

externos e internos, falou mais alto. Assim, a escola deveria existir mas sem ser eficiente. 

Afinal, o objetivo era uma mão-de-obra para atuar na indústria que importaria tecnologia. 

Romanelli (1997), afirma ainda que: “houve conflitos localizados que objetivavam de resto, 

adequar simplesmente o aparelho de Estado à nova lógica, a industrial”. Na verdade, 

conforme ela, uma coalizão de interesses e de forças que permitem “distinguir duas correntes: 

as dos que desejavam mudanças apenas no sentido jurídico, ou mesmo propugnavam por uma 

troca de pessoas no poder, e a dos que propunham lutar por mudanças mais profundas” 

(ROMANELLI, 1997, p. 49). 

Para o que pretendemos discutir é importante ressaltar que, no período 

correspondente à primeira metade do século XX, estabeleceu-se uma correlação de forças de 

um lado, estavam os que almejavam um modo de produção mais justo e uma distribuição 

mais igualitária na produção econômica de bens, ou seja, o socialismo e de outro, os que se 

alinhavam às idéias concentradoras e desejavam beneficiar-se das regras concentradoras de 

riqueza, isto é, o capitalismo. A luta desigual foi possível porque o Estado colocou seu 

aparato ideológico e militar contra os primeiros e posicionou-se a serviço do segundo grupo 

que, em função desse apoio, saiu vencedor. Desde àquela época, os capitalistas e seus 

defensores passaram a utilizar o Estado para sustentar os interesses específicos da grande 

indústria nacional e internacional. Desta feita, cuidou também de sutilmente distorcer perante 

a opinião pública, os propósitos e ideais socialistas, a representação que o povo brasileiro faz 

do socialismo é fruto em parte, da atuação do Estado. Esse papel, assumido pelo Estado aqui 

no Brasil, contrariou a tendência assumida em outras regiões. 

 

Desde a segunda metade do século XIX, os países mais desenvolvidos 
vinham cuidando da implantação definitiva da escola pública, universal e 
gratuita. De fato, esse século se caracterizou, quanto à educação, pela 
acentuada tendência do Estado de agir como educador. É que as exigências 
da sociedade industrial impunham modificações profundas na forma de se 
encarar a educação do povo. As mudanças introduzidas nas relações de 

                                                 
6 A Revolução brasileira se constituiu de uma série de conflitos iniciados na década de 1920 e que tiveram, na 
Revolução de 30, um ponto alto. Esses conflitos denunciavam rupturas no sistema oligárquico-rural e 
pronunciavam a implantação gradual da ordem social burguesa e da ordem econômica industrial capitalista. 
(IANNI, apud ROMANELLI, 1997: 193). 
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produção e, sobretudo, a concentração cada vez mais ampla de produção em 
centros urbanos tornaram imperiosa a necessidade de se eliminar o 
analfabetismo e dar um mínimo de qualificação para o trabalho a um 
máximo de pessoas.(...) Representando um crescimento constante da 
demanda por educação. (ROMANELLI, 1997, p. 59) 

 

Devido aos contornos históricos que marcaram desde a colonização do país uma 

sociedade elitizante, as necessidades de escolarização requerida pela industrialização não 

foram assumidas plenamente e isso se explica pelo fato de que houve migração de membros 

da oligarquia nacional para a burguesia industrial levando consigo a mentalidade 

conservadora. Em função dessa mentalidade é que no Brasil, o processo de industrialização 

enfrentou e enfrenta escassez de mão-de-obra qualificada.   

 

1.2  O processo de industrialização no Brasil.  

 

A implantação da indústria brasileira exigiu a qualificação da mão-de-obra do 

operariado, entretanto, o Estado esteve a serviço de dois grupos o agrário e o industrial e 

quase sempre esteve pronto a ceder aos interesses de um e de outro. Assim, essa elite 

acostumou-se a fazer dele um aliado que financiava seus caprichos, portanto, não foi difícil 

que mesmo com a necessidade de mão de obra especializada, a educação permanecesse sendo 

utilizada como um símbolo de controle do poder. Foi por essa razão que, a partir em 1950, 

quando foram intensificadas as iniciativas de industrialização do país, os recursos estatais 

passaram a ser captados sistematicamente pelas escolas privadas, para continuar formando os 

quadros da elite para o comando, deixando as escolas públicas com o ônus de ter que ampliar 

o número de vagas com cada vez menos recursos. Esse barateamento da escola teve a ver com 

a sua finalidade dali por diante: qualificar para as ocupações na indústria. Essa “política” 

serviu a dois senhores estabelecendo tacitamente um confronto; de um lado, a elite nacional 

disposta a manter um importante símbolo de distinção econômico-social, o conhecimento e de 

outro, o capital internacional ávido por ampliar a industrialização necessitando, portanto, de 

formação rápida de mão de obra.  

Dessa forma, a implantação da indústria no Brasil não significou mudança no 

status, mas apenas um deslocamento de pessoas no comando. Portanto, a concepção de Estado 

e de escola burgueses foi mantida. Assim, continuou o Estado não democrático a serviço dos 

grupos no poder econômico e político e concedendo a escola, também antidemocrática, a 

serviço da burguesia preparando para o trabalho as camadas populares. “O tipo de escola que 

passou a expandir-se foi o mesmo que até então educara as elites, e essa expansão, (...) 
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controlada pelas elites, jamais ocorreu de forma que tornasse universal e gratuita” 

(ROMANELLI, 1997, p. 61). Então, como afirma Marx, não é possível avaliar um sistema de 

ensino sem vinculá-lo aos demais elementos que imbricam a tessitura de uma sociedade e o 

modo como ela produz e distribui os bens. Se verticalizarmos nosso olhar para a escola 

pública, veremos que ela abriga, sobretudo, os interesses da classe que, apoiada pelo Estado, 

detém o controle dessa produção e distribuição.                    

Vejamos o que evidencia que também no Brasil o capital se apoiou no poder 

econômico do Estado para se estabelecer e se ampliar. Conforme Romanelli (1997), a Era 

Vargas7 , que durou de 1930 a 1945, representou convivência de forças opostas de 1930 a 

1937 e o período de ditadura de 1937 a 1945. Nesse período, (foi impulsionado através do 

Estado o desenvolvimento econômico do país através da crescente intervenção do governo 

que financiava setores que exigiam a) investimentos gigantes, b) empreendimentos em que o 

retorno não era tido como certo, c) o retorno que se daria em longo prazo, e d) exigissem 

investimento em infra-estrutura. Foi dessa forma que a empresa privada, com o apoio 

econômico intermitente do setor público, pôde se instalar confortavelmente e acumular 

freneticamente. E por que o Estado deveria bancá-lo? Hobsbawm (1995) afirma que, no 

século XIX, ainda não estavam nos planos dos países do norte tornar os países em 

industrializados dependentes. Mas, desde lá os paises já faziam de tudo para que os Estados 

impedissem que competidores em potencial prejudicassem as suas indústrias, criando potentes 

regras protecionistas. É a partir da depressão econômica, segundo ele, que a elite cria um 

convicto discurso de que a “modernização” das economias dependentes era o único caminho 

e, para tanto, o Estado foi um importante agente para fazer despencar os preços dos produtos 

primários.    

Como o modelo de industrialização, adotado e adaptado no Brasil, não significou 

mudanças na estrutura decisória, mas apenas deslocamento de poder de um grupo dominante 

para outro, em decorrência, foi o Estado - altamente comprometido com a manutenção do 

status vigente - e não a própria iniciativa privada que se encarregou de providenciar a 

estrutura - a parte mais cara - que garantisse a sustentação da indústria. Como era tudo em 

nome da “Marcha Para o Progresso”, a ideologia liberal foi facilmente aceita e se propagou. À 

iniciativa privada coube o lucro advindo do fabuloso mercado consumidor interno, da matéria 

prima abundante e da mão de obra baratíssima. O Estado burguês brasileiro atuou, desde o 

                                                 
7 Segundo Romanelli, as forças que orientavam esse momento eram as mesmas ligadas aos interesses 
latifundiários e ao liberalismo econômico, nos primeiros anos atendeu mais aos interesses dos primeiros e só 
depois tratou de dedicar-se aos  do segundo.  
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início do processo de industrialização, de forma a atender sempre aos interesses do capital e 

raramente às pressões do povo. Ao ceder ao deus regulador da vida social, o Estado foi 

gradativamente sendo convencido a se desobrigar das funções sociais que lhe são atribuídas e 

é essa a principal causa da queda da qualidade da escola pública: o baixo custo financeiro a 

que ela vem sendo submetida e obrigada a operar nas últimas décadas.    

Se o Estado se ocupou de bancar as condições para que o capital se expandisse, 

qual foi a atenção e a direção dada por ele à escola pública? Quais escolhas foram feitas? 

Quais decisões foram tomadas e quais diretrizes foram dadas? A resposta a essas perguntas 

nos encaminha para a elucidação da escola pública que temos. Se considerarmos que os fins 

aos quais esta se destina desde sua idealização, ou seja, contribuir para formar a pessoa 

humana cidadã, parece-nos que a contínua situação de abandono por parte do Estado é que 

tem afastado a escola dessa finalidade. Essa desobrigação estatal tem levado a escola pública 

a degradar-se. Comumente se afirma que a degradação do ensino ministrado nas escolas 

públicas se deve ao fato de a classe trabalhadora adentrá-la, esse discurso escamoteia a 

diminuição paulatina de verbas e a conseqüente precariedade que a partir dela se instala. Na 

verdade, quanto mais se ampliavam as vagas, mais os investimentos foram diminuindo, as 

condições do trabalho decente piorando, a superficialidade na formação intelectual tanto do 

professor quanto dos estudantes se ampliando, os currículos sendo enxutos, entre outros. 

Desde então, tem sido recorrente que as decisões tomadas pareçam sempre 

reforçar a cisão entre órgãos centralizados e a escola. Haja vista as imposições do currículo e 

da avaliação na última década do século XX. Como conseqüência, as políticas públicas 

educacionais não objetivaram de fato acesso à escola; atividades políticas, teóricas e 

pedagógicas precedendo as ações educativas e vice-versa; condições de permanência e, 

sobretudo o êxito na aprendizagem dos estudantes das classes trabalhadoras, afinal, é para elas 

que os recursos públicos devem garantir escola pública de qualidade, saúde (preventiva e não 

curativa) e segurança. Ao crescente descaso com a escola, soma-se o abandono de políticas 

sociais que o poder público deve sustentar fora do espaço escolar e cujos reflexos têm recaído 

sobre a escola. Aliados, esses fatores implicam para que a permanência na escola e o sucesso 

na aprendizagem não ocorram. É a classe trabalhadora que produz e paga compulsoriamente 

os tributos, portanto, é ela que deveria ter à disposição os serviços de saúde, educação e 

segurança enquanto direito. Mas qual a concepção de escola pública que no Brasil vem se 

consolidando em seus quinhentos anos de história?  

Por exemplo, por ocasião do processo de industrialização no Brasil, a divisão 

“natural” de classes contribuiu para que apenas as camadas média e alta estivessem em 
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condições de perceber que era fundamental, para as novas demandas profissionais, a 

escolaridade, e assim, preparando seus filhos, para manterem-se no poder ocupando os cargos 

de comando tanto das empresas e indústrias, quanto estatais. Nas camadas populares, a 

ausência da escolarização continuou a contribuir para perdurar a situação de divisão de classe 

e de relações escolares desiguais e vice-versa. No cotidiano, as desigualdades são sentidas 

com menor intensidade por serem naturalizadas. É nos momentos em que o trabalhador tem 

que lutar por um direito negado, que se percebe a mão pesada do Estado, através de seus 

agentes da força repressiva no sentido de inviabilizar a atuação reivindicativa das 

manifestações populares. A condição da classe a que o trabalhador pertence permite-lhe 

adotar determinadas estratégias de lutas que são desprezadas e diminuídas. Esse tratamento 

dado pelo Estado burguês, muitas vezes, imobiliza o estudante e/ou o trabalhador que não 

participa de movimentos sociais ou de sindicatos. Assim, para os trabalhadores, a busca por 

escolaridade se deu em função de terem que garantir trabalho, e não, por compreender que se 

escolarizar é um direito. Essa vinculação linear - estuda-se porque tem que trabalhar - também 

tem contribuído para a deteriorar a escola pública. Falaremos desse assunto mais adiante.  

Mas a situação de dominação econômico-social perdurou e, em todo o século XIX 

e meados do XX, esta transcorreu em função de que, principalmente, os resquícios de uma 

sociedade escravocrata pareceram ter agido no sentido de impedir que a população em geral 

sentisse necessidade de escolarizar-se. Assim, ao analisar a condição de classe, sob a ótica das 

proposições marxianas, Manacorda confirma que a busca por escolarização se deveu à pressão 

de forças externas, à consciência da necessidade: 

 

A expansão do ensino, resultado da pressão ocasionada pelas novas 
necessidades econômicas que vem sendo criadas pela expansão da economia 
capitalista, a um ritmo cada vez mais acelerado, de vez que os países recém-
saídos do colonialismo e ligados secularmente a uma economia de 
subsistência estão experimentando mudanças aceleradas na sua economia. 
(MANACORDA, 1991, p. 28)  

 

Ao se deparar com as mudanças do modo de produção, o sistema de ensino público 

brasileiro, até então fortemente elitista, teve que se (re)organizar para atender a massa de 

trabalhadores que passaram a procurá-lo. Porém, essa reorganização se deu muito mais frente 

à pressão do modo de produção que pela consciência da necessidade e vontade coletiva8 dos 

                                                 
8 Antonio Gramsci, na obra  Maquiavel, a política e o estado moderno, analisa o poder da vontade coletiva e dá 
como exemplo o papel dos Jacobinos, durante a Revolução Francesa a atuação da vontade coletiva tem poder por 
representar algo ex novo, original. Nesse sentido, a vontade age como consciência atuante da necessidade 
histórica, como protagonista de um drama histórico real e efetivo. Isto é, numa vontade coletiva, a ação é 
possuidora de significado para os que a executam.  



 25 

trabalhadores. Os trabalhadores ainda não haviam compreendido que a escolarização lhes 

daria maior poder de luta.  

Assim, o sistema educacional brasileiro sofreu um processo de expansão, porém 

este se deu pressionado apenas e quase que exclusivamente pelas exigências do capitalismo. 

Em função disso, as alterações impostas ao sistema educacional via Estado confirmou o 

comprometimento tanto do próprio Estado quanto da escola, com o desenvolvimento do 

capital e não com as necessidades educacionais da população. Será em razão disso que desde 

a implantação da industrialização no Brasil, os ajustes impostos através das políticas 

educacionais às escolas têm se dado, muito mais em função das novas exigências de uma 

determinada ‘qualificação’ do trabalhador. A formação da pessoa humana, em seu aspecto 

global, conseqüentemente a educação de fato, foi sendo abandonada. A expansão da escola 

pública com qualidade foi sendo postergada.  

É em razão do confronto estabelecido entre os interesses internos - conservador- e 

externos - industrializantes -, tendo o Estado como “mediador de vontades”, que o obrigará a 

encarar as exigências por escolaridade, acirradas em meados do século XX em diante, quando 

se apresentou como proposta algo que atenderia aos interesses dos dois grupos: a implantação 

de programas de atendimentos emergenciais, paralelos ao ensino regular. O populismo 

político, que pretendeu fazer “o país avançar” cinqüenta anos em cinco, gerou o populismo 

educacional. Concedeu-se vagas nas escolas, mas com concepção de compensação e 

superficialidade.   

 

Ensinou ao povo o caminho da escola, porém não lhes deu uma verdadeira 
escola. Criou pobres cursos supletivos, cursos noturnos de “faz de conta”, 
faculdades de beira de estrada, quatro e até cinco turnos diários, superlotação 
de salas, sobrecarga da jornada de trabalho dos professores, má formação 
profissional, ridícula remuneração dos docentes, grande confusão na 
avaliação dos resultados, redução da hora/aula. Tudo para “cicatrizar” a 
dolorosa ferida de uma sociedade desigual, que para uns oferece a escola, 
para outros “faz de conta” que oferece. (NOSELLA, 1998, p. 179, grifos no 
original) 

 

Como essas mudanças eram obviamente para atender as exigências da 

mecanização na área de produção que a economia trazia em seu bojo, muitas questões, antes 

restritas aos domínios da atividade dos profissionais da educação, passaram a ser discutidas 

por “especialistas” e economistas que foram “emprestando” às atividades docentes uma nova 

mentalidade muito mais economicista e produtivista que pedagógica e educativa/formativa. 

Em geral, “A contar dos anos 50, sobretudo da segunda metade da década, a penetração mais 
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intensa das multinacionais complexificou as categorias ocupacionais e criou uma demanda de 

recursos humanos para preencher essas categorias, cada vez mais hierarquizadas” 

(MANACORDA, 1991, p. 208).   

Em face das novas exigências, e conseqüentemente do ajuste, é somente após o 

início da industrialização no Brasil e do requerimento de novas demandas ocupacionais que a 

classe trabalhadora passa a buscar escolaridade quase que exclusivamente, para se ajustar ao 

novo e cada vez mais exigente mercado de trabalho industrial. Entretanto, como estavam em 

desvantagem em número de anos de escolaridade, continuaram a ocupar cargos de menos 

status.  

Desde então, passa a tomar corpo um discurso - em tom de denúncia - não só 

oficial, mas também entre alguns setores da sociedade civil9 de que o país se encontra frente a 

uma situação alarmante: o grande número de pessoas analfabetas. Romanelli denuncia: “... a 

idéia relativa à importância da educação do povo se deu como fator capaz de contribuir para o 

“progresso do país” Em nenhum momento se diz que essa não escolarização se deveu à 

realidade produzida pela sociedade excludente. É nessa ocasião que a educação do povo passa 

a ser defendida também pelos socialistas que a tornaram uma bandeira de luta, “vendo nela 

um instrumento capaz de facilitar a conscientização das massas e a disputa pelo poder 

político” (ROMANELLI, 1997, p. 26-27), caracterizando exatamente, esse caráter 

contraditório que constitui a educação; conforme utilizada, ela consegue alienar, porém, por 

outro lado, pode esclarecer e formar nas pessoas a consciência de si e coletiva.  

É interessante observar que a educação destinada ao povo parece ter conquistado 

importância em ambos os grupos, embora, obviamente, os interesses de cada um fossem 

distintos. Além disso, é possível perceber que o campo educacional se configurava como mais 

um espaço de luta entre os segmentos sociais, e que essa disputa passou a se dar em diferentes 

outros espaços. Dessa forma é que, se olharmos superficialmente, parece que não houve luta 

por escola pública, entretanto, embora sob condições adversas é preciso registrar que esse 

esforço foi e é empreendido em diferentes momentos da tessitura do sistema de ensino 

brasileiro e de diferentes formas. Todavia, apesar da luta, nas condições em que ela ocorreu, 

foi desfavorável à defesa da escola pública, laica, gratuita e de qualidade parece ter toda 

dificuldade em reverberar. É em função de tudo isso que ficou no discurso que a educação 

                                                 
9 Segundo Leher (2002), o conceito de sociedade civil vem sendo bastante alterado. Conforme Gramsci apud 
Leher, (1960), “a sociedade civil deve ser concebida como o momento ativo e positivo do desenvolvimento 
histórico” Ao ser alterado, essa categoria “tem sido interpretado mais como uma expressão que representaria 
coalisão formal ou informal de interesses entre determinados segmentos da sociedade”, onde os conflitos e os 
antagonismos não têm mais lugar. O termo esvaziado do sentido original – àquelas organizações populares - é 
atualmente empregado pela ideologia dominante.  
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tiraria o país do atraso econômico e conduziria o povo e a nação para o progresso e em outras 

palavras, seria a salvadora. Essa concepção consolidou-se somente enquanto tal, ou seja, no 

discurso, não se alterou na prática. Nesse período, surgiram do campo da economia, os 

“tecnocratas” da educação: 

 

Eles surgem na década de 60, buscando ajustar a oferta de educação à 
demanda de mão-de-obra qualificada e, mais tarde, indicando os níveis e 
tipos de ensino onde o investimento educacional seria mais rentável, com 
base no cálculo dos diferenciais de rendimento individual determinados pela 
educação adicional. Seu aparecimento e a importância por eles adquirida 
resultam, essencialmente, do desenvolvimento da economia da educação dos 
últimos anos e da conseqüente criação de modelos ou de desenvolvimento de 
técnicas para o planejamento dos sistemas educacionais. (PAIVA, 1985, p. 
35) 

 

Quando o Ministério da Educação (MEC), tomou a decisão de seguir os 

aconselhamentos internacionais e “investir” no nível de ensino mais rentável – o Ensino 

Fundamental de 1ª a 8ª série – este ato significou impor à educação a mesma lógica que o 

capitalismo utiliza para decidir onde implantará as indústrias, ou seja, onde houver maior 

possibilidade de retorno dos investimentos. Essa ação também contribuiu para deteriorar e 

empobrecer a escola que sofreu um estrangulamento em sua lógica de ação e atuação – 

descuidou-se da alfabetização, como principal base e do nível médio que promoveria à 

universidade – Os investimentos num nível intermediário que desconsiderava a base e não 

dava condições de continuidade de estudos, levou além do grande índice de abandono do 

nível fundamental, mesmos os concluintes, pela falta de continuidade, tornando-se analfabeto 

funcional, levando a escola a perder qualidade e se afastar de seu verdadeiro objetivo.  

Ao final da Segunda Guerra Mundial, o industrialismo se estabeleceu como 

prática hegemônica, a ser seguida por toda nação que quisesse se “desenvolver” e o que 

passou a ser considerado como prioridade passou a ser posto em primeiro plano, em todas as 

esferas que compõem o escopo social. O espaço escolar não pôde isentar-se dessa influência, 

entretanto, pareceu ser nele, onde essa hegemonia se apresentou de forma mais tácita e, 

portanto, velada e encoberta, enraizando-se de forma mais profunda. Passou-se desde então a 

difundir a idéia de que a escola é salvadora, do sujeito individual e da nação. A crença na 

ideologia liberal-burguesa “escola salvadora” tem desviado a atenção dos problemas de ordem 

estrutural e, que, aliás, se resolvidos, implicaria no risco potencial de a escola ser eficiente e 

na conseqüência perda de poder da elite. A crença na escola que “salva” tem atribuído à 

escola um poder que ela não possui. 
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Não se pretende defender a idéia de que a escola foi/está sendo ou será violentada 

pela política econômica em vigor, mas, pelo contrário, desvelar que essa interferência é 

plenamente explicada pelos elementos da contradição. A contradição presente no interior de 

uma sociedade dividida em classes sociais, fez com que fosse possível impetrar à escola, 

funções, que em tese, seriam da sociedade. O pensamento hegemônico é de que numa 

sociedade que “dá oportunidade a todos” estabelece como “verdade” uma determinada forma 

de apresentar a ‘realidade’. Entretanto, à medida que a “verdade” de um grupo, o dominante, 

se consolida, as idéias desse grupo são veiculadas como “as mais apropriadas” e, por isso, elas 

conseguem se sobrepor e dominar, tornando essas idéias como pensamento único. Dessa 

forma, as decisões que as instituições que legislam e jurisdicionam um determinado assunto, 

tomam, serão quase sempre aquelas que favoreçam o grupo hegemônico. Como afirma 

Gramsci, a hegemonia se assenta e se sustenta na ideologia, é em razão disso que ela se 

encarrega de obscurecer ou velar a realidade. A realidade velada ou encoberta dificulta que os 

sujeitos pertencentes aos demais grupos vejam a realidade como ela é e, admita a realidade 

veiculada pelo grupo detentor do poder. No caso do modo de produção capitalista, à ideologia 

foi atribuído um papel importantíssimo visto que. 

 

Todo modo de produção, deve ser também um modo de reprodução. Por 
força, no fundamental, dos mecanismos econômicos e também pelo suporte 
que o modo de produção recebe das instituições político-jurídicas 
consolidadas da ideologia dominante. (MARX, 1985, p. 6)  

 

No Brasil, há registros de intenso movimento social: nas primeiras décadas do 

século XX, houve resistência ao modelo econômico capitalista e se tentou adotar medidas que 

sustentariam o sistema socialista. Porém, a correlação de forças foi desigual e a tendência 

industrialista, com o poder da ideologia e da força do Estado, suprimiu, fez calar, amedrontou, 

ameaçou e matou idéias e pessoas. A bandeira da educação pública, como um importante 

espaço de disputa político-ideológica, onde era possível romper com as estruturas, foi 

silenciada primeiro pela força e depois pela ideologia. Como o capitalismo levou a melhor, 

houve, por assim dizer, implicações político-estratégicas, inversão de valores, de método e de 

prioridades que seriam próprios da instituição escolar pública e que foram postos em segundo 

plano. A estrutura, a organização, a concepção, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), desse período registram esse confronto de interesses vividos e explica a 

consolidação do discurso diferente do que se passou a praticar.  
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A opção feita pelo alto, de colocar a escola pública a serviço dos interesses 

capitalistas, levou o sistema educativo brasileiro, no fim do século XX, ao que parece, a 

ministrar um ensino que, em muitos casos tem certificado os estudantes, sem o devido 

conhecimento correspondente àquela certificação. Ao se verificar os números apresentados 

nos relatórios oficiais, encontra-se uma expansão formidável, entretanto a grande expansão de 

vagas, verificada naquele período, não foi correspondente à demanda e se deu em áreas 

profissionais que não garantiriam status social a quem as cursasse. Embora os relatórios 

oficiais apresentem uma grande expansão da oferta de vagas, a ineficiência pode ser 

verificada com a análise dos seguintes fatores: o número da expansão das vagas nesse período 

não foi suficiente para atender ao crescimento da população, critérios eleitoreiros para a 

distribuição geográfica das construções de prédios escolares, o alto número de alunos por 

professores, a quantidade de turnos de ensino, o reduzido número de horas/aulas com 

atividades de ensino, a maior expansão no turno noturno, a quase inexistente preocupação 

com a formação consistente dos professores, desvios e constantes reduções de verbas, dentre 

outros tantos fatores. A escola pública básica sofreu com o clientelismo, a burocracia, os 

critérios eleitoreiros, os desvios de verbas, os improvisos, entre outros. “O que imperou foi 

uma tática de discursos sem recursos”. (...) “É uma concepção romantizada, como se fosse 

possível realizá-la com a simples força de vontade”. (Paiva 1985, p. 46). Essa forma de 

pensar parece permanecer e se constituir até a atualidade com as chamadas “parcerias e os 

amigos da escola”, convencimento que tenta encobrir a falta de política de financiamento. É 

possível afirmar que ver as contradições que constituíram o movimento de construção da 

escola pública explica a escola que temos no presente porque o Plano Nacional de Educação 

(PNE), aprovado em 2001 no Congresso Nacional, teve a maioria dos vetos nos itens que se 

referiam a recursos financeiros. Este documento traçou metas - que tentam solucionar velhas 

demandas - para serem executadas em dez anos, mas sem recursos.  

O desmonte da escola e os desdobramentos que daí decorreram já são amplamente 

analisados e denunciados na literatura10 sobre o tema, e permite compreender que os 

interesses do grupo hegemônico11 prevaleceram em detrimento dos interesses da população 

em idade escolar. O jogo “político” estabelecido impossibilitou, como já dissemos, a 

elaboração de um sistema de ensino pautado na finalidade da escola pública, gratuita e laica 

                                                 
10 Sobre as contradições engendradas na tessitura do sistema educacional brasileira, especialmente durante o 
século XX, História da Educação no Brasil de Otaísa de Oliveira Romanelli, Vozes, Educação popular e 
educação de adultos de Vanilda Pereira Paiva, Loyola e A produção do fracasso escolar de Maria Helena Souza 
Patto, T. A. Queiroz; são algumas das importantes referencias.   
11 O Conceito de Hegemonia é aqui empregado no sentido gramsciano, significando a camada dirigente que 
define/influencia o modo de vida de ambas as camadas. 
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que deveria se dedicar à formação da pessoa humana completa (socializada e educada). Ao 

contrário disso, as ações favoreceram a criação de um sistema que se caracterizou, sobretudo 

pela descontinuidade dos projetos, dos programas e das ações, e pelo indesejável rendimento 

que tem apresentado e, sobretudo, pelas constantes reformas a que tem sido submetido para 

alterar e/ou corrigir metas. Se a educação tivesse sido encarada como um direito e a escola 

cumprissem o objetivo de formar a pessoa humana cidadã não necessitaria ser reformada e 

ajustada com tanta freqüência, se isso tem ocorrido, é porque ela estando vinculada aos 

interesses do capital necessita, como ele, passar por reajustes, se submetendo a outro papel.   

O interesse dos segmentos sociais aos quais a escola pública é destinada esteve 

ausente das “preocupações” demonstradas pelo grupo no poder político. A prática que 

prevaleceu na escola pública parece ter facilitado ações em que ela é tomada como lócus de 

reprodução de desigualdades escolares que têm repercutido com mais intensidade e num 

processo gradativo, nos últimos 50 anos, em função de que o modo de produção, que se 

consolidou nesse período, passou a requerer cada vez mais a escolarização, entretanto, o que 

prevaleceu durante esse período foi um sistema de ensino perverso e excludente, que contribui 

para gerar maior desigualdade social.  

Sendo assim, para discutir o surgimento da EJA, é necessário retornar ao início do 

processo de industrialização brasileiro, cuja fase incisiva data de a partir de 1950, coincidindo 

com o momento em que a escola pública passou a se constituir como espaço social de luta por 

parte das classes populares, para obter a escolaridade formal com vistas à obtenção do 

emprego e da ascensão social. Segundo Paiva, esse fenômeno parece corresponder ao 

momento em que a escolaridade, em larga escala, passou a ser exigida socialmente e, ao 

mesmo tempo, buscada pela população pertencente à classe trabalhadora. 

  

Embora o móvel dos movimentos educativos esteja sempre ligado às 
condições sócio-econômicas e políticas de uma sociedade, fatores de origem 
externa, bem como fatores especificamente educativos, devem ser também 
levados em consideração. No Brasil, um fator sempre muito presente na 
justificação dos apelos em favor de um melhor sistema de ensino ou de 
campanhas em favor de educação de adultos tem sido a importância 
atribuída à posição e ao prestígio do país no plano internacional. (PAIVA, 
1985, p. 20)  

 

Segundo Romanelli (1997), no Brasil, o domínio do grupo que defendeu os 

interesses ligados ao processo de implantação da industrialização, que se fez marcante a partir 

de 1950, penetrou o espaço da escola pública, obrigou o abandono dos métodos pedagógicos e 

desrespeitou saberes e práticas docentes. Modificada a finalidade da docência, imprimiu-se 
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um ritmo de produção em série. Com o objetivo de levar a escola a ter ‘maior êxito’ foi 

implantada, sob a ideologia do ‘progresso para o bem e o engrandecimento da nação’, a 

desastrosa superprodução escolar. Porém, os desdobramentos decorrentes dessa escolha 

foram, é claro, descaracterizando tanto a escola - enquanto instituição secular, quanto o 

‘produto’ que ela passou a ‘produzir’-, indivíduos instruídos e cada vez menos educados e 

politizados. 

É justamente com a implantação da indústria que o grupo no poder ‘se dá conta’ 

de que foi um tanto descuidado com as políticas sociais, e que as intenções haviam ficado 

apenas nos discursos. A mão de obra escolarizada era condição para que se implantasse a 

industrialização, nesse contexto, criou-se através de decretos, o chamado “Sistema S”12. A 

implantação da indústria esteve associada ao tecnicismo e, com ele, a noção de preparação 

aligeirada de mão da obra da classe trabalhadora. Como a superprodução da indústria estava 

dando ‘certo’, passa a haver uma similitude como se, com a formação de pessoas, também 

fosse possível essa mesma lógica. O pensamento de que a escola é como uma empresa passou 

a ser largamente difundido. Estava em curso a crença de que a lógica econômica editada para 

obter produção em larga escala, visando maior lucro, poderia ser também utilizada pelas 

escolas. O que se verificou foi um gradativo abandono da formação, para a adoção da simples 

instrução.  

No contraponto, a escola privada voltada para a elite estava como nunca seguindo 

o curso da elitização das oportunidades de acesso e de permanência; seguia - em diversos 

momentos, com recursos públicos - ampliando sua oferta e cada vez mais as distâncias 

econômicas entre as classes sociais. De um lado, uma elite cada vez menor, freqüentando 

cursos cada vez mais elitizados e, do outro, uma massa de despossuídos freqüentando cursos 

públicos paulatinamente desvalorizados.   

Segundo Germano (1993), “a política social é síntese de múltiplas 

determinações”, igualmente, a política educacional não poderia isentar-se dessa influência. O 

                                                 
12 O governo brasileiro criou um “sistema paralelo ao sistema oficial, que foi organizado em convênio, com as 
industrias e, através de seu órgão máximo de representação – A Confederação Nacional das Indústrias, o 
decreto-lei 4.048, de 22 de janeiro de 1942, criou, então, o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários, 
mais tarde Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), destinado a organizar e administrar escolas 
de aprendizagem industrial em todo o país, podendo também manter, além dos cursos de aprendizagem, que 
eram mais rápidos, segundo a Lei Orgânica do Ensino Industrial, e tinham por objetivo a preparação dos 
aprendizes menores dos estabelecimentos industriais” cursos de formação e continuação para trabalhadores não 
sujeitos à aprendizagem” (idem: 166). (...)  Quatro anos após a criação do SENAI, o Governo criava, pelo 
Decreto-Lei nº 8.671, de 10 de janeiro de 1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). A 
estrutura do SENAC era a mesma do SENAI, diferindo deste pelo fato de ser destinado a preparar mão de obra 
para o setor comercial e por ser dirigido e organizado pela Confederação Nacional do Comércio (PAIVA, 1985, 
p. 167). Ambos com o objetivo de dar sustentação na formação de mão de obra para que o país tivesse condições 
de desenvolver-se industrial e comercialmente.   
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pensamento, a escola é uma empresa, nos moldes capitalistas, foi tacitamente reforçado 

durante o Regime Militar, quando se fez uso da política educacional13 imposta pelo governo 

militar como estratégia para garantir o controle. O Estado, posto a serviço dos inúmeros 

interesses em jogo naquele período, deixou de cumprir uma das principais funções 

tradicionalmente afeitas ao Estado capitalista – no tocante à política social –, o que consiste 

justamente em assegurar a escolarização da força de trabalho potencial ou ativa. 

 

A política educacional é, entre todas as outras políticas setoriais, talvez o 
exemplo mais patente de como o Estado procura produzir uma aparência de 
igualdade de oportunidades e com isso de uma neutralidade em relação às 
classes no que concerne às suas próprias funções, quando na verdade o status 
social e as oportunidades de vida dos indivíduos estão ligadas ao movimento 
de uma economia regulada pelo lucro. (OFFE apud GERMANO, 1993, p. 
165)  

 

Dessa forma, quanto mais o poder público se desobrigou da tarefa de garantir 

escolaridade a todos destinando os recursos necessários; a iniciativa privada investiu, no que 

se tornaria um caminho para o enriquecimento de alguns, o ensino privado. Estes empresários 

da educação se tornariam verdadeiras potências, inclusive, tendo bastante voz ativa dentro do 

próprio MEC. E ainda, esses empresários aprenderam a ‘drenar’ recursos públicos para as 

escolas privadas. No Brasil, as instituições de ensino privado se beneficiam de aportes 

financeiros de origem pública das mais variadas formas e com relativa facilidade, inclusive, 

legal.  

Assim, a diminuição do poder público na esfera social, num país de economia em 

desenvolvimento, trouxe conseqüências de exclusão das camadas populares ou 

desprivilegiadas de poder econômico, ou seja, o modelo privatizante impôs redução drástica 

dos recursos destinados à política social. Segundo Germano (1993), durante o Golpe de 1964, 

o Estado foi utilizado para absorver os débitos do capital privado, ampliando o endividamento 

interno, a fim de garantir a lucratividade daquele setor. A fase de crise e recessão ‘obrigou’ o 

governo a recorrer, ainda mais, ao endividamento externo a juros elevadíssimos. Entretanto, 

esses recursos tinham um destino. “Na área educacional, apesar das reformas, o Estado se 

descomprometeu gradativamente de financiar a educação pública; os recursos estavam 

                                                 
13 Para Cunha, Política Educacional é o conjunto de medidas tomadas (ou apenas formuladas) pela sociedade 
política que dizem respeito ao aparelho de ensino (propriamente escolar ou não) visando a reprodução da força 
de trabalho e dos intelectuais (em sentido amplo), à regulação dos requisitos educacionais e a inculcação da 
ideologia dominante. Para Germano A Política Educacional é abordada em termos econômicos, políticos e 
ideológicos, e entendida, igualmente,  como uma certa forma de intervenção do Estado com vistas  a assegurar a 
dominação política existente, à manutenção do processo de acumulação do capital e, por vezes, afastar focos de 
tensão e de conflito (CUNHA, apud  GERMANO, 1993, p. 126). 
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comprometidos com o capital privado. (idem: 93)”.  A elite precisa de estratégias que 

mantenham o consenso e a legitimação; e o Estado tem desempenhado muito bem essa 

‘parceria’.  

Desde o período militar, passou a ser rotina o governo assumir riscos e pagar juros 

no mercado internacional. Os desdobramentos dessa opção racional tomada pelo governo, em 

utilizar os recursos públicos para apoiar empresários, provocaram prematura e gradativa 

retirada do poder público das políticas sociais que, de fato, fariam o país desenvolver-se 

sustentavelmente, ou seja, produziu os excluídos do sistema educacional que apareceriam 

como demanda futura não só para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), mas também para 

diversos outros programas assistencialistas.   

Pela opção feita pelo Estado em apoiar o capital privado, o preço pago foi a 

população não ser assistida convenientemente no quesito escolarização. É para ‘compensar’ 

os que foram abandonados nesse período que o governo iniciará, a partir de 1982, a política 

para os carentes. Essa ‘política’ foi dividida em: a) preventivas, que é entender o conjunto de 

medidas governamentais que, se bem adequadas, deveriam, no limite, produzir o mínimo de 

desigualdades sociais”, e b) compensatórias, política posta em pratica, desde então, que 

significava: “medidas destinadas a remediar desequilíbrios gerados pelo processo de 

acumulação” (SANTOS apud GERMANO; 1993, p. 92). Isto significou admitir que grande 

parte da população trabalhadora fora obrigada a postergar a posse do principal capital social a 

ser requerido na sociedade, que viria a se consolidar: o saber sistematizado. Os desassistidos, 

na fase em que as prioridades do capitalismo ocuparam as verbas que seriam investidas em 

políticas sociais como a educação pública, é que serão o público alvo dessa política 

educacional, e a constatação a seguir ilustra o que estamos querendo afirmar. 

 

O século XX será, no futuro, lembrado como o período da história da 
humanidade que representou a era das maiores conquistas tecnológicas que 
se reverteram num novo modus vivendi para parcelas privilegiadas e, 
paradoxalmente, na ausência dessas mesmas conquistas para a maior parte 
dos seres humanos. (...) No Brasil, a educação, como direito humano 
inalienável, decorrente da tese engendrada no núcleo das aspirações 
republicanas no século XIX como panacéia para todos os males e mola 
propulsora da ordem e do progresso, ainda está no estatuto utópico da 
democratização e universalização do conhecimento. (SAVIANI, 1996, p. 1) 

 

Para explicitar melhor o problema, queremos afirmar que o sistema educacional 

brasileiro esteve nos últimos anos, subordinado a interesses de grupos da elite tanto nacional 

quanto internacional, ligados ao capital. Devido a isso, na tensão cotidiana que se estabeleceu, 
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visto que os interesses desses grupos nem sempre são coincidentes, em muitos ocasiões são 

contrários, em certas ocasiões a correlação de forças privilegia um grupo ou outro, quem tem 

perdido é a classe trabalhadora. Quanto aos anseios e necessidades do povo, no limite, o que 

houve foi a precária incorporação das reivindicações. Como resultado, o sistema de ensino 

esteve exposto às influências que o revestem com os elementos constitutivos do capitalismo, 

ou seja, este também sofre constantes reajustes e reformas. Entretanto, ajustes e reformas não 

tocam no principal, ou seja, a estrutura, a concepção. Sob estas circunstâncias, sempre que as 

elites fazem concessões a alguma reivindicação popular, antes cuidam de esvaziar-lhe o 

sentido, para que se mantenha no status quo. Portanto, o Estado Militar, que produziu e 

reproduziu mecanismos de exclusão, deixou sem os benefícios sociais – dentre eles, o 

conhecimento sistematizado veiculado pela escola - uma grande parte dos trabalhadores que 

não poderiam ter sido excluídos desse bem nesse período histórico. Ao fazê-lo, o poder 

público alijou as camadas populares da constituição orgânica em que a cidadania vai sendo 

construída por cada um e de forma coletiva, na luta por direitos.  

 

Em face de um quadro de exclusão social efetiva – que em 1982 atingiu 64% 
dos brasileiros considerados como de provável dependência social, segundo 
o Ministério da Previdência Social – o Estado define e executa um conjunto 
de políticas sociais com vistas não somente a “prevenir” e “compensar” as 
“carências” pelo processo de acumulação, mas também visando legitimar-se 
perante o amplo setor popular e mesmo da ‘classe média”, bem como, no 
limite, servir de suporte a própria acumulação. Trata-se, portanto, de 
“incluir” os “excluídos”, por isso, a política social tem sido definida, no 
discurso oficial, como algo que se destina aos “carentes”, quando de fato ela 
atinge diferencialmente todas as classes sociais. (GERMANO, 1993, p. 92) 

 

Queremos antes admitir: a estrutura do poder capitalista esteve articulada, com as 

esferas econômico-político-ideológicas. Nesse sentido, o capital não se constituiu enquanto 

instância isolada e auto-suficiente, ainda que a esfera econômica parecesse manter certo grau 

de autonomia e auto-suficiência. O Golpe Militar de 196414 no Brasil, por exemplo, 

representou a concatenação dessa necessidade requerida pelo capital em utilizar o alto poder 

do Estado Militar15 para se beneficiar das várias vantagens, inclusive do controle pela força 

para impor a lógica econômica capitalista. A utilização, tanto de recursos públicos, quanto de 

mecanismos de controle e reprodução, funcionaram como uma das mais importantes garantias 

para que a elite brasileira conseguisse expandir, acumular e concentrar capital sem que 

necessitasse estabelecer grandes rupturas e/ou fazer muitas concessões. 

                                                 
 

15  Para Germano (1993), o Estado Militar no Brasil era essencialmente um Estado burguês. O que significa 
afirmar que atendia a interesses específicos e direcionados à conquista da hegenomia do capital.  
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A política educacional, imposta ao Brasil durante o século XX, e em especial 

durante os seguintes períodos; auge de implantação da indústria, do Regime Militar e no final 

dos anos noventa, leva-nos a entender que as reformas e ajustes desses períodos estiveram, em 

primeiro lugar, a serviço do capitalismo. A visão pragmática determinou as decisões, as 

necessidades, os rumos e os objetivos da escola pública brasileira. Naquele período, o sistema 

econômico passou por sucessivas fases de estruturação e reestruturação, para se firmar e se 

impor como hegemônico e imputou igual trato à escola.  

Assim, pelos elementos que a hegemonia comporta, houve a necessidade de 

esconder ou minimizar as contradições que são sistêmicas tanto na empresa quanto na escola. 

A tarefa empreendida pela ideologia burguesa em equiparar empresa e escola foi cumprida, às 

vezes com muita eficiência e noutras nem tanto, mas ao que parece confundiu educadores, 

pais e estudantes de qual deveria ser de fato o papel da escola.  

À custa de recursos públicos, empregou-se como nunca a ideologia para 

estabelecer o convencimento, tanto dos profissionais da educação quanto do povo em geral, e 

escamotear que há antagonismos e conflitos de interesses entre as classes sociais. Enfim, 

serviu também para que a elite brasileira, através do poder político e, principalmente com 

recursos públicos pudesse privilegiar16 uns e excluiu outros dos direitos à escola de qualidade. 

Essa distinção escolas para ricos e para pobres, talvez tenha contribuído para que os 

trabalhadores continuassem em condição desigual na disputa que se operaria no campo do 

poder e das decisões políticas, perpetuando e fazendo crescer as diferenças econômicas entre 

as classes.      

Por outro lado, segundo Germano (1993), houve no país desde as primeiras 

décadas do século XX, uma crescente busca pela concretização da democracia política. 

Porém, as intervenções, ajustes e reformas realizadas na política educacional não foram com a 

intenção de democratizá-la e melhorá-la e, sim, para, através do poder estatal, fazer com que 

se criasse um sistema de ensino que servisse ao propósito de despolitizar a população 

trabalhadora. Para esse intento, inúmeras medidas foram tomadas sendo o Golpe Militar de 

1964, a mais radical dentre elas. Nesse sentido, esse autor afirma que, para conter a luta e as 

manifestações de resistência, “desde 1930, os militares fizeram quatro intervenções para 

impedir o avanço democrático, (1937, 1954, 1961, 1964)”. E, além disso, com o agravante de 

que a herança do regime ficou “enquistada nos organismos de Estado e no aparelho de 

                                                 
16 Sobre os privilégios para alguns e o uso do poder público estatal para essa finalidade, a tese de José Willington 
Germano, Estado Militar e Educação no Brasil (1964-1985), é uma singular referência. Essa elite, segundo esse 
autor, durante a vigência do Regime, fez, por exemplo, a opção pelo endividamento externo, além de 
favorecimento explícito ao capital e sua reprodução.  
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governo” (idem: 37). Despolitização das massas foi uma importante forma de garantir 

hegemonia do pensamento de que, para o bem de todos, o Estado deveria assumir os custos 

mais pesados e de retorno financeiro incerto, ou seja, os riscos que os próprios capitalistas 

deviam assumir ficaram a cargo do Estado. Para a implantação da indústria no Brasil, os 

capitalistas impuseram ao Estado assumir o ônus e, é claro, muitos prejuízos.  

Essa forma de pensar as questões e de executar as ações, que ficou enquistada no 

fazer cotidiano das instituições de educação brasileiras, é ainda hoje uma questão a ser 

superada: 

 
Todas as formas históricas assumidas pelo Estado, desde a Independência até 
o presente, denotam a continuidade e reiteração das soluções autoritárias, de 
cima para baixo, pelo alto, organizando o Estado segundo de interesses 
oligárquicos, burgueses, imperialistas. (QUARTIM DE MORAES apud 
GERMANO, 1993, p. 31) 

 

A supressão de investimentos em áreas sociais, aliada à falta de seriedade por 

parte do Estado, no cumprimento das políticas preventivas, restringiu as oportunidades 

educativas às grandes massas e isso comprometeu o desenvolvimento industrial. A propósito, 

advertiu Germano (1993), que especialmente durante o Regime Militar esse desvio se deu 

abertamente “havia a necessidade de expandir o sistema educacional” mas (...) o Estado 

estava comprometido com a expansão da infra-estrutura e com a concessão de subsídios para 

o capital” (p. 128).  

A corrida ao diploma, que teve seu ápice no final do século XX e início do XXI, 

amplamente repudiada por uns e vista como solução por outros, representa uma péssima 

forma de equalizar o baixo grau de escolarização da população trabalhadora, dados do IBGE 

dão conta que o Brasil tem 30,6 milhões de pessoas que possuem cinco anos de escolaridade, 

ou seja, que cursaram as séries iniciais (4ª série) representando 16,4% da população; apenas 

24,9% possuem onze anos de estudos, o que equivale a terem concluído o Ensino Médio; e só 

10,5% conseguiram concluir o ensino superior. População essa que foi forçada a não se 

escolarizar, em função dos baixos investimentos governamentais destinados à escola. A 

superprodução de diplomas objetiva certificar a mão-de-obra a ser empregada ou mantida na 

ocupação. A ‘qualificação’ dos professores efetivos das redes públicas de ensino configura-se 

como merecedora de uma discussão mais aprofundada que faremos mais adiante. Aliás, a 

graduação plena posta como condição fundamental para o ingresso na carreira docente desde 

o início do século XX, foi recomendada somente na LDB, aprovada em 1996, e exigida a 

partir de 2007, ou seja, com um século de atraso.   
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Tratada dessa maneira, não se pode estranhar que a escola pública básica pareça 

em diversos momentos, assumir a característica muito mais de espaço de assistência do que de 

educação. O desprestígio da escola pública acarretou outra divisão no sistema, ou seja, a 

escola foi dividida em ensino propedêutico e profissionalizante. Beisiegel (2002), afirma que 

essa concepção perdurou entre 1950 e 1995, mais ou menos. Com a publicação da LDB, em 

1996, suspendeu-se essa concepção dualista e foi proposto o ensino médio com formação 

básica integrada. Entretanto, as leis quase não garantem financiamento para este nível e ainda 

são necessários os fundos para complementação. Embora a Constituição Federal de 1988 

mencione em seu artigo 212 em que a união deve destinar 18% e Estados e Municípios 25% e 

que não há controle sério. Dessa forma, parece permanecer presente o pensamento de que os 

investimentos devam ser no Ensino Fundamental. O nível médio tem acontecido na base do 

improviso, com as poucas verbas que chegam à escola, para o nível fundamental. Isto ocorre 

devido a decisões externas que obriga o MEC a agir pontualmente. 

Desde que a dominação econômico-ideológica se impôs, as políticas educacionais 

brasileiras, oficialmente e em alguns setores parece incorporar a crença de que educação é um 

investimento e não um direito. Essa concepção tem acarretado alguns desvios da finalidade da 

escola e, é obvio que esse desvio a tem tornado menos eficaz. Assim, a literatura publicada 

resultante de pesquisas sobre o desempenho da escola, registra que o poder oficial considerou 

como problema a reprovação e a evasão, até os anos de 1980, e a exclusão, dos anos de 1990 

em diante. É importante que se esclareça que na verdade, essa crença procurou seguir e adotar 

as questões levantadas pela agenda internacional de “Educação Para Todos”. Nesse contexto, 

a nova orientação para a América Latina e o Brasil segue a perspectiva da gestão das políticas 

públicas voltadas para “responder” às questões sociais. A atenção quase exclusiva para o 

Ensino Fundamental, as políticas focalizadas como uma estratégia de ações pontuais, criação 

de fundos emergenciais em que o custo/aluno continua mantido num valor muito baixo. A 

situação do Ensino Médio tem sido ainda mais dramática, sem financiamento aguarda a 

aprovação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB)17. Além 

de tudo isso, o MEC ficou obrigado a empreender e concentrar esforços em reformas de 

prédios e currículos e a difícil tarefa de expandir as vagas sem que sejam ampliados os 

recursos.  

                                                 
17 O FUNDEB é uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) enviada ao Congresso Nacional, no dia 14 de 
junho de 2005, para a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 
dos Profissionais da Educação. 
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Dados do IBGE apontam que entre 1994 e 2001, a expansão foi de 12% no 

número de matrículas e o índice de conclusão cresceu em 102%. Conforme conclusões do 

próprio MEC, esse aumento se deu em decorrência dos seguintes fatos: a) ampliação da 

oferta, e b) melhoria no ensino fundamental (essa melhoria é entendida como queda dos 

índices de evasão e repetência, devido aos programas de aceleração) e c) novas exigências no 

mundo do trabalho - “certificação”. 

Entretanto, é o mesmo órgão que reconhece, a expansão do Ensino Médio se deu, 

a) de forma desordenada, b) mantendo-se em espaços e com recursos materiais/ humanos do 

ensino fundamental. Esse alto índice de conclusão só pode ser creditado à “política” de 

certificação aligeirada que em nada contribui para o país, a não ser para que este possa 

ostentar dados estatísticos de que o país estaria finalmente democratizando as oportunidades 

educativas ao estender vagas a grande parte da população. Dessa forma, Beisiegel (2002, p. 

68) adverte que.  

 
Apesar do aumento de 102%, verifica-se ainda que: a) 54,8% das matrículas 
do Ensino Médio são no noturno; b) apenas 33,4% dos jovens com idade 
entre 15 e 17 anos – idade na qual deveriam freqüentar esse nível - estão 
matriculados nesse nível, indicando uma grave distorção no fluxo escolar 
obrigatório. 

 

Ainda segundo esse mesmo autor, as diretrizes da gestão empreendidas a partir de 

1990, tiveram como objetivo central reformas que visaram, sobretudo, reduzir o custo 

aluno/ano; e, por esse fato, é que se vê a certificação compulsória. As conseqüências é que 

esse crescimento na conclusão trouxe, em seu bojo, a progressão continuada nas séries 

regulares, a adoção de programas de aceleração da aprendizagem, investimentos em avaliação 

do sistema – foram criados Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), Exame Nacional de Cursos (ENC) popularizado como 

PROVÃO, substituído em 2004 pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino (SINAES)  - 

com publicações de resultados visando o ranqueamento das instituições escolares - algumas 

unidades da federação têm implantado mais uma avaliação como é o caso do Sistema de 

Avaliação do Estado de Goiás (SAEGO). Portanto, para Beisiegel, falar de reformas é falar 

de um conjunto de medidas coerentemente articulados, com o objetivo de obtenção de melhor 

desempenho nas estatísticas. As justificativas para investimentos direcionados são explicadas 

em função do raciocínio que é feito. A rentabilidade e o retorno econômico devem ser 

garantidos. È inquestionável que o sistema deva ser submetido a periódicas avaliações, 

todavia o que é feito com os resultados, ou melhor, o que não é feito é que compromete as 
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intenções. Uma avaliação só tem sentido se servir para que sejam corrigidos os problemas 

detectados, portanto, de caráter diagnóstico que visem orientar as políticas futuras.  

Mas quando e de onde surgiu essa mercadologização da escola? Quais interesses 

fizeram com que o MEC abandonasse o papel de orientação e acompanhamento e iniciasse 

um processo de cumpridor de uma agenda cujas diretrizes acabaram por torná-lo um órgão 

quase sem expressão? Segundo Paiva, data de 1950 as primeiras recomendações 

internacionais18 em favor do planejamento educacional e da orientação da educação do povo 

como um pré-investimento necessário ao desenvolvimento do país. Nos anos de 1970, esses 

investimentos materializaram-se através do acordo entre os Estados Unidos e Brasil, 

conhecido como MEC/USAID, em que a Agency International Development (AID), através 

de seu fundo de assistência social, ‘emprestou’ recursos e impôs orientação educacional ao 

Brasil.   

Para o desenvolvimento dos programas deveriam ser escolhidos 
preferencialmente os municípios cuja situação demográfica e influência 
sócio-cultural e econômica sobre as ‘comunidades’ vizinhas pudesse 
transforma-las em centros naturais de desenvolvimento. (PAIVA, 1985, p. 
264) 

 

Uma das conseqüências dessa direção dada à escola pública, em nome da Aliança 

Para o Progresso, foi a racionalização dos custos. Desde então, os recursos destinados à 

educação passaram a ser entendidos como investimento, portanto, focados onde e em que 

nível de ensino poderia se transformar em maior retorno. A partir dessa concepção, houve um 

empobrecimento nos objetivos da escola, ou seja, o nivelamento por baixo indica uma visão 

de que educação básica seria o mesmo que mínima. Devido principalmente a esse tratamento 

é que o país não tem conseguido diminuir os indesejáveis números de baixo grau de 

escolaridade de sua população, além de um crescente desestímulo pela carreira docente.   

Os números expostos acima permitem afirmar que, na trajetória histórica, o Brasil 

arrasta pesados índices de baixo nível de escolarização e baixa qualidade da educação, 

ficando atrás de países vizinhos. Esse desempenho deveria ser estranho à natureza da escola. 

Desde então, a escola básica da rede privada parece ter enveredado pelo caminho extremo da 

concepção propedêutica, centrando todos seus esforços em obter aprovação de seus egressos 

                                                 
18 Para a implementação dessas idéias, contribuíram as declarações e recomendações dos norte-americanos Lyn 
Smith e Cooke, que haviam realizado ‘estudos’ sobre o Brasil. (PAIVA, 1985:180). É também dos norte-
americanos diretor do Office of Education and Human Resources da AID John Hilliard e membro da AID 
Rudolph Atcon. Em síntese as recomendações dessa agência eram: a promoção automática no ensino elementar, 
influenciar os dirigentes dos paises em desenvolvimento para adotarem como regra número um o 
estabelecimento de relação de eficácia recursos aplicados e produtividade do sistema escolar (ROMANELLI, 
1997, p. 209). 
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nos vestibulares mais concorridos. A escola pública, por seu turno, vagueia entre ser 

humanística, propedêutica e tecnicista. Esse dilema de objetivos cria uma situação complicada 

nos dois casos. Entretanto, não é objetivo desse trabalho discutir a escola privada e sim a 

pública.  

O poder público deveria garantir a manutenção da escola pública no contexto de 

ampliação da demanda por escolaridade e o desenvolvimento de novas demandas educativas 

que surgiam com o desenvolvimento industrial. Como não foi esse o caminho que o governo 

escolheram, acabou por suprimir de grande parte de sua população a escola e os demais 

serviços sociais básicos. No tocante à escolaridade, verifica-se a continuidade da desigualdade 

de acesso – que é percebida e constatada em dados oficiais – em 2005, sabe-se que cerca de 

30,6 milhões de brasileiros estudaram apenas por três anos e, nos últimos anos de forma mais 

sutil, têm-se percebido a desigualdade de permanência. “Assim fazendo, deixa o Estado de ser 

um Estado democrático, ou seja, o Estado de todos para ser o Estado de poucos” (PAIVA, 

1985, p. 184).  

Caberia ainda ao Estado democrático, caso ele não estivesse a serviço dos 

interesses dominantes, a obrigação de cuidar para que a finalidade da escola pública fosse 

garantida, ou seja, socializar o conhecimento socialmente produzido. Caso contrário, parece 

não ser muito difícil consolidar a ‘naturalidade’ de que ‘as coisas são assim mesmo’; velando 

e encobrindo a realidade, na essência, a escola pública brasileira tem contribuído para que 

perpetue as condições de submissão dos trabalhadores, visto que estes são obrigados a: i) 

disputar o poder, nas diferentes áreas, em condições desiguais, ii) submeter-se a hegemonia 

dos grupos sociais dominantes, iii) serem alijados do direito universal acessarem o 

conhecimento socialmente produzido.  

Esse velar da realidade impede, por exemplo, que se veja, como conseqüência do 

desvio de recursos para contas bancárias e/ou salvar instituições privadas. Essa iniciativa tem 

se materializado em forma de distribuição de “bolsas de estudos” pagas com recursos públicos 

a essas instituições. Em contraposição, há uma degradação gradativa no ensino público, o 

abandono atinge do Ministério da Educação às escolas. A ideologia apresentada 

veementemente sobre esse assunto, pelo neoliberalismo, trata de fazer crer que a solução para 

salvar as instituições de ensino público seja o voluntariado19, por exemplo.  

                                                 
19 O voluntariado é uma estratégia barata para, através da mídia, mostrar como a sociedade civil pode contribuir 
para minimizar o sofrimento dos “carentes”. Não é discutido que se trata de seres humanos, cujos direitos devem 
ser assegurados pelo poder publico com o dinheiro fruto da arrecadação de impostos e taxas. Tentam encobrir 
que os recursos que deveriam ser destinados às políticas sociais são desviados  para cobrir rombos financeiros de 
diferentes escalas e tipos e manter o famoso superávit divulgado quase diariamente pelos telejornais, além dos 
constantes roubos e corrupções. Essa prática pretende e, muitas vezes consegue fazer crer que o Estado está sem 
recursos. Não se discute a aplicação do dinheiro público e nem se presta conta disso à população.  
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Nos últimos tempos, tem sido visível a intenção explícita de determinados grupos, 

através da imprensa, em apresentar à opinião pública a escola pública brasileira ainda mais 

ineficiente e precária do o que ela é. As análises e relatórios que demonstram o desempenho 

da escola pública seguem um receituário do raciocínio econômico imposto à escola. É curioso 

como as definições de ineficácia coincidem com o modo que especialmente os relatórios das 

agências internacionais que ‘financiam’ os programas voltados para a educação pública a 

definem. Na visão desses organismos a escola pública não tem rumo, apresenta sucessivos 

fracassos e não consegue resultados que compensem os investimentos feitos. Na verdade, 

esses organismos quiseram impor um outro rumo e novos objetivos, e alta produtividade isto 

é, a superprodução escolar –. Como essas agências dominam os veículos de comunicação de 

massa, essa versão se apresenta ao grande público como única e verdadeira. Assim, a imagem 

da escola pública ruim, que se cristalizou, vela uma ‘realidade’ aparente, que, se verdadeira 

hoje, no limite, foi construída e consolidada deliberadamente ao longo do último século.  

Portanto, essa ‘realidade’ velada esconde as causas reais que insistem em 

desmontar a escola pública, Há grande confusão na relação público X privado, fazendo 

parecer que investimentos e ajudas públicas em instituições privadas sejam algo correto e 

natural faz parecer que seja verdade quando os governantes afirmam que os cofres públicos 

estão sem recursos para gastar com educação. A radicalidade do desafio atual é romper com a 

imposição que tenta construir um pensamento também hegemônico na educação, ou seja, a 

escola precisa ser vista como uma empresa e o aluno como um cliente. A escola, como 

qualquer outra instituição criada pela sociedade, se entendida numa visão marxiana, precisa 

ser vista como construção humana de mulheres e homens e que porquanto pode ser 

reconfigurada e melhorada ou piorada, dependendo de quem tem o poder de decisão.  Nessas 

condições, é preciso compreender que a escola pública que temos é resultado da concepção de 

educação que se escolheu no passado e, sobretudo nas condições econômicas, políticas e 

ideológicas em que foram travadas as lutas para ampliar as oportunidades educativas às 

classes trabalhadoras. 

É Marx (2002) que contribui com o debate quando recorremos à categoria 

contradição. Em sua obra A questão judaica, ao analisar como teria surgido o proletariado 

alemão ele afirma “O proletariado só começa a surgir na Alemanha, mediante o movimento 

industrial que desponta, pois o que forma o proletariado não é a pobreza que nasce 

naturalmente, mas a pobreza que se produz artificialmente” (MARX, 2002, p. 100, grifos no 

original). A contradição permite romper com os limites do fetiche que a ordem burguesa 

imprimiu tanto à criação do proletariado, quanto da escola como “única” instituição capaz de 
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eliminar a condição proletária. Ao assim analisar, fica evidente que a escola pública na 

verdade, apresenta baixo desempenho por ter sofrido constante diminuição de recursos - o 

Brasil apresenta a escola pública deficitária que tem sido submetida a operar com um dos 

mais baixos níveis de investimento/ano por aluno, o Brasil, só destina 4% do seu Produto 

Interno Bruto (PIB) para a educação. Embora em 2002 tenha sido realizada a Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação, ocasião em que foi encabeçada uma ação para elevar esse 

percentual para 7%, a proposta foi vetada em função das políticas econômicas em curso.  

É um contra-senso maior ainda desviar os recursos da escola pública, e os utilizar 

para subsidiar as escolas/faculdades privadas. As estratégias e manobras ‘legais’, utilizadas 

pelas bancadas de vereadores, deputados e senadores, eleitos como representantes das escolas 

e faculdades particulares, viabilizam com muita facilidade a utilização do dinheiro público 

para esses interesses privados. Essa prática precisa ser desvelada e denunciada. A escola 

pública, criada para ser freqüentada pelo povo, se prestou a ser símbolo de classe e, quando o 

povo passou a freqüentá-la, houve um lento e gradual desmonte de sua estrutura. Em 

contrapartida, a migração de recursos públicos para a escola privada, destinada às elites, tem 

sido constante desde então. O que se vê como “política” enviesada é a publicização do ensino 

privado e a privatização do ensino público.  O Programa Bolsa Universitária (PROUNi), é 

sem dúvida, o mais relevante dos exemplos do que se tem notícia. Cerca de 112 mil vagas 

foram ofertadas em 2004, nas faculdades privadas.  

Ao tentar extrair dos escritos de Marx a concepção de educação que este teórico 

defendia, Manacorda (1991) afirma que, na proposta sobre educação contida na concepção 

marxiana, consta que esta deveria, sobretudo pautar-se pela dialética entre escola e realidade 

social. Normalmente é feita a defesa de que uma instituição como a escola, é fruto da 

realidade social, entretanto, no caso brasileiro, a relação escola e realidade tem sido linear. 

Para Marx, ao contrário: 

 

É necessária uma mudança das condições sociais para criar um sistema de 
ensino correspondente, e, por outro lado, é necessário ter um correspondente 
sistema de ensino para poder mudar as condições sociais. Por isso, devemos 
partir das situações existentes, do real. (MARX, 1985, p. 88) 

 

Portanto, para que seja alterada a relação escola x realidade, na concepção 

marxiana, é preciso ir à raiz da questão. Ou seja, uma relação linear como temos visto não 

oferece condições para que se dê a necessária alteração da estrutura social, ao passo que, 

numa relação dialética, os elementos constitutivos que garantem continuidade e ruptura 
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necessárias e a alteração do status quo, estariam presentes. O fato de, por um longo período 

em nossa história, a classe trabalhadora não ter as condições concretas nas quais fosse 

possível a ela agir, enquanto classe e lutar por direitos sociais permitiram que por igual 

período ela parecesse se manter à margem do fazer histórico, ou seja, os trabalhadores 

fizeram a história, só que tudo era feito para que não se percebesse a importante participação 

dos trabalhadores nessa construção. Esse falseamento da realidade, parece ter contribuído para 

que a classe trabalhadora tenha mantido com a escola pública que freqüenta, uma relação 

também linear. Ela é sentida como necessária, mas os que a freqüentam não se percebem 

capazes e autorizados a discutí-la, pensá-la, modificá-la e adequá-la às suas necessidades. Em 

razão dessa relação, a escola se mostra aos pais, estudantes e docentes concepções e práticas 

idealizadas e impostas. Recorrendo novamente à categoria contradição, para explicar que no 

tipo de produção e distribuição de bens em que vivemos, isto é, no capitalismo, o que se 

mostra verdadeiro poderá ser valso e vice-versa, na verdade: 

 

“A política educacional é, primeiramente, um resultado do desenvolvimento 
histórico da formação social: da forma como tem ocorrido, entre nós, a 
dominação de classe, com uma “elite” despótica e senhorial, que tem sempre 
gerido o Estado em seu proveito, com a conseqüente exclusão das classes 
subalternas do acesso a conquistas sociais básicas inerentes ao próprio 
capitalismo”. (MARX, 1985 , p. 126. grifos no original)  

 

Essa constatação explicaria por que na história da República, o Estado foi posto a 

serviço dos capitalistas e não do povo trabalhador e essa política elitista foi a forma mais 

adequada que, no Brasil, se encontrou para garantir a manutenção do poder da elite, seja ela 

agrária ou industrial. A elite definiu a política educacional que lhe convinha e através do 

Estado a impôs, restringindo os direitos sociais para os “conceder” em momentos apropriados 

e pontuais. Enfim, um Estado que contribuiu para que a elite concentrasse riqueza, e se 

tornasse altamente descomprometida com os trabalhadores e com o desenvolvimento 

sustentável da nação. Assim, a economia dependente criou um sistema educacional 

igualmente dependente e, além disso, cópia de uma realidade externa e estranha à nossa. O 

abandono do Estado, aliado à influência que a economia imputou à educação, passou a 

configurar a escola com uma tessitura estranha à sua natureza secular, como veremos a seguir.  
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1.3 A influência dos modelos econômicos na educação escolar 

 

Se no período em que vigoraram os métodos tradicionais de ensino, a escola 

pareceu gozar de um relativo afastamento e isolamento, a partir da industrialização e da 

implantação do modelo de produção, conhecido como fordista/taylorista ocorreu uma 

aproximação para, gradativamente, se tornar quase uma imposição do modus operandi do 

modo de produção econômico ao sistema educacional.  

O modelo fordista, idealizado por Henry Ford, foi pensado para incrementar o 

desempenho de sua companhia de automóveis e preconizava que a forma de garantir maior 

produção era através de uma linha de montagem. Nessa linha, operários divididos e 

distribuídos em funções específicas e limitadas repetiriam sistematicamente as mesmas tarefas 

até tornarem-se muito mais hábeis e produtivos. Definido como ‘produção em série’, Ford 

pensou que essa forma de produção acabaria por reduzir os custos de produção; tal redução 

faria baixar os preços dos carros da linha Ford, tornando-os mais acessíveis, ampliando as 

vendas e os lucros. Quanto mais baixassem os custos mais venderiam. Seu lema “os 

funcionários da Ford devem ter condições de consumir nosso produto”. Essa produção em 

série se tornou a linha popular de automóveis. 

Nessa mesma época, Taylor idealizou o aperfeiçoamento técnico, conhecido como 

taylorismo e dedicou-se a fazer com que um operário obtivesse técnica na produção; ele o 

treinava para que fosse capaz de dar tudo de si (sendo veloz e sem erros). Dessa forma, a 

Gerência Científica de Taylor criou o operário padrão e seu desempenho passaria a ser 

imposto aos demais funcionários como ‘meta ou cota’; o que garantia rapidez, menor erro, e 

redução do desperdício do tempo e de matéria-prima. Aliados, os princípios de produção em 

série e meta de produção de mercadorias, defendidas por Ford & Taylor, foram adotados pela 

indústria.    

A partir da consolidação dessa gerência científica para a produção industrial, o 

grupo hegemônico ligado a ela, passou a exigir que todo trabalhador, a ser contratado pelas 

fábricas, fosse preparado para ser eficiente em termos técnicos, ou seja, a produção das 

mercadorias devia ter cotas de produção diárias e mensais e o trabalhador exaurido ao 

máximo em suas forças. No início a própria industria se encarregou desse treinamento, mais à 

frente, para evitar que as indústrias tivessem que qualificar esse operário, este treinamento 

teria que ser fornecido antes que ele fosse contratado, pela escola. As regras de produção 

passaram gradativamente a ser normas impostas à ação pedagógica nas escolas. É, portanto, a 
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partir dos anos de 1950, que a economia passou a exercer uma influência incisiva sobre a 

forma como as instituições educativas conduziriam seus processos de ensino.  

Em função dessa influência, é que fizemos opção por analisar a EJA, a partir 

desse contexto de industrialização do país, visto que essa modalidade de educação passou a 

existir, para ‘qualificar a mão de obra’ que seria necessária, para alavancar o país rumo ao 

progresso prometido através da educação e da industrialização. O interesse se estende também 

porque os estudantes dessa modalidade de ensino apresentam estreitas relações entre as 

necessidades de estudar e trabalhar e vice-versa.  

A imposição e/ou absorção das técnicas de produção de mercadorias pelas 

instituições escolares, foi exigida quando a ideologia de que ‘era preciso’ viabilizar a 

industrialização do país se tornou entre a elite nacional, um pensamento hegemônico. 

Percebendo essa necessidade, a elite industrial incentivou as classes trabalhadoras de diversas 

formas para que buscassem a escola. Por sua vez, o trabalhador, ao encontrar dificuldade para 

se colocar no mercado de trabalho também passou a recorrer a escola. Essa busca fez crescer a 

demanda por vagas no noturno. O jovem ou adulto que recorre à escola, trabalha ou está à 

procura de emprego. Essa demanda de pessoas adultas – que haviam abandonado a escola 

fundamental nas primeiras séries - passa a requerer a Educação de Jovens e Adultos no país. 

Devido a quantidade de pessoas que freqüentaram a escola poucos meses ou por um ano ou 

dois, portanto, se enquadravam como analfabetas, em razão disso, na época a EJA assumiu a 

concepção de sinônimo de alfabetização. A concepção reducionista perdura até hoje e é 

objetivo também desse trabalho contribuir para ampliar a concepção da EJA. A educação 

deve ser compreendida como direito que vai da alfabetização aos níveis superiores.  

Em plena vigência do modelo fordista & taylorista, a indústria se encontrava em 

uma fase de crescimento. Entretanto, obviamente, esse crescimento não atingia a todos. 

Assim, para assegurar sobrevivência aos excluídos, o Estado adotou as chamadas políticas do 

Bem-estar Social. Após mais ou menos três ou quatro décadas, inicia-se o abandono dessa 

política, momento no qual substituída na política do Estado Mínimo20 e o mal-estar social 

implantado de 1980 em diante. Marcadamente nesses dois momentos, os sistemas de ensino 

foram influenciados por esses modelos de produção, daí a necessidade de reformá-los.  

Em síntese, essas reformas visaram adequar a finalidade da escola a interesses 

econômico-financeiros e tornar a sua finalidade voltada para a superprodução. Isso configurou 

                                                 
20 Estado Mínimo – ou Estado do mal-estar social – Inspirado nas idéias de Hayek (1990). O Estado não deve 
intervir na economia, o mercado é auto-regulável. Instala-se o fim da estabilidade no emprego e têm-se cortes 
nas verbas e nas despesas previdenciárias e das políticas sociais. Defende uma política de liberdade para o 
indivíduo e especialmente para o mercado.  
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a educação como uma mercadoria que deveria ser vendida ou comprada. E, especialmente na 

escola pública, que atende a mão-de-obra a ser utilizada pela indústria capitalista o mercado 

de trabalho passou a impor um perfil específicos. Esse fator também contribuiu decisivamente 

para conduzir as escolas, em geral, a uma crescente falta de qualidade do ensino que passaram 

a ministrar.  

O modelo de produção fordista/taylorista adaptado às escolas significou divisão 

das tarefas pedagógicas e administrativas e a segmentação e dogmatização dos saberes, bem 

como a hierarquização das funções técnicas, didáticas e pedagógicas, além da divisão de 

disciplinas e conteúdos, que passaram a ser compartimentalizados, significando muitas vezes 

um fim em si mesmos. A ‘linha de montagem’ foi adaptada para a escola. Os alunos 

enfileirados passavam pela “mão” de cada professor num tempo extremamente técnico e 

impessoal. Ao final do ano - na linha de montagem da indústria também havia o controle de 

qualidade final -, avaliava-se a aprovação ou não do aluno. Caso ele apresentasse algum erro 

(reprovação em alguma disciplina), voltaria à ‘esteira de montagem’ no ano seguinte para 

‘desmanche’ e nova ‘fabricação’. Os custos financeiros para o poder público e as 

conseqüências psicológicas, sociológicas, antropológicas e econômicas para as famílias, entre 

outras, desse processo, já são amplamente denunciadas.  

A partir de 1990, o modelo de produção apresentado como substituto ao 

taylorista/fordista foi o implantado no Japão pela fábrica de automóveis Toyota. As inovações 

que o toyotismo propôs previam mudanças que em síntese, exigiram o abandono da velha 

‘linha de montagem’. A partir daí, a produção das mercadorias se torna em equipes que 

passam a se reunir em pequenos grupos para ‘discutir e decidir’ (essas discussões e decisões 

se dão na esfera do executar o trabalho, apenas, visando encontrar a melhor forma de realizar 

as tarefas em menor tempo e com menor erro; os erros devem ser resolvidos e assumidos pela 

equipe, inclusive o cumprimento de prazos e cotas de produção) o que irão fazer para alcançar 

as cotas que lhes são impostas. Para realizar o trabalho os funcionários são instigados a 

utilizar e potencializar suas habilidades e competências individuais e da equipe. Devem 

também estar dispostos a ser trocados de funções e de atividades, de acordo com as 

encomendas e com os novos meios de realizar o trabalho (a empresa dá prioridade a 

atualização da tecnologia em detrimento de investimentos em recursos humanos). Caso, por 

algum motivo, o funcionário não se adapte, será substituído por outro que aguarda ansioso e 

disposto a ocupar a mesma função, inclusive com menor remuneração que seu colega anterior.  
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Devido ao atual estágio da crise do capitalismo, esse modelo foi rapidamente 

imposto aos sistemas de ensino dos países dependentes e via esfera central (MEC) e está em 

pleno processo de implantação nas Secretarias de Educação Estaduais e Municipais. As 

mudanças requerem que o professor - preparado na escola que utilizava o modelo anterior - 

ensine os alunos a desenvolver e potencializar habilidades e competências e aprenda a pensar 

e agir de modo flexível e, principalmente, que sejam ‘críticos, pensem e decidam por si’. Para 

quê? Na verdade, como já advertiu Antunes (2000), “para que ele esteja preparado para um 

mundo sem emprego”.  

Para que se possa compreender como o setor econômico tem processado essa 

influência sobre o educacional, é necessário antes compreender as mudanças que tem ocorrido 

nas últimas décadas na relação mercado/trabalho/educação, e, nesse contexto, as implicações 

que a reestruturação nos rumos da política econômica ocasionam à finalidade da escola. 

Entretanto, as considerações feitas aqui são colocadas sob a imposição da provisoriedade da 

qual está revestida essa análise, ou seja, ela é relativa e provisória por ser a história 

constituída de constante reinterpretação e, sendo assim, o leitor precisa ser advertido de que 

essa é uma das possibilidades de análise. Para Antunes, assim, a concepção que foi instalada 

no Brasil pós-industrialização a cerca do que deveria fazer a escola com seus programas de 

ensino é que o papel da escola seria atender aos interesses da economia preparando os alunos 

para que fossem absorvidos no novo mercado de trabalho. Esse interesse, restritamente 

vinculado à questão da empregabilidade, parece ter no Brasil, um duplo objetivo: de um lado, 

compensar aqueles que não terão acesso ao ensino superior e, de outro, ofertar uma mão de 

obra de ‘baixa qualidade’ ao mercado e assegurar as fileiras do contingente de reserva que os 

países de centro impõem aos periféricos.  

Antunes (2002), afirma que a crise que o capitalismo mundial passou a enfrentar, 

a partir de 1973, levou-o a abandonar o modelo fordista/taylorista, a mesmo tempo, era 

necessário responder à ameaça ao sistema econômico gerada pelos consistentes greves que os 

trabalhadores organizaram nos anos de 1970 e 1980 e que os tornavam muito fortes como 

classe e enquanto movimento de luta e de reivindicações de direitos. Com efeito, para 

responder a esses impasses e, mais ainda, para continuar a garantir a reprodução do capital, 

absorveu-se o modelo toyotista21 ou ohnista22, empregado pela maioria das grandes empresas, 

cujas características esse autor elencou como: i) produção vinculada à demanda com 

                                                 
21 Modelo de produção empregado pela indústria japonesa Toyota, que possui a estratégia básica de fazer com 
que os grupos de trabalhadores sejam instigados a se reunirem para eles próprios discutirem seu trabalho e 
desempenho na produção. Nessas reuniões também devem discutir/assumir entre si, quais estratégias irão utilizar 
para superar as deficiências e alcançar as metas de produção, estabelecidas a priori e distante dali, para aquele 
grupo ou aquela unidade. 
22 Nome dado em razão do criador – o japonês Ohno. 
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atendimento às exigências individualizadas que devem ser variadas e heterogêneas; ii) 

trabalho em equipe visando multivariedade de funções (um operário opera individualmente 

até cinco máquinas simultaneamente); iii) princípio do Just in time - aproveitamento do 

tempo; iv) estoque mínimo de mercadorias - onde 25% do trabalho é feito na fábrica e 75% 

são terceirizados –, ficando todo o encargo social com os pequenos fabricantes – que 

geralmente empregam pessoas conhecidas ou familiares; v) “teoria do foco”, emprego da 

especialidade à quinta potência – e emprego da organização dos chamados Círculos de 

Controle de Qualidade (CCQ).  O conjunto dessas medidas visava, no limite conter a 

expansão do capital produtivo, dentre outras.    

Apesar da provisoriedade de que se reveste essa reflexão, é possível afirmar que 

concordo com a afirmação de que “(...) é urgente a tarefa de destruir a ideologia burguesa de 

que só existe um caminho, o atualmente hegemônico, e, colocar em seu lugar um quadro que 

esclareça honestamente a realidade social na qual estamos sendo obrigados a viver” 

(BRAVERMAN, 1987, p. 11). O quadro que hoje nos apresenta é o de defesa, por parte do 

setor oficial, da crença de que a lógica que orienta e norteia a macroeconomia nas últimas 

décadas seja imposta, como também a melhor forma de gestão da escola. Essa concepção tem 

feito com que a escola se perca. Os resultados negativos, que a escola tem apresentado, já 

permitem afirmar que ela é uma instituição diferente de uma empresa com fins lucrativos e, 

portanto, os métodos que ela utiliza não podem ser imitados.  

Para compreender como o capital monopoliza e define as atribuições do Estado 

burguês, no seu escopo, se faz necessário tentar compreender a realidade na qual as pessoas 

estão imersas. Nesse sentido, logo somos remetidos a perceber que as mudanças que nos 

afetam não se instalam por acaso, mas, como disse Braverman, elas obedecem a algum tipo de 

ideologia, nesse caso, a ideologia burguesa. Afirma ele que, para certa ideologia se tornar 

hegemônica, um discurso eficiente é engendrado; nele, aquela forma de solucionar o 

problema é apresentada como a única possível e a melhor. Sobre as novas formas impostas 

pela burguesia, para organizar a sociedade atual, Cohn (1999) afirma que essas mudanças 

foram produzidas socialmente  nas instituições sociais capitalistas e, dentre elas, a própria 

escola. Sendo assim, nas esferas de poder que gestam as políticas educacionais, organizou um 

convencimento de que caberia à escola preparar a mão-de-obra flexível23 que o mercado de 

                                                 
23 O trabalhador flexível requerido pelo mercado de trabalho que passou a ser organizado sob as bases do modo 
de produção toyotista, segundo Antunes (2000), esconde, na verdade que a ampliação do capital improdutivo faz 
diminuir os postos de trabalho. Além disso, os mecanismos que produzem a concentração de riquezas, aliado aos 
avanços tecnológicos e robóticos e queda do poder aquisitivo da grande maioria da população estão imbricados.  
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trabalho passou a requer. E ainda, o convencimento afirma que a escola precisa fazê-lo, do 

contrário, estaria inviabilizando o progresso e o bem de toda uma nação.  

Entretanto, essas mudanças não se processam com tranqüilidade e, como afirma 

Marx (1978), nem sem que as condições, para que elas se dêem, estejam presentes. Durante o 

século XX, o sistema capitalista foi organizado para conseguir se expandir.  Nesse sentido, 

empreendeu a política do bem-estar e pareceu viver uma época dourada entre os anos de 1940 

e 1970, período de Guerra Fria. Mas, desde o ano de 1973 tem experimentado diversas crises, 

e para livrar-se delas, passou a fazer arranjos em sua estrutura. Entretanto, superar as 

dificuldades gestadas em suas fases anteriores não tem sido tarefa fácil, em razão da sua 

própria natureza interna, as crises têm sido agravadas desde a hegemonia do modo de 

produção fordista/taylorista24. Colocado em prática em 1940, esse modelo de produção visou 

se contrapor ao modelo socialista, de economia planificada que, então, se firmava em alguns 

países, evidenciando que havia, sim, outras possibilidades de organização societal.  

A adoção da produção em massa e em série objetivou também, portanto, 

“socorrer” os excluídos do sistema capitalista. No contexto da Guerra Fria, era politicamente 

incorreto que os homens de negócios, conforme Chesnais (1996), deixassem aparecer tantas 

desigualdades geradas pelo modo de produção que defendiam.    

Antes o sistema capitalista esteve apoiado nas concepções preconizadas pela 

política do Estado do Bem Estar Social, segundo a qual, num contexto de disputa entre os 

blocos capitalista e socialista, os capitalistas tinham o objetivo de mostrar as vantagens do 

sistema que defendiam. Assim, na época coube ao Estado o papel de assistir socialmente 

tanto os trabalhadores quanto os desempregados. A tese formulada pelo britânico John 

Maynard Keynes, economista influenciado pela escola de economia de Cambridge, assegurou 

que a economia promotora do bem estar social contribuiria para garantir essa atuação do 

Estado. Segundo Moggridge (1976), para Keynes, na tarefa de organizar o capitalismo, os 

economistas deveriam empregar a introspecção para poder refletir racionalmente os 

problemas econômicos. Em economia lida-se com motivos, afirmava. Para ele, expectativas e 

incertezas teriam como objetivo final solucionar os problemas sociais práticos.  

Então, entende-se porque ele propôs, como solução para o desemprego do Pós II 

Guerra Mundial, a construção de obras públicas visando ofertar empregos temporários. A 

defesa de Keynes, de que uma administração consciente e racional nos assuntos públicos 

fosse essencial, levou-o a rejeitar a clássica economia dominante até então, baseada no 

                                                 
24 Modelo fordista se caracteriza pela produção em massa e em série. O regime fordista, segundo Chesnais 
(1996), durou de 1945 a 1973.  A partir de 1973, tornou-se dominante o regime de acumulação flexível. 
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sistema laisser faire, que significa mercado da livre concorrência. O que ele elaborou, em sua 

obra Teoria Geral, dá-nos uma idéia do que devia ser a política monetária para ele: acima de 

tudo, um planejamento econômico que focalizaria a produção e o emprego. Afirmava ainda 

serem necessárias a incerteza e a probabilidade, para garantir que, em decorrência desses 

fatores, as pessoas guardassem dinheiro, e isto gerasse ainda maior produção e, portanto, mais 

emprego, estabilidade econômica etc. Na sua compreensão, maior produção, investimento e 

poupança dependiam das expectativas de um futuro incerto e que somente o planejamento 

acompanhado de compromisso moral seria capaz de garantir o Estado forte, controlador do 

mercado e beneficente. À medida que esse raciocínio foi aceito entre os homens de negócios, 

é que foi sendo criado um Estado de direito previdenciário. Em sua produção teórica, Keynes 

não escondeu seu interesse em influenciar os planejadores da macroeconomia. No período 

entre as duas grandes guerras mundiais houve a crise financeira de 1929. Nessa ocasião, 

ganhou corpo a discussão de qual seria o papel do Estado na economia capitalista moderna. 

Em 1973, uma outra crise financeira, dessa vez mais grave ainda, “obrigou” os 

capitalistas a ouvirem Friedrich August Von Hayek (1990). Esse economista, desde 1940, ao 

contrário de Keynes, afirmava que o mercado devia ser auto-regulável e obedecer somente à 

concorrência. Para esse economista, a liberdade econômica - na esfera das escolhas livres - 

era condição para as demais liberdades. Sendo assim, os poderes do Estado deveriam ser 

mínimos, e, portanto, negar sua função de provedor de direitos sociais como saúde, educação 

previdência era vital para o progresso econômico. Ao Estado caberia poder mínimo e ao 

indivíduo, liberdade de iniciativa, a tese central a Liberdade de ação é econômica.   

Assim, quando, na década de 1970, a política econômica firmada no modelo 

Keynesiano apresentou sinais de esgotamento, nesse momento o mundo deixava de ser 

dividido em função de que a disputa entre os blocos “chegava ao fim” e o capitalismo se 

tornava hegemônico. Ao mesmo tempo, à própria lógica interna do capitalismo, que produz 

riquezas à custa de produzir, e em maior escala, a miséria e, ainda a velocidade de 

concentração que o capital almejava empreender requeria um Estado enfraquecido, sem 

poderes. Havia ainda, uma crescente demanda por assistência social que o capitalismo não 

tinha mais interesse em alimentar. Então, países periféricos, o Estado foi obrigado a 

abandonar sua face provedora. Assim, para justificar ideologicamente o afastamento do 

Estado das áreas sociais, a saída encontrada pelos articuladores da política econômica 

mundial foi criticar o paternalismo estatal adotado até então. Nesse contexto, os economistas 

afirmaram que um Estado Provedor que interferia arbitrariamente e ameaçava a liberdade 
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econômica, política e social era o causador da desordem e não seria mais admitido. Desde 

então, o Estado passou a mostrar sua face desprovedora. 

A partir de então, as idéias de Hayek (1990) foram adotadas, passando a 

constituir-se, inclusive, como um programa de governo. O neoliberalismo, como ficou 

conhecido, passou a influenciar principalmente, via Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

Banco Mundial (BM)25 que representavam os países ricos as políticas públicas nos países 

periféricos. O esforço de tornar esse modelo hegemônico como política monetária 

internacional, fez com que fosse imposto como a única via possível, especialmente para os 

países que, como o Brasil, buscam empréstimos financeiros e recebem “orientação” das 

agências financiadoras. As exigências para quem passou a recorrer ao fundo vêm em pacotes 

fechados contendo essa ideologia e dinheiro, nessa ordem. 

A política neoliberal apoiada no modelo hayekiano aconselhava maximizar o 

mercado, e isto significou dinamização da empresa privada, sociedade concorrencial, 

competição, abertura ao capital externo, flexibilização das relações trabalhistas, liberação de 

preços, diminuição dos salários, redução de despesas públicas, cortes dos gastos da área 

social, diminuição do orçamento público, retirada de benefícios sociais, venda de empresas 

estatais lucrativas e privatização de serviços antes oferecidos publicamente. O objetivo? 

Tornar tanto o próprio capital quanto os indivíduos mais competitivos. Ou seja, essas ações 

tiveram o propósito de enfraquecer o Estado e fortalecer o mercado. A política de livre 

mercado é minimizadora do papel do Estado, ou seja, Estado do mal-estar, o que quer dizer: 

diminuição das políticas estatais de universalidade e gratuidade de serviços sociais e 

privatização de bens e serviços.  

 

 

                                                 
25 Segundo Arruda (1998), o nome completo do Banco Mundial é Banco Internacional para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento (BIRD), concebido na Conferência de Bretton Woods, em julho de 1944, como instrumento 
para financiar a reconstrução dos paises europeus destruídos pela 2ª Guerra. À medida que esses países foram se 
restabelecendo, os do sul foram sendo descolonizados e manteve-se no subdesenvolvimento. Desde então, o 
BIRD ou BM passou a emprestar dinheiro para esses países. Como desenvolver era um desejo latente, esse 
passou a ser o principal argumento usado pelo banco para seduzir seus credores. O BIRD só empresta para 
governos. Os juros são altíssimos e faz parte do pacote de empréstimos: aconselhamento econômico e assistência 
técnica. Na diretoria do banco, o presidente sempre é um americano que seja banqueiro. Com 171 países – 
membros, os dois membros mais poderosos dentro do banco são Estados Unidos e o Japão. Como o BM definiu 
como objetivo mais abrangente o “alívio à pobreza”, 12% dos empréstimos vão para reformas econômicas e 
institucionais (ajuste), que pretendem estabelecer bases para o crescimento econômico. “Contudo, a maioria dos 
programas de ajustes são vistos como tendo conseqüências perversas para a grande parte da população e para o 
meio ambiente” (ARRUDA, 1998, p. 47). Os dados são de 1998.  
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Essas medidas, quando adotadas em um país em desenvolvimento, cuja economia 

é ainda frágil, como foi o caso do Brasil26, teve efeito avassalador. Os resultados da política 

de retirada do Estado Protetor fizeram crescer o número dos sem amparo, causando sérios 

problemas de sustentação tanto para o mercado quanto para o Estado. Quanto ao 

convencimento feito a priori, Gramsci (2001) afirma, ao se referir à questão ideológica, que 

frases feitas podem entorpecer o senso crítico. Quanto às estratégias utilizadas 

ideologicamente, Chesnais (1996) comenta, como exemplo, a palavra global ou globalização, 

que passou a fazer parte do discurso ideológico que defendia as privatizações e a ampliação 

do poder do mercado como se estivesse sendo feita a escolha mais acertada.  

 

O adjetivo global surgiu no começo dos anos 80, nas grandes escolas 
americanas de administração de empresas. (…) popularizaram-se nas obras e 
artigos dos mais hábeis consultores de estratégia de marketing, formados 
nessas escolas. (…). De fato, as publicações fazem a mais extremada apologia 
da globalização e do tecno-globalismo apresentam esse mundo que está 
nascendo sem fronteiras (…) Esses termos, portanto, não são neutros. 
(CHESNAIS, 1996, p. 21-22, grifos nossos)” 

 

No caso brasileiro, a implantação da face provedora do Estado, havia sido cheia de 

contratempos, as ações nesse sentido eram incipientes e se davam quase que exclusivamente 

com programas e não com projetos sociais. Dessa forma, o convencimento de que o mundo 

sem fronteiras, globalizado não encontrou maiores resistências entre a população como havia 

se dado nos países desenvolvidos27, sendo assim, significou, na prática, a monopolização de 

serviços essenciais à população e de setores estratégicos ao desenvolvimento do país. E, numa 

triste contrapartida, para o trabalhador essas mudanças têm significado perda salarial, de 

direitos trabalhistas, de emprego e, crescente ocupação informal. Com a sensibilidade que lhe é 

peculiar Santos, estudioso da temática do espaço geográfico, da ocupação do território, da 

urbanização no terceiro mundo e da problemática da globalização destaca que. 

 

                                                 
26 No caso brasileiro, a princípio, houve uma certa expectativa geral de que seria interessante desestatizar as 
empresas; em anos precedentes elas vieram sendo apontadas como obsoletas e causadoras de prejuízos aos cofres 
públicos e, indiretamente à população. Esse argumento afirmava que a população ficava prejudicada, de um lado, 
pela incapacidade de investimentos por parte do poder público para modernizar a prestação de serviços e, de 
outro, que essa manutenção era onerosa para os cofres públicos. Esse foi o discurso que sustentou a venda de 
empresas estatais. No entanto, verificou-se, mais tarde, que tais vendas não corresponderam às expectativas 
criadas. 
27 Os países desenvolvidos como Inglaterra, Estados Unidos e França sofreram muita resistência popular e dos 
seguimentos organizados da sociedade, quando tentaram abandonar as políticas de bem estar e adotar a saída do 
Estado da Assistência Social.    
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Vivemos em um mundo exigente de um discurso, necessário à inteligências 
das coisas e das ações. É um discurso dos objetos, indispensável à sua 
legitimação. Mas esses discursos são, freqüentemente, tão artificiais como as 
coisas que explicam e tão enviesados como as ações que ensejam. (SANTOS, 
1996, p. 20) 

 

Nesse sentido, as ações enviesadas e altamente ideológicas, que foram postas em 

prática nos anos de 1990 no Brasil, ensejaram uma política que contraria os interesses da 

maioria da população. Essa política continuou a beneficiar um restrito grupo interno que, 

aliado a um outro pequeno grupo externo, tem se esforçado para fazer cumprir a agenda de 

‘compromissos’ internacionais dos capitalistas. Ao final, essa forma de conduzir os rumos da 

nação tem levado claramente o país a subordinar-se à política monopolista iniciada a partir do 

“Consenso de Washington”28 e que teve como defensor aguerrido John Williamson, 

economista sênior do Institute for International Economics. Segundo ele, a esquerda fez um 

“ataque ideológico” ao acreditar que o Consenso de Washington tenha significado “Um 

programa do neoliberalismo, o fundamentalismo de mercado que aparentemente a esquerda 

acredita que as instituições internacionais estão dedicadas a impor aos paises em 

desenvolvimento” (WILLIAMSON, 2003, p. 01). Segundo ele, um mal entendido. Na defesa 

do conteúdo das reformas definidas durante o encontro que ficou cunhado como Consenso, 

Williamson suaviza: “é uma lista de 10 reformas específicas”, nada mais. No que se refere, 

por exemplo, à distribuição de renda na América Latina, esse economista afirma: 

 

(...) Podem existir outras reformas importantíssimas que teriam sido omitidas 
do consenso de Washington porque elas não comandavam nenhum consenso 
em Washington,. De fato, essa foi exatamente a razão pela qual o consenso 
não falou quase nada sobre a má distribuição de renda na América Latina; 
não é porque eu ignorava o problema, mas porque eu estava consciente de 
que havia pessoas influentes em Washington sem preocupações sobre o 
assunto. (idem:, p. 02) 

 

Nessa linha de raciocínio, Williamson afirmou em palestra proferida em 

25/08/2003, na FAAP em São Paulo que “o principal obstáculo a uma política keynesiana 

anticíclica é a atitude dos políticos”. Segundo ele, a atitude “conservadora” dos políticos 

impede que crises econômicas constantes sejam evitadas, e afirma que seria preciso que o 

                                                 
28 Consenso de Washington é um termo cunhado por John Williamson e se refere à reunião dos países ricos que 
ocorreu na cidade americana de Washington em 1989, - ano da queda do Muro de Berlim  e do comemorado fim 
do comunismo – para definir uma agenda econômica para os próximos anos e da listagem de 10 reformas (que 
quase todo mundo em Washington acreditavam serem necessárias)  para a América Latina a saber : a) disciplina 
fiscal, b) mudanças nas prioridades para despesas públicas, c) reforma tributária, d) liberalização do sistema 
financeiro, e) taxa de câmbio competitiva, f) liberalização comercial, g) liberalização da entrada de investimento 
direto, h) privatização das empresas estatais, i) desregulamentação, e j) direitos da propriedade assegurados.   
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Ministro da Fazenda tivesse disposto a dizer “ Senhor presidente, eu preciso aumentar os 

impostos e cortar os gastos porque o país é tão próspero que nós já temos um superávit fiscal 

e os estrangeiros estão dispostos a nos dar mais empréstimos”. (idem: 03). E afirmou ser 

importante a criação de um mecanismo internacional para apoiar aqueles que tiverem essa 

coragem. E sugere ainda a criação de comissões regionais para monitorar se os países estarão 

seguindo essas decisões. E completa ele: controlar crises exige “política cambial bastante 

flexível, poupança interna ou doméstica, reforma previdenciária” - a poupança depende da 

reforma, porque “quando as pessoas sabem que seus benefícios futuros dependem da 

poupança própria em vez dos impostos pagos pela próxima geração”, elas poupem para terem 

como pagar sua própria previdência. A frase conhecida e título de obra muito citada no 

mundo dos economistas pertencentes à essa linha de economistas, “salvando o capitalismo 

para os capitalistas”, resume a racionalidade dessa visão de mundo tão disseminada 

ultimamente. 

Assim, as mudanças na direção da macroeconomia afetaram o nosso país, as 

adaptações implantadas, a partir dos anos de 1950, acirradas nos anos de Regime Militar e 

legalizadas de 1990 em diante, para a educação, excluíram uma determinada parcela da 

população. Essa parcela da população esteve alijada do processo de inclusão educacional e 

trabalhista e não teve acesso, ou teve um acesso limitado, parcial e tardio à educação formal. 

São esses “carentes” que o poder público tenta agora reaver, inclusive, porque quem fica 

excluído dos direitos e benefícios sociais acaba por perder quase que completamente o poder 

de consumo, poder esse, que interessa tanto ao capitalismo, para este, quem tem poder de 

consumo é cidadão.  

Em grande parte, é a essas pessoas temporariamente sem poder de consumo, a que 

a EJA se destina, como política compensatória, cujas ações focalizadas visam ‘solucionar’ 

erradicando, como se fosse um mal, o baixo nível de escolaridade da classe trabalhadora a fim 

de “ïncluí-las” como consumidores. É então numa relação direta, diríamos até de confronto, 

empregabilidade versus escolaridade que a escola noturna de Ensino Médio, na modalidade 

EJA, se encontra.  

Então, o modelo econômico capitalista influenciou sobremaneira a educação 

formal. Pode-se dizer que ele moldou o tipo de trabalhador de que precisava e exigiu que a 

escola o preparasse com aquele perfil definido. No que se refere a EJA, por suas 

características de compensação e de aligeiramento, é possível afirmar que as pessoas que 

freqüentaram ou freqüentam essa modalidade de ensino são as que ou não tiveram acesso à 

escola ou não conseguiram se adequar ao tipo ideal de estudante com que se depararam, e 
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acabaram por abandoná-la. Ao retornar à escola, esse estudante jovem ou adulto trabalhador 

percebe ou lhe são mostradas as demandas e as exigências de perfil que o mercado de trabalho 

quer. O perfil globalizado exige que sejam desenvolvidas múltiplas competências e 
habilidades e pessoas capazes de acioná-las - domínio de línguas estrangeiras, de 

conhecimentos de informática, de trabalho em equipe, de mudanças de atividade, de função e 

de cidade, de região ou mesmo país e capacidade de ‘pensar’ e ‘decidir’. As diretrizes para o 

Ensino Médio, afirmam que a este nível cabe a total responsabilidade de desenvolver o pleno 

domínio de competências e habilidades para atuar no mercado de trabalho.  

Entretanto, mesmo se conseguisse cumprir bem essa tarefa, o ensino médio 

regular estaria se comprometendo a restringir seu papel de tal forma que se tornaria uma etapa 

conclusiva e acabaria por limitar o processo educativo dos trabalhadores brasileiros. No que 

se refere a EJA, por sua vez, a precariedade das condições materiais em que a escola pública 

noturna que oferta a EJA se encontra: com a oferta de duas aulas de cinqüenta minutos de 

Língua Inglesa, nenhuma de informática e quase que completo descaso pelas Ciências 

Humanas, com duas aulas de História e duas de Geografia, nenhuma de Filosofia ou de 

Sociologia – aparecem em nota de rodapé do programa proposto como temas transversais a 

serem trabalhados por todas as demais disciplinas – acaba por comprometer a “formação do 

cidadão crítico, participativo, dinâmico e flexível”, as informações superficiais, aligeiradas e 

enxutas, na maioria dos casos, fazem com que os certificados não garantam a apreensão dos 

conhecimentos, ou seja, são esvaziados. Assim, as P. C. implementadas paralelamente ao 

sistema oficial de ensino, se encaradas do ponto de vista do interesse dos trabalhadores, 

parece ensejar uma lógica irracional que os levará ao final da escolarização a permanecerem 

excluídos da continuidade das oportunidades educativas e profissionais como será 

demonstrado no próximo item.   

 

1.4 As políticas compensatórias: uma lógica (i) racional 

 

Estamos vivendo na sociedade do conhecimento. Então, o sistema de ensino 

precisa desvencilhar-se dos ranços trazidos da sociedade aristocrática, que acostumou a 

apropriar-se do saber e fazer dele um elemento a mais para manter-se no poder decisório. No 

que se refere a EJA, é preciso eliminar esse caráter assistencialista presente na concepção que 

foi criada, tacitamente é aceito que o cidadão que freqüenta a EJA seja de segunda categoria. 

Sendo assim, não teria importância se o saber transmitido nela, na maioria dos casos e em 
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função do tempo reduzido - quatro meses para cursar o equivalente a uma série –, se reduza a 

conteúdos compartimentados, desarticulados, superficiais e resumidos.  

Se for verdade que os objetivos do MEC é compensar os que ficaram fora do 

processo de escolarização, não é fornecendo-lhes uma escola precária com ensino superficial 

que se conseguirá tirá-los daquela condição. Educar é um processo que requer financiamento, 

planejamento, direção de desenvolvimento e clareza de resultados, a fim de redirecionar os 

objetivos e as ações, não porque o mercado exige e sim porque existe no fazer humano o 

princípio dialético, construção/reconstrução, que permite a aprendizagem significativa e 

aplicável na vida cotidiana tanto objetiva quanto subjetivamente. É direito do ser humano 

desenvolver o raciocínio lógico, o acesso às produções culturais da humanidade, às 

descobertas e invenções científicas, a capacidade de pensar e de criar alternativas possíveis.  

As estatísticas registram um crescimento desenfreado de cursos de licenciatura em 

faculdades privadas, em alguns casos parece visível a intenção de comercializar diplomas. 

Embora se registre essa relativa explosão de autorizações para funcionamento, têm 

significado na prática poucos resultados visto que apenas 10,5% da população, conclui o 

ensino superior.  O baixo índice de escolaridade da população parece explicar-se por pelo 

menos dois motivos; i) a baixa qualidade da educação básica, que faz do vestibular uma 

barreira difícil de transpor ii) o baixo poder aquisitivo da população que faz sobrar vagas nas 

faculdades privadas iii) a inelasticidade da oferta de vagas nas instituições públicas impede 

que mesmo aprovados no vestibular, os alunos possam cursá-las, iv) a concentração das 

instituições públicas de ensino superior em determinadas regiões geográficas do país, dentre 

outras.  

Tudo isso faz gerar uma nova situação; se antes o sistema educacional era muito 

excludente e gerador de evasão e reprovação, agora começamos a presenciar uma situação do 

outro extremo – aliás, ir de um extremo a outro parece ser, por aqui, uma coisa quase 

‘cultural’: – agora temos muitos diplomados sem conhecimento29 e sem emprego. Os cursos 

aligeirados de fim de semana, de uma vez por mês, confirmam essa aparência. Ao deixar de 

ser um bem de uso a escolarização, é incluída como mais um produto para a mercantilização, 

transformando-se em um bem de troca no mercado, como outra mercadoria qualquer. 

Acontece que a educação não se configura como mercadoria e não pode se prestar a essa 

relação de compra e venda. Se assim for, os resultados para a sociedade serão cada vez mais 

desastrosos e caros. Privatizar o mundo é uma das idéias mais perversas que já ocorreu ao 

                                                 
29 Presencia-se uma quantidade cada vez maior de pessoas portadoras de diplomas, mas estes não representam o 
equivalente de conhecimento. Nesse perfil, parecem estar professores e alunos. 
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homem, visto que a distinção entre bem de uso e de troca é um importante fator que assegura 

ao homem, a condição humana.   

No caso da formação dos profissionais da educação – área que nos últimos cinco 

anos teve, como nunca, incentivos principalmente oficiais para serem aligeirados -, o que se 

verifica é uma queda brutal na valorização da profissão em geral e, especialmente, daqueles 

que atuam na educação básica – onde se verifica a inserção de camadas cada vez menos 

detentora de capital cultural – e uma considerável queda da qualidade do ensino ministrado. 

Essa formação aligeirada dos profissionais da educação repercute tão logo nos estudantes que, 

aliado a outros fatores, faz com que a aprendizagem seja cada vez menor, e a qualidade caia 

ainda mais. É importante destacar que o aligeiramento das licenciaturas e Cursos de 

Pedagogia faz parte da ‘política’ de submissão intelectual adotada a partir dos anos de 1990 

para o país e, nessa mesma lógica, pode ser percebida a implantação de licenciaturas 

parceladas, à distância (com aulas presenciais uma vez por mês), de qualidade duvidosa, e já 

amplamente denunciadas.  

Quando o sistema de ensino era influenciado pelas políticas do Estado do Bem 

Estar Social, às instituições educativas era atribuída a tarefa de ofertar uma formação 

tecnicista. O mercado de trabalho exigia uma qualificação especializada apenas para uma 

parcela minoritária que desempenhava tarefas intelectuais. Nessa ocasião coube a algumas 

instituições específicas capacitar a massa de trabalhadores em cursos técnicos de curta 

duração. Nesse período, no Brasil, foram criadas instituições como Sistema de Ensino 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Sistema de Ensino Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), que se autodefine como “órgãos criados, administrados e 

mantidos pela indústria e pelo comércio brasileiro, para atenderem a essa finalidade”. A 

ideologia utilizada era a do aprender fazendo. A exigência de escolarização para a obtenção 

de um emprego era feita a uma minoria, geralmente admitida para os cargos de comando. Aos 

demais, o grau de escolaridade era irrelevante, não se exigia qualificação para a admissão, 

visto que, depois de admitida, a pessoa ou ia aprendendo com o próprio fazer rotineiro ou se 

submetia a esses curtos treinamentos nas instituições acima citadas. É dito que a falta ou a 

pouca escolaridade tem servido de impedimento para a obtenção do emprego, entretanto, a 

ausência de postos de trabalho está ligada à recessão do mercado e à superprodução do 

exército de reserva. Esse contingente cresce em progressão geométrica (PG) e está vinculado 

à oferta de postos que cresce em progressão aritmética (PA). Por isso, justifica-se, a qualquer 

empresa, poder exigir tanto para contratar. As exigências de qualificação são cada vez 

maiores, é remunerado com cada vez com menor valor, ou seja, ampliam-se as exigências e 
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remunera-se por menos. Ao assim proceder, fica a falsa aparência de que, mais uma vez, o 

culpado é o trabalhador que não se qualificou adequadamente. Mas, a verdadeira essência, é 

que na realidade, por mais que o trabalhador tenha se qualificado, ele terá de concorrer com 

muitos, é essa concorrência que permite a queda nos salários.   

Na verdade, a partir de 1980, as mudanças ocorridas no contexto econômico é que 

têm determinado uma nova configuração do papel do Estado, e conseqüentemente ao exercer 

esse novo papel, este impõe, ou pelo menos tenta impor, uma nova forma de gestão às 

escolas. O objetivo é que as escolas se adeqüem para “atender” às exigências de preparação 

do trabalhador de um novo tipo. Como essa tarefa é bastante complexa – a habilidade exigida 

ao trabalhador modificam-se com rapidez, por fazer parte da condição que as empresas 

utilizam para agregar maior valor às mercadorias e obter maior lucro –, certamente a escola 

não conseguirá acompanhar o ritmo das novidades tecnológicas e servirá, no mínimo, como 

culpada pela não inserção dos egressos no mercado de trabalho. Antunes assegura que esse 

novo perfil do trabalhador tem sido requerido como estratégia básica para “entre tantas 

destruições de forças produtivas, da natureza e do meio ambiente, há também, em escala 

mundial, uma ação destrutiva contra a força humanas de trabalho, que se encontra hoje na 

condição de precarizada ou excluídas” (ANTUNES, 2002, p. 37). 

O método empregado na formação desse novo trabalhador é, segundo Apple 

(2003), o mais rápido e barato possível orientação fornecida pela mão invisível do capital. Se 

observarmos com atenção, veremos que há algumas profissões onde o aligeiramento é 

aconselhado. Quanto mais aligeirada, menor o status social assegurado aos portadores desses 

diplomas. As escolas estão sendo chamadas a desenvolver as inteligências múltiplas, as 

competências e as habilidades dos alunos - com professores que tiveram uma formação 

tecnicista, seria isso possível? - como finalidade última. Se a escola seguir essa lógica, poderia 

estar se ocupando em ‘preparar’ um trabalhador para as demandas de um mercado inconstante 

e incerto, pois os próprios economistas pensam e agem sob a perspectiva da incerteza. Mesmo 

assim, a orientação parece ser para que a escola assuma a responsabilidade de garantir a 

inserção do trabalhador no mundo globalizado e exigente. Os organismos internacionais 

“orientam” para que o Brasil concentre esforços na escolarização dos seis aos quatorze anos, 

nível obrigatório. Nesse escopo de recomendações específicas para cada país, com objetivos 

definidos, é preciso que se diga: 

 

O pensamento neoliberal, agora hegemônico enquanto ideologia da classe 
dominante vem definindo uma série de pressupostos educacionais para os 
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países dependentes. Estas “orientações” expressam através de acordos com o 
FMI e o Banco Mundial, não são exatamente as mesmas estabelecidas para 
os países desenvolvidos. (DEL PINO, 2002, p. 66)  

 

Para o BM, em conjunto com o FMI, não importa muito se, ao cumprir as metas, o 

país crie uma massa de trabalhadores com formação inadequada às exigências do mercado 

globalizado, essa parte do interesse, pois com um número reduzido de profissionais altamente 

qualificados se consegue manter as “ilhas” de prosperidade, para que sirvam de vitrine e se 

prestem à propaganda ideológica. Então, é preciso que se esclareça que a formação 

inadequada ocorre, não por culpa da escola, e sim devido à orientação expressa nesses 

acordos. Ademais, no passado, a escola já se dobrou à industria e seu método tecnicista, 

atendeu aos interesses do capitalismo no processo de industrialização e se desviou de seus 

objetivos. Como atualmente o capitalismo se encontra em outro estágio, o grupo hegemônico 

preconiza que seja necessário redefinir mais uma vez as atribuições da escola.  

No entanto, Silva Jr (2002), adverte para os perigos que a escola assume ao adotar 

diretrizes que visam simplesmente formar mão de obra para garantir a empregabilidade, 

quando, na verdade, todas as evidências apontam que esse discurso se constitui em falácia. O 

capitalismo definiu o perfil do trabalhador, polivalente e flexível; que seja capaz de aderir a 

todas as mudanças. E, se a escola direcionar a sua ação pedagógica para uma produtividade 

educacional, uma gestão empresarial e uma “qualidade” total para acima de tudo atender a 

essa demanda, será possível garantir empregos aos egressos? O fato é que a escola não tem 

como garantir sozinha as condições para que todos consigam o emprego de que precisam. 

Esse raciocínio tem gerado um perigoso fetichismo da escola. As atitudes reformistas são 

apenas partes constitutivas do sistema, cujo interesse é garantir seus próprios objetivos. Nos 

bastidores do mercado - nas grandes empresas - verifica-se uma crescente transferência de 

renda das nações dependentes para os bancos dos financistas estrangeiros, ao mesmo tempo 

em que a reconversão que alimenta o capital, que a diminuição de postos de trabalho. Essa 

prática tem significado uma recolonização, dessa vez muito mais subjetiva.  

 

Se no modelo neoliberal todos devem competir, em verdade só poucos 
podem ganhar. O desenvolvimento não é para todos. Ele só existe com o 
subdesenvolvimento de outros. A defasagem existente entre os países ricos e 
os países pobres não pode ser vencida com a tentativa de “recuperar” o 
atraso no processo de industrialização dos países dependentes. Essa 
diferença não se trata de uma questão de tempo, mas de uma característica 
do próprio modelo, que não apenas mantém esta defasagem, mas a amplia 
com mecanismos cada vez mais potentes. (SILVA JUNIOR, 2002, p. 72-73 
grifos nossos) 
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As modificações na estrutura por que tem passado o sistema educacional, no 

Brasil, se inserem numa série de aconselhamentos norte-americanos, que visam estabelecer  

relações favoráveis para que as mudanças no padrão de acumulação se dêem sem maiores 

transtornos. É importante ressaltar que essa orientação foi imposta a todos os países em 

desenvolvimento. As orientações são técnicas e visam alcançar metas pré-estabelecidas. O 

determinismo tecnológico talvez seja um exemplo claro desse discurso ideológico perverso 

em que todas, inclusive as escolas, “compraram” a idéia de que ou se informatizava ou o 

fracasso seria certo. Talvez, a informatização feita com máquinas defasadas venha significar - 

a venda para o governo, de equipamentos que dificilmente seriam vendidos no comércio - 

muito pouco. As noções iniciais de informática, oferecidas nas escolas, quando acontecem, 

sozinhas nada resolvem em termos da empregabilidade. Não se afirma aqui que a ‘inclusão’ 

digital não seja importante, o estudante tem que ter acesso a ela e também a boas bibliotecas, 

museus, teatros, centros culturais etc. Mas, o que é preciso combater é o discurso ideológico 

do tipo ‘você não consegue emprego porque não fez isso ou não tem aquilo’ a exclusão é 

parte constitutiva desse sistema de produção. É preciso desvelar esse discurso que aliena e 

submete o trabalhador e seus filhos. 

A implantação das diretrizes que visam a gestão de resultados - progressão 

automática e diminuição do número de anos de escolaridade -, e a escola já mostra sinais de 

queda de qualidade, inclusive nas pesquisas e nos resultados “medidos”, em que  crianças e 

adolescentes têm sido aprovadas sem o devido/correspondente conhecimento do nível que 

conclui. Como assegura Afonso (2000), as estratégias de legitimação de “diplomados”, 

empreendidas através das políticas compensatórias dos “currículos enxutos”, não deixam 

dúvidas do objetivo de se obter maior submissão econômica através da encomendada 

submissão intelectual a que se quer obrigar as economias periféricas, como é o caso do Brasil, 

como parte de uma estratégia do neocolonialismo que ora é imposto. Essa situação nos 

permite alertar que frente aos resultados das últimas avaliações, o baixo desempenho dos 

estudantes pode vir a ser apontado como culpa do professorado que não está sabendo ensinar.  

E além do mais, se a escola pública continuar na direção de submissão a interesses 

econômicos, estará se desviando de sua tarefa secular ‘favorecer a quem a freqüenta, a 

apreensão do conhecimento científico e, a cultura geral produzida pela sociedade’. O direito 

inalienável de cada cidadão deveria independer de sua condição social, cultural, econômica 

etc., ao ser esta discutida e elaborada nos diversos fóruns e canais de reivindicação, ser 

garantido através de políticas públicas consistentes, e não se admitir mais escolas pobres para 

os pobres. 
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Se a escola se presta ao papel de formar as novas gerações de trabalhadores para 

serem flexíveis, competentes, capazes de aderir às mudanças impostas, enfim, habilidosos 

para ocuparem um emprego, ficará desacreditada quando essa “formação” não os garantir. 

Segundo Chesnais (1996), a capacidade atual que a alta tecnologia tem de acabar com postos 

de trabalho - cuja mão-de-obra fica obsoleta definitivamente a cada instante – não é a mesma 

para criar novos postos. Ao longo da história, postos de trabalho sempre foram substituídos, 

essa velocidade é que nunca foi verificada anteriormente. A forma e os motivos que a atual 

alta tecnologia, posta a serviço do grupo hegemônico se presta: o papel de suprimir os postos 

de trabalho é, também bastante velada. O discurso é sempre ‘em nome do progresso, da 

facilidade e da praticidade’, mas de quem? E para quem? Cabe perguntar. Há evidências ao 

redor do mundo, de que a globalização para o trabalhador, só tem significado até agora, perda 

de direitos. 

Santos (1996) afirma: As ações necessitam de legitimação prévia para ser mais 

docilmente aceitas. É por isso que as escolas são tão importantes nessa tarefa, em sua ação 

pedagógica. O(a) professor(a) formado precariamente não será um importante deformador de 

opinião? Esse professor, com precária formação intelectual, semi-analfabeto digital e político 

terá condições mínimas de educar os estudantes para serem críticos e participativos? 

Hobsbawm (1995) adverte que a hegemonia capitalista, durante todo o século XX, tratou de 

através de diferentes meios e, especialmente através do tratamento que passou a ser dado nas 

escolas, à História e à Filosofia, aliada à ação deformadora dos meios de comunicação de 

massa, fazer com que as novas gerações vivessem uma espécie de presentismo, segundo ele, 

esse fenômeno leva quase todos “os jovens de hoje a crescerem numa espécie de presente 

contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem” (p. 

13). Assim, por desconhecer como e por quê se passaram os fatos, os jovens passaram a viver 

apenas o presente e a querer tirar dele todas as sensações imediatas. Se o passado e nem o 

futuro importam, fica fácil, a partir da absorção desse processo, instalar-se uma gradativa 

alienação dos jovens que os parece levar ao analfabetismo político. Essa situação foi 

perceptível nas falas e nas relações sociais que ocorrem no espaço escolar da escola observada 

e mesmo na falta delas. Qualquer assunto que tenha uma considerável distância do presente 

em que vive, soa-lhe como ultrapassado, inoportuno. Na verdade, o estranhamento que os 

jovens sentem em relação às informações passadas, tem relação, embora ele pareça não se dar 

conta, com a alienação gerada pelo presentismo em que estão sendo obrigados a viver, mas 

que desconhece que está vivendo.  
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Em razão dessa falsa consciência que se estabeleceu nas últimas décadas, as novas 

gerações desconhecem, por exemplo, que a história é dialética e que a juventude deveria ser 

por natureza, revolucionária. Mas como afirma Marx (1964), é somente ao conhecer o 

passado que se é capaz de compreender as razões do que se passa no presente e assim, 

modificar o futuro. Se, para melhor ou pior, será uma decisão que só os homens históricos 

poderão empreender.  

Enquanto isso, cada vez menos pessoas “qualificadas” estão sendo admitidas no 

mercado de trabalho formal, como um exemplo, do quê estamos dizendo, num concurso 

divulgado recentemente, inscreveram-se 12.118 pessoas para as oito vagas oferecidas com 

vencimento previsto de R$ 448,28. Mas o perigo, não é só para os seres humanos 

trabalhadores, que vivem nesses tempos difíceis; paradoxalmente, o capitalismo não escapa 

do perigo. A diminuição do consumo tem sido verificada em muitas regiões do planeta. Sem 

consumo, o capitalismo tem dificuldades na distribuição e venda das mercadorias. A 

diminuição gradativa dos postos de trabalho tem baixado o potencial de consumo e feito 

estoques de mercadorias nos pátios das fábricas e nos centros atacadistas, o que gera em 

conseqüência mais recessão, o que, para Stiglitz (2002), é um contra-senso para o capital. 

Mas, segundo ele, o capital tem tido o cuidado para que esse fenômeno não ocorra em todas 

as partes do mundo. A imprensa cuida de divulgar as ilhas de prosperidade30, que são 

formadas para garantir a crença na ideologia de que um indivíduo, município, estado ou país 

deve esforçar até a exaustão para enriquecer e se sentir inserido. Essas ilhas contrastam com o 

oceano de miséria que se forma em diversas partes do globo. O esgotamento rápido de 

matérias primas, em diversas localidades do planeta, e a busca de mão de obra mais barata 

obriga a migração de indústrias e de trabalhadores. Em algumas regiões da África, um 

trabalhador recebe cerca de trinta dólares por um mês de trabalho.      

Para encobrir esses fatores, o mercado industrial substitui os produtos com rapidez 

nunca vista, torna-os obsoletos, ao não fabricarem peças de reposição, e, através da mídia, 

promovem a ridicularização dos consumidores que não se disponibilizam ou que não podem 

consumir as últimas novidades, a maioria, só de aparência. Afinal, em tempos de recessão 

para o capitalismo, é o desperdício gerado pela “inovação” de aparência que garante o 

consumo. Sem conseguir assimilar esse contexto subjetivo do capitalismo, a escola tenta 

ajustar-se, meio sem entender direito, às reformas educacionais pensando estar fazendo a 

melhor opção. Mas é importante lembrar sempre que nenhuma opção é neutra. No Brasil, a 

                                                 
30 Uma definição dada às regiões que por possuírem um desempenho econômico servem de vitrine para que 
todos os demais sonhem que pode também conseguir e, isso de aplica a pises, regiões e indivíduos.  
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LDB nº 9.394/96, as Diretrizes Curriculares de Referência (DCR), os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), Parâmetros em Ação, PCN Mais e as Avaliações Institucionais são parte 

constitutiva do ajuste que a atual fase do capitalismo exige, ou seja, a avaliação sistemática 

permite garantir os rumos definidos. Esses rumos ignoram as lutas empreendidas pelos 

segmentos organizados da população e, algumas delas são quase seculares, para que direitos 

adquiridos sejam conquistados e/ou respeitados. As lutas dos trabalhadores em geral se dão 

em condições desiguais e em razão disso as conquistas acabam por quase imperceptíveis 

como é o caso da que tentou em fóruns de debates, contribuir para que a legislação do ensino 

fosse o mais democrática e assegurasse uma escola pública de qualidade acabou nos últimos 

instantes perdendo espaço para os importantes grupos lobistas que fizeram aprovar um 

substitutivo que atropelou toda a luta empreendida.  

A formação aligeirada dos quadros efetivos de professores das redes de ensino nos 

Estados e municípios brasileiros é, também, parte do pacote e um significativo indício de que 

teremos sérios desdobramentos/desafios postos ao campo educacional nos próximos anos. 

Não estamos defendendo que a escola deva ser uma ilha e estar alheia às inovações. Isso seria 

impossível, visto que ela é uma instituição social e, como tal, precisa cumprir o papel que a 

coletividade (re) define. A crítica feita é de que se faz é uma minoria centralizada, não pode 

decidir e, sarcasticamente, simular a participação fazendo com que a ‘comunidade escolar’ 

reúna-se para decidir questões irrelevantes, quando a adesão ao projeto neoliberal já está 

decidida e imposta. As discussões de como implantar as ‘novidades’ sem recursos é inócua e 

consome grande parte do tempo na escola. As chamadas PC·  têm suas ações focalizadas. 

Assim, generaliza-se a crença de que a educação tudo pode e, com ela, de forma tácita, a 

‘pretensão’ de ‘resolver’ questões de foro estrutural.  

Essa análise tenta compreender e desvelar de que forma a cultura incrustada na 

sociedade brasileira, ao longo de sua constituição histórica, tem definido para os sujeitos o 

papel da educação escolar. Se, desde o início, a sociedade brasileira esteve marcada em maior 

ou em menor grau – dependendo das circunstâncias políticas, das regiões geográficas e das 

condições materiais das classes sociais – em destinar tratamento diferenciado aos sujeitos, 

verificamos que sempre houve privilégios e benesses. Esse fenômeno ocorre porque essa 

sociedade está subordinada às premissas do capitalismo cujo princípio básico é banir a 

sociabilidade e a solidariedade da vida social dos homens e mulheres que não sejam “bem 

nascidos”, afetando-lhes a vida econômica, familiar, escolar e ocupacional, entre outras. Essa 

constatação apenas já nos permite perguntar: È possível educar um sujeito anti-social e anti-

solidário?  



 64 

A escolarização básica que deverá ser cursada pelos sujeitos na idade de seis a 

dezessete anos, período no qual deverá realizar sua trajetória escolar obrigatória, num fluxo31 

contínuo, sem refluxo32 é direito humano, sociabilizador, equalizador, ou seja, deve ser 

reconhecido o direito de cada um em ter esse acesso. Negar esse direito aos atuais ou futuros 

trabalhadores da região Centro-Oeste ou de outra região qualquer é admitir que a sociedade 

brasileira divide a cidadania dos brasileiros ou, em outras palavras, concede a uns e nega-a a 

outros. Numa sociedade do conhecimento, a escolarização parece ser condição primeira para 

que se fale em cidadania.  

Considerando apenas o caso da educação básica obrigatória, que deverá ser 

concluída aos dezessete anos, “Dados do Censo 2001 dão conta que a cobertura da oferta se 

encontra em patamares de 8,4 milhões de matrículas no Ensino Médio - para muitos, etapa 

final - e apenas 1,8 milhões de concluintes” (ZIBAS, 2002, p. 12). Esse desempenho é o 

resultado da escola pública do passado reservada às elites. Aos trabalhadores, por muito 

tempo, imputou-se a culpa pelo fracasso escolar, através da desculpa de que a escola começou 

a perder a qualidade quando ela e seus filhos chegaram, que as massas, ao terem acesso à 

escola, trouxeram a falta de compromisso, o improviso, a precariedade de suas vidas materiais 

etc. E isso é que fez a escola piorar. Esse discurso ideológico não se sustenta, na verdade, a 

escola recebeu os trabalhadores, mas precarizou as condições de trabalho do professorado e 

baixou os vencimentos a remuneração do docente perdeu o poder aquisitivo obrigando-o a 

trabalhar em jornadas absurdas.   

O discurso de que os pobres é que fizeram a escola pública piorar é absurdo e 

evidencia que ao que parece, ela não deveria atendê-los. Dessa forma, é possível verificar que, 

na verdade, escamoteia-se o fato de que tantos outros fatores influenciam o desempenho de 

sistemas de ensino, a implantação e/ou o cumprimento de políticas e ações e a aprendizagem 

dos sujeitos. Portanto, é necessário compreender as transformações que se deram e estão se 

dando, cada vez de forma mais intensa, fora da escola para compreender os índices de 

desempenho tão alardeados pela “política” de ranqueamento, por exemplo. Esses mecanismos 

ao que parece, continuou e até redobrou e aprimorou os mecanismos tácitos de exclusão.  

As mudanças que estão se dando nos últimos 70 ou 50 anos e, de forma mais 

marcante a partir da Constituição Federal (CF) de 1988, da LDB nº 9.394/96, dos Pareceres, 

                                                 
31 Trajetória em que o aluno cursa as séries com aprovação em todos os anos e sem abandono. 
 

32 Termo que tomo emprestado da medicina, para explicar a entrada e saída do aluno da escola; sua trajetória - 
por motivos diversos – é alterada e ele reprova e/ou abandona a vida escolar e retorna no ano seguinte. Na 
medicina, refluxo explica a situação na qual o paciente tende a expulsar algo que foi ingerido. 
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Resoluções e Leis Complementares editados na última década, na verdade, procuraram 

continuar adequando a escola pública por ser ela que “ensina” as massas. É importante 

ressaltar que as escolhas feitas nos primeiros momentos da industrialização brasileira 

estiveram sob a condição de importação de tecnologia, a conseqüência direta ao sistema 

educacional foi a disseminação de um saber mimético33 e também dependente, que perdura.  

A mentalidade mimética impregnada tem feito com que o trabalho pedagógico, na 

escola básica, se prenda às questões técnicas e burocráticas em boa parte do tempo. Se o país 

importa tecnologia/conhecimento e não é criador delas, parece natural que se pense, por 

exemplo, que os problemas da escola pública só serão solucionados se se importar teorias. 

Assim, o que os educadores brasileiros vivenciam ou sabem quase nunca é considerado. 

Sendo assim, se a compreensão da realidade macro e micro da vida social é mimética, a ação 

pedagógica também o será. Essa crença naturaliza o ‘baixo desempenho’ de professores e 

alunos da escola pública - avaliados sempre por critérios externos – e, o que é pior, esses 

resultados imobiliza-os. Zibas (2002) afirma que a educação aqui no Brasil não tem falhado 

como acreditam mimeticamente a maioria, na verdade, ela tem cumprido exatamente o papel 

que o modelo hegemônico e tecnológico quer, isto é, que o país seja rebocado pelos países 

desenvolvidos ou de centro. Nessa direção, ela afirma que se consolidaram duas visões sobre 

a escola pública: uma que a despreza e faz mil e uma cobranças, e outra que a supervaloriza 

colocando-a como a única via possível para resolver diferenças/problemas sociais. Essa 

segunda visão pode ser vista constantemente nos discursos panfletários de todas as siglas 

partidárias. 

Dessa forma, à escola, parece ser também mais um lócus em que se consolida a 

hegemonia do grupo no poder. A dominação se dá de forma sutil e os mecanismos de 

exclusão aprimorados pela sociedade de classes submetem a todos na escola.  Mascarenhas, 

percebendo como se constituem e agem os grupos hegemônicos e o esvaziamento de 

conceitos fundamentais, como o de classe social, afirma.  

 

Ao analisar a sociedade capitalista em suas conjunturas sociopolíticas 
verificamos o quanto as desigualdades sociais são grandes (...) e que “as 
formas manifestas da desigualdade social mesmo nas sociedades “mais 
desenvolvidas”, como o desemprego, discriminações e outras exigem de nós 
muita cautela em nossas análises. (MASCARENHAS, 2001, p. 35)  

 
 

                                                 
33  O termo é empregado para definir a mentalidade que aprisiona e dogmatiza uma versão dos fatos como 
defensável.  
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No Brasil, cada vez mais, a educação pública é velada por uma conotação 

ideológica que a identifica diretamente como uma ação destinada aos “carentes”. Isso ocorre 

porque o objetivo manifesto das políticas educacionais é agir como mecanismo de correção 

das desigualdades sociais. Trata-se, portanto, de uma busca de legitimidade de um discurso 

ideológico. Sabemos que a aquisição de escolaridade apenas não corrige desigualdades 

sociais.  

Nesse cenário de tentativa de hegemonia de um grupo, o que consolidou foi uma 

conturbada relação entre plataforma política das mais diversas matrizes ideológicas e a prática 

concreta. Verifica-se, tanto na cúpula dos centros decisórios quanto no chão das escolas, o 

corporativismo e o descompromisso. É por esses fatores que as reformas empreendidas para a 

escola básica desde os anos de 1990 passaram a exigir dos trabalhadores futuros e atuais a 

qualificação média diferenciada e comprometida com o capital.  

  

Essa capacidade diz respeito além de adaptação as constantes inovações 
tecnológicas e organizacionais, mas, também, à insegurança do vínculo do 
trabalhador com a empresa, onde período de sobrecarga de trabalho, e de 
estagnação se alternam. Nesse cenário, as exigências de conclusão do Ensino 
Médio para trabalhadores de diversos ramos passaram a figurar, como item 
mandatário, dos requisitos internacionais para certificação de qualidade dos 
produtos das empresas. (ZIBAS, 2002, p. 12) 

 

Essas exigências34 seriam, claro, norteadoras das novas formulações das políticas 

educacionais, para esse nível de ensino. Na aparência, são exigidos cidadãos críticos; na 

essência, querem indivíduos ambiciosos e suficientemente persistentes. Corroborando o que 

afirma Mascarenhas (2002), as classes no poder, ideologicamente, fazem parecer que não são 

articuladas e que nada têm a ver com as decisões que determinam a vida dos “cidadãos” 

desarticulados. As “preocupações” acima citadas estiveram condicionadas à obrigação de 

prestar contas às cobranças externas – Organismos internacionais – e internas – grandes 

bolsões de excluídos e fuga de grandes parques industriais – que ameaçam aqui e ali e 

incomodam somente nos momentos em que são divulgadas as estatísticas e, logo depois, são 

esquecidas. (São colocadas de lado questões historicamente construídas e são prometidas 

soluções em períodos de eleições e b) pontuais momentos de luta por escola pública, gratuita 

                                                 
34 Segundo Zibas (2002), em 1989 o Banco Mundial publicou um relatório de circulação restrita com diagnóstico 
da situação do Ensino Médio no Brasil – Issues on Brazilian Secondary Education.), A questão da Educação 
Secundária do Brasil, que indicava caminhos posteriormente inclusos na agenda das reformas. (grifos nossos).   
 



 67 

e de qualidade que a história registra ao longo do último século, marcadamente a partir de 

1910.  

A população trabalhadora e seus filhos anseiam por escola e esse anseio é 

fartamente alimentado nas propostas que elegem “políticos”. Depois de eleitos, esses são os 

que votam cortes de verbas para a educação e/ou se submetem às imposições de grupos 

internos e/ou externos que direcionam os poucos recursos para as políticas compensatórias, e 

as ações focalizadas para atender ‘os carentes’ como solução, quando, na verdade, essas ações 

só consomem verbas e prolongam a situação de exclusão, ou melhor, agudizam-na. Os 

resultados esparsos e/ou duvidosos parecem contribuir para que não se avance em matéria da 

qualidade tão necessária e tão fundamental para a escola pública para todos. E, ao mesmo 

tempo, são esses mesmos políticos que aprovam medidas e programas que beneficiam a rede 

privada com recursos públicos, o Programa Prouni35 - serve como o exemplo mais recente -, 

fazendo parecer que existem duas propostas no MEC. Uma que tem a intenção de defender e 

consolidar a escola e a universidade pública, e outra que defende e age a favor das 

escolas/faculdades privadas, evidenciando que o órgão não tem uma proposta de governo, e 

sim, de ministros.  

Portanto, parece irrefutável que as políticas, que dão ênfase às ações 

compensatórias e focalizadas, seguem uma lógica que, do ponto de vista do interesse da 

população brasileira, é irracional. Essas políticas desperdiçam os poucos recursos em 

programas que têm se repetido ao longo, pelo menos, dos últimos 50 anos e logrado 

resultados pouco compensadores para a população a quem se destinam. Desde lá, caso 

tivessem sido feitos investimentos em um sistema regular eficiente, dado o tempo decorrido e 

das verbas empregadas, já seria possível ter uma população escolarizada, e não estaríamos 

produzindo analfabetos funcionais, digitais e, o mais grave deles, o político.  

Porém, do ponto de vista do interesse de uma pequena burguesia nacional e de 

uma dúzia de senhores de negócios internacionais que lucram - vendendo teoria, livros, kits 

etc, para combater ‘nossa ineficiência’ em matéria de ensinar -, essas ações são racionais. Para 

este fim, elas cumprem o importante papel de continuar a promover nas novas gerações a 

submissão intelectual, econômica, social, cultural e histórica. Para esse grupo, é lucrativo que 
                                                 
35  Programa criado pelo governo federal, no final do ano de 2004, com a finalidade de ofertar cerca de 112 mil 
vagas para estudantes “comprovadamente carentes”, egressos da escola pública e “aprovados” em  faculdades 
particulares. Lançado no dia 03/04/2004 o Programa Universidade para todos (Prouni), permitirá que, em cinco 
anos, 300 mil estudantes de baixa renda e professores públicos sem formação superior entrem na universidade.  
“O Universidade Para Todos é uma política pública imediata do Estado para atender à crescente demanda por 
vagas na Universidade e que, na prática, vai tornar públicas vagas privadas no Brasil, já que estaremos 
ocupando o espaço ocioso das universidades particulares” Trecho da declaração do Ministro Tarso Genro, ao 
lançar o programa. (grifos nossos). Parece haver indistinção entre faculdade e universidade. 



 68 

as questões se arrastem sem avançar ou avançando muito pouco. Ao observar por um ano a 

rotina dos jovens e adultos que trabalham em serviços que geralmente exige, extremo esforço 

físico, durante oito, dez, ou mais horas diárias e, ainda, estudam quatro horas à noite, se pode 

dimensionar o extremo sacrifício que fazem para escolarizar-se tardiamente.   

A educação brasileira, enquanto sistema, sempre tem sofrido fortes influências 

externas que a levaram e, infelizmente continua levando, para a direção do improviso – haja 

vista as constantes reformas que sofre –; parece que, quando olhamos para trás não 

avançamos muito, desde os jesuítas. De lá até aqui, copiamos uma forte visão religiosa de 

mundo que impera até hoje de diversas formas; o pensamento positivista fez-nos seguir os 

modelos e estereótipos, o que tornou a escola extremamente idealizada, burocrata e 

hierarquizada. Finalmente, a partir de 1940, a americanização do Brasil e o discurso 

fortemente econômico ‘nos seduziu’ e seguimos essa influência. Passou-se, então, a conceber 

a escola como uma empresa que deveria dar lucros. É urgente que quem comanda o sistema 

de ensino brasileiro ouça o que as pesquisas nacionais apontam e os profissionais da área 

educacional têm a contribuir. 

Nesse ponto é preciso avaliar resultados e a inoperância do sistema de ensino que 

temos o ensino médio, ou seja, 11 anos de escolaridade era, em 2004, uma etapa conclusiva 

para 84% dos que conseguem concluir esse nível. Ou seja, esse é o percentual de brasileiros 

que não consegue ir adiante nos estudos; por inúmeros motivos foram afastados do ensino 

superior. A estes resta inserirem-se ou não no mercado de trabalho para ocupar funções, na 

maioria, no comércio varejista, no ramo de prestação de serviços ou na informalidade. 

Na verdade, o acordo “Aliança Para o Progresso”, celebrado ainda na primeira 

metade do século XX, entre segmentos econômicos e multilaterais norte-americanos e o 

Brasil, significou o abandono da utopia de construção de uma nação democrática e de 

aspirações de igualdade de condições para todos, gestadas desde os anos de 1920. Em seu 

lugar, o pesadelo de ser mais uma região, onde seriam empregadas estratégias que 

potencializariam as condições em que nossa excelente capacidade de i) mercado consumidor 

interno, ii) abundante matéria prima e, iii) mão de obra barata, daria sustentação ao 

desenvolvimento norte-americano principalmente. Tais “vantagens” para eles, possibilitassem 

desenvolver o Brasil uma economia totalmente dependente.  

A população brasileira alcançou 183.142.775 milhões de habitantes em 2005, 

segundo dados do IBGE; isso significa que os problemas não resolvidos e que se acumularam 

ao longo do processo de desserviço, que o poder público elitizado prestou ao povo, representa 

um desafio crescente visto que os problemas foram se acumulando. Em um século, nossa 
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abundante matéria prima - considerável parte delas esgotadas nas demais regiões do planeta - 

se esvai; nossa mão de obra qualificada tem sido gradativamente comprometida por um 

sistema de ensino sem qualidade; a baixa e superficial qualificação tem comprometido o 

desenvolvimento que amplia a desarticulação entre oferta e demanda, e mesmo pela ausência 

de qualquer formação, o mercado consumidor interno, restrito ao poder de consumo cada vez 

mais reduzido da população, só tenderá a encolher.  

Afinal, a “Aliança Para o Progresso” nos tornou um país onde se trabalha muito, 

produz imensamente, mas, em função da opção de industrialização feita pela Aliança há mais 

de cinqüenta anos, criaram-se seqüelas no campo da industrialização, difíceis de superar. Os 

nossos produtos não são comercializados com valor agregado, ou seja, vendemos os grãos que 

os países altamente industrializados beneficiam, agregam valor dez, quinze vezes maior e nos 

vendem. Embora o país consiga bater sucessivos recordes na produção e exportações, isso não 

tem significado progresso. Em contraponto a isso, nosso solo está sendo exaurido ano após 

ano, nossas reservas naturais se esgotando a cada dia e continuamos tão dependentes quanto 

antes. Afinal, a “aliança” era para o “progresso” de quem? As reformas e ajustes impostos a 

partir dos anos 90, sempre tão polêmicas, não têm apresentado resultados a favor de um 

desenvolvimento sustentável.  

 

As políticas e estratégias recomendadas pelo BM contêm sérias fragilidades 
na sua conceituação e fundamentação. (...) o referido pacote e o modelo 
educativo subjacente à “melhoria da qualidade de educação”, do modo como 
foi apresentado e vem se desenvolvendo, ao invés de contribuir para a 
mudança no sentido proposto – melhorar a qualidade e a eficiência da 
educação e, de maneira específica, os aprendizados escolares da escola 
pública e entre os setores sociais menos favorecidos – está em boa medida 
reforçando as tendências predominantes no sistema escolar e na ideologia 
que sustenta, ou seja, as condições objetivas e subjetivas que contribuem 
para produzir ineficiência, má qualidade e desigualdade no sistema escolar. 
Isso se deve não somente à natureza e conteúdo das propostas em si, ma 
também aos contextos, condições de recepção, negociação e aplicação de 
tais políticas concretamente nos paises, em um momento bastante definido 
como o que estão vivendo os países e os sistemas educativos do mundo. 
(TORRES, 1998, p. 127)  

 

Dessa forma, se Torres denunciava que as reformas e ajustes, como são propostos 

e, especificamente como são executados em cada país traziam grandes contradições entre a 

proposição e os resultados, não seria irracional insistir em tais modelos? Considerando que 

sua análise estava tratando do sistema regular, deve haver maior preocupação com as políticas 

compensatórias que, ainda mais precárias, tem atendido uma crescente parcela da população 
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trabalhadora ou trabalhadora em potencial, potencialidade que a lógica neoliberal, 

empreendida pelos países hegemônicos a partir do “Consenso de Washington”, teima em 

diminuir.  

O alerta é que a imposição dessas metas e ajustes para os países em 

desenvolvimento, como o Brasil, tem ampliado a oferta de educação, mas não de educação de 

qualidade. Pelo contrário, na EJA, a formação aligeirada e precária que recebem os estudantes 

em muitos casos, não lhes assegura as competências que estarão sendo requeridas pelo 

mercado de trabalho. Ao fim, são eles que ocupam os cargos de menor status social e de 

menor remuneração salarial que os demais trabalhadores. As conseqüências da formação 

aligeirada, tardia e noturna, só poderiam implicar nas relações trabalhistas desiguais e na 

ocupação de postos de trabalho de menor remuneração, como veremos a seguir. Pelas razões 

expostas anteriormente, a EJA configura-se como assistencialismo. Caracterizar quem 

compõe a demanda por EJA é a tarefa a seguir.  

 

1.5  Implicações da escolarização básica noturna e tardia e a empregabilidade 

 

Desde que a política do Estado Mínimo foi introduzida, o poder de decisão do 

mercado financeiro foi maximizado, e o poder do MEC, minimizado. Essa maximização da 

esfera financeira tem como finalidade obter maior lucratividade para o capital. Ao passo que a 

minimização das funções desse órgão, restritas a avaliação de resultados, parece que o 

submete a esses interesses. Segundo Antunes (2000), para alcançar os lucros previstos nas 

cotas de produção, as empresas têm empregado a gerência científica que, entre outras formas, 

funcionam eliminando postos de trabalho. Essa gerência é guiada pela racionalidade 

econômica que promove o controle da força de trabalho alheia, através da divisão permanente 

do trabalho e é ela que separou como nunca o trabalho manual do intelectual e, finalmente, 

desqualificou o trabalhador. Assim, há uma séria advertência: 

 

É preciso que se diga de forma clara: desregulamentação, flexibilização, 
terceirização, bem como todo esse receituário que se esparrama pelo “mundo 
empresarial”, são expressões de uma lógica societal onde o capital vale e a 
força de trabalho só conta enquanto parcela imprescindível para a 
reprodução deste mesmo capital. Isso porque o capital é incapaz de realizar 
sua autovalorização sem utilizar-se do trabalho humano. (ANTUNES, 2002, 
p. 38) 
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Assim, o modo de produção capitalista organizou/controlou o trabalho gerando 

transformação ocupacional, resguardando apenas a pequena parte da qual não é possível 

desfazer-se e a característica central é a transformação rápida das ocupações. A velocidade 

com que as grandes empresas de determinadas regiões geográficas privilegiadas mudam os 

meios de produzir é muito grande. Entretanto, é dito que a culpa pela desqualificação e, 

portanto, da impossibilidade de se empregar é do trabalhador. Todavia, o trabalhador 

desqualificado e sem colocação é parte do contingente de reserva com que opera o 

capitalismo e, em tese, não faz falta para o mercado de trabalho; é ele que garante inclusive a 

exploração dos que estarão empregados - o trabalhador empregado se sujeita à grande parte da 

exploração porque sabe que terá alguém necessitando do seu lugar-. Dados da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), apresentados por Antunes, dão conta de que, em 2002, cerca 

de um terço da força mundial de trabalho estava desempregada.  

Assim, no que se refere a empregabilidade, a verdade é outra, a precarização do 

trabalho pode se dar porque as condições históricas/geográficas, populacionais, alienadoras e 

desarticuladoras permitem que ela ocorra. As “soluções” focalizadas afastam-nos cada dia 

mais das soluções sistêmicas. Nesse sentido, o fenômeno da moderna gerência científica 

promoveu uma transformação sem precedentes nas ocupações. A transformação promovida 

exigiu da indústria moderna maior emprego de tecnologia, controle do trabalho, extração de 

maior eficiência da produção e redução de postos de trabalho. E para que não se tenha colapso 

entre a qualificação em alta e a oferta de postos de trabalho, em baixa, é que se opera com as 

escolas desmontadas. Em decorrência dessa falsa impressão de que é o trabalhador o 

responsável pelo seu não emprego e que as políticas empreendidas para socorrê-lo é prova do 

esforço feito para que tal situação seja resolvida. É com essa crença que os jovens e adultos 

têm recorrido à escola que abandonaram para cursar a EJA.   

Porém e apesar desse esforço empreendido para se qualificar, ao trabalhador é 

atribuída a máxima culpa pela sua incapacidade de colocação no mercado de trabalho, e é 

unânime que se aponte a falta de qualificação para que isso ocorra. Na verdade, é pouco 

divulgado que o capital mudou de fase e que, agora, apenas uma pequena quantidade de 

capitais é destinada à esfera produtiva. Isso é relativamente fácil de ser naturalizado porque o 

acordo entre o pequeno grupo que decide e comanda é tácito, encoberto, velado. O objetivo? 

O de sempre. A possibilidade de maior exploração do trabalhador e, finalmente, maior mais-

valia. Para Chesnais (1996), é através de corpos dóceis ou exploráveis que é formado o capital 

monopolista.   
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Com as grandes empresas agrupadas ou em redes é possível a elas, pois são 

‘unidas’36, se ampliarem e se tornar monopólios. É com essas junções/incorporações que as 

pequenas e médias empresas desaparecem diariamente; nessa cadeia de acontecimentos é que 

o desemprego se forma.  

 

Nas condições do capitalismo, o desemprego não é uma aberração, mas uma 
parte necessária do mecanismo de trabalho do modo capitalista de 
produção. É continuamente produzido e absorvido pela energia do próprio 
processo de acumulação. E o desemprego é apenas a parte contada 
oficialmente do excedente relativo da população trabalhadora necessária 
para a acumulação do capital e que por sua vez é produzida por ele. Essa 
população excedente relativa, o exército de reserva industrial, assume 
formas variadas na sociedade moderna, inclusive os desempregados; os 
temporariamente desempregados; os empregados em tempo parcial; as 
massas de mulheres que, como donas-de-casa ou domésticas constituem 
uma reserva para as ocupações femininas; os exércitos de imigrantes; tanto 
agrícolas como fabris; a população negra com suas taxas 
extraordinariamente elevadas de desemprego; e as reservas estrangeiras de 
trabalho. (BRAVERMAN, 1987, p. 326-327) 

 

A partir de 1980, o que se presencia é um sistema econômico hegemônico com 

acumulação de capital financeiro cada vez mais flexível37. O dinheiro tem gradativamente 

sido concentrado em poucas mãos e saído de circulação, passando a ser empregado no 

mercado de ações, na especulação financeira ou em paraísos fiscais por gerarem muito mais 

lucratividade. Quem ganha? Quem perde? Ganha o especulador megaempresário que se alia 

a outros formando os grandes grupos dispostos a engolir seus concorrentes, um hoje, outro 

amanhã. Perde o trabalhador que vê, atônito, sua jornada – é cada vez mais comum o 

trabalhador38 ter várias ocupações - de trabalho se ampliar, seu salário diminuir; suas 

garantias trabalhistas serem retiradas, seu posto de trabalho desaparecer. O poder público 

deveria garantir, através de políticas públicas, educação, saúde e segurança às pessoas, o que 

asseguraria ao país a base para um desenvolvimento sustentável. Como não há interesse de 

que o Estado seja provedor de direitos, dois argumentos contrários são continuamente 

                                                 
36 O ambiente de concorrência entre as grandes empresas não possui regras definidas e claras, o vale tudo acaba 
por fazer desse ambiente uma espécie de selva, ou seja, o que impera é a lei do mais forte.  
37 Abolição das regulamentações e controles e criação de novas regras para operações cujo único objetivo é o 
lucro que pode gerar. O dinheiro adquirido com a produção dos produtos é novamente empregado como capital-
dinheiro, remunerado pelos juros, aos quais se soma atualmente todo tipo de lucros financeiros ligados ao 
movimento “autônomo” do capital monetário. Calcula-se que cerca de 90% do capital que circula no mundo tem 
sido acumulado como capital especulativo. A exposição mais detalhada desse assunto é tratada por Chesnais 
(1996), cap. 10 e 11.  
38 Recomendação do Institute International for Economics: “vamos ver se o governo do Presidente Lula aceita o 
desafio e muda de uma vez por todas a tendência infeliz de os governos de esquerda agirem como populistas e, 
assim, empobrecer mais as pessoas que eles estavam pretendendo ajudar”. 
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defendidos como saída para que a economia se sustente: (i) ampliação da arrecadação via 

aumento da carga tributária e (ii) desmonte de serviços públicos. O argumento é que é 

preciso arrecadar mais e fazer cortes nos gastos públicos. No escopo de tudo isso, o que se 

tem presenciado são magros orçamentos - a cada ano fiscal eles diminuem - destinados às 

áreas sociais. Qualquer nação que queira se desenvolver, de forma sustentável deveria ter os 

setores estratégicos para o desenvolvimento do país enquanto nação e não enquanto posição 

no ranque econômico-mundial, como prioridade no seu orçamento.  

Mas existe uma outra via nessa discussão, a defesa de Arrighi (1996).39  É que há 

estudos mostrando que, apesar do discenso quanto à natureza das mudanças, é consenso de 

que o capitalismo enfrenta, atualmente, mais uma crise e, em razão dela, seu funcionamento, 

a partir de 1970, tem sido afetado. Esse autor concorda com Marx (1998) que essas 

mudanças não são sem precedentes. Então, para demonstrar que existe uma via imposta, mas 

que ela não é a única, esse autor realizou pesquisa cuja incursão histórica conseguiu 

identificar quatro ciclos sistêmicos de acumulação, que se superpõem, e são intrínsecos ao 

capitalismo: Ciclo genovês do século XV ao início do XVII, centro decisório – Veneza; ciclo 

holandês, do fim do século XVI até segundo quartel do século XVIII, centro decisório – 

Holanda; Ciclo Britânico, da segunda metade do século XVIII até o início do XX, centro 

decisório - Reino Unido e ciclo norte-americano, iniciado no fim do século XIX e prossegue 

na atualidade, centro decisório - Estados Unidos.  

Para destacar que sua argumentação é coerente, Arrighi (1996) recorre ao 

pensamento de Braudel que afirma: “a emergência e a expansão do capitalismo são 

dependentes do poder estatal”. Nesse sentido, a prova mais significativa foi quando a 

burguesia não conseguiu se impor à classe trabalhadora sem aliar os poderes econômico e 

político. A prática de utilizar-se dos recursos públicos tem sido empregada nos últimos 

séculos, pelo capitalismo. Um detalhe importante destacado por ele é que, no quarto ciclo, sob 

a hegemonia dos Estados Unidos, pelo menos uma regra importante na sustentação de um 

ciclo sistêmico tem sido negligenciada.  

 

Como regra geral, as grandes expansões materiais só ocorrem quando um 
novo bloco dominante acumulou poder suficiente para ficar em condições 
não apenas de contornar a competição interestatal, ou erguer-se acima dela, 
mas também de mantê-la sob controle, garantindo um mínimo de 
cooperação entre os estados. O que impulsionou a prodigiosa expansão 

                                                 
39 Um economista italiano integrante de uma corrente de pensamento que desde 1970 trabalha sistematicamente 
para reinterpretar a história da economia. Sobre seus argumentos ler O longo século XX: dinheiro, poder e as 
origens do nosso tempo.   
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mundial capitalista nos últimos quinhentos anos, em outras palavras, não foi 
a concorrência entre Estados como tal, mas essa concorrência aliada a uma 
concentração cada vez maior de poder capitalista no sistema mundial como 
um todo. (ARRIGHI, 1996, p. 13  grifos nossos)  

 
 

No padrão de fusões, por exemplo, em que Chesnais (1996) analisa os fluxos de 

investimentos intratriádico, ele se refere à tríade formada por União Européia, Estados Unidos 

e Japão, em que os recursos disponibilizados entre 1980 e 1990 são bilhões de dólares. Os 

Estados Unidos receberam um fluxo de Investimento Externo Direto (IED), oriundos do 

Japão, de 85,4 bilhões, e da União Européia, de 280,0 bilhões, somando 365,4 bilhões. E 

enviou para o Japão 21,5 bilhões e para a União Européia 225,5 bilhões num total de 247,2 

bilhões.  Essa diferença de mais de 139,9 bilhões comprovou não só que os Estados Unidos 

atrai mais investimentos do que envia. Todavia, os grupos dos países da tríade ficaram com 

cerca de 80% dos recursos do IED, ou seja, estiveram concentrando renda.  Além disso, 

quando se verificam os números da liquidez desses recursos, os EUA receberam 48.1% e 

enviaram 25,5% numa vantagem de 22,6%. (p. 63). Será que podemos dizer que isto 

evidencia que algo na economia americana não vá tão bem assim?  Parece que a economia 

americana tem conseguido velar relativamente bem sua “realidade financeira” valendo-se de 

um velho “truque”, a indústria da guerra.   

Oliveira (1998), sociólogo brasileiro que tem se posicionado em defesa de uma 

sociedade politizada e militante, assinala a necessidade de desvelar as aparências das coisas: 

 

Caberia ainda acrescentar que, ao contrário das aparências, a economia 
norte-americana é regulada hoje por uma espécie de fundo público mundial, 
na forma de seus imensos déficits na balança comercial e na conta de 
capitais, causadas por uma dívida externa monumental. (OLIVEIRA, 1998, 
p. 59) 

 

Contribuem com esse raciocínio as afirmações de Santos (2001), de que as 

mudanças locais e globais trazem uma tendência de aumento da mobilidade geográfica do 

capital, em outras palavras, a dimensão mundial da globalização é o mercado, e seus atores 

principais são as instituições ligadas aos países que compõem a Organização, Coordenação 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Portanto, a ‘globalização’ é um fenômeno também 

focalizado, no sentido de que não permite que nada, além do capital, circule além fronteira. 

Em decorrência do rigor que se verifica quando a mobilidade é de pessoas, segundo esse 

autor, é possível verificar que estamos presenciando a expansão de convulsões sociais por 

toda parte e de todas as formas, e isso é uma conseqüência previsível, quando se observa a 
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lógica de consolidação da supremacia dos países de centro: a) o aprofundamento da 

competitividade, b) a produção do totalitarismo, c) aumento da violência em todos os níveis, 

d) o empobrecimento crescente das massas, e) tendência ao fundamentalismo e outros. 

Enquanto Estados se tornam incapazes de regular a vida coletiva, não vêem outra saída a não 

ser se alinhar às idéias hegemônicas. Sendo assim, como geógrafo, esse autor alerta: “O 

capital comanda o território e o trabalho, tornando-os abstratos; tem restado ao Estado 

representar um papel indireto, secundário. Por isso, as diferenças regionais passam a ser 

diferenças sociais e não mais naturais”. (2001, p. 52). E, certamente numa lógica bastante 

racional, essa situação altera as regiões geográficas em que estarão sendo ofertados os postos 

de trabalho.  

Harvey, geógrafo inglês, que como Santos, discute as categorias espaço-tempo, 

dedicou-se a analisar uma suposta condição pós-moderna e, sobre esse assunto, ele admite 

que, na verdade, estaríamos presenciando o que chamou de modos mais flexíveis de 

acumulação do capital e não a pós-modernidade. Ele nos adverte que “a desvalorização da 

força de trabalho é parte de uma ofensa ideológica que celebra a complacência e a 

eventualidade, fazendo-nos parecerem inevitáveis quando na verdade, são engendradas para 

corresponderem aos interesses e ditames do capital” (p. 116). Sua proposição é que as regras 

básicas de acumulação do capitalismo mostram que as mudanças propagadas são, na 

verdade, de aparência e que não se encontra evidência de que estejamos vivendo algo novo. 

O capitalismo continua se fazendo valer da compatibilidade entre acumulação e regulação. 

Então, a falta de postos de trabalho é que tem inviabilizado a colocação do trabalhador e, 

portanto, não pode ser imputada apenas ao próprio sujeito, muito menos à sua falta de 

escolaridade ou à escola, que não o estaria preparando adequadamente. 

Portanto, a recessão econômica que estamos presenciando gera profunda recessão 

social. Isso faz com que a classe trabalhadora viva algo ex novo, aumente a competição entre 

si, para manter um posto de trabalho, isto é, para aqueles que ainda o possuem. Aumenta a 

cada dia o número de desemprego e subemprego. É fato que, ao redor do mundo, o 

trabalhador tem perdido gradualmente direitos adquiridos ao longo de mais de um século. As 

conseqüências sociais do fenômeno do desemprego e/ou da falta de boas expectativas quanto 

ao futuro têm assustado ricos e pobres gerando aumento da violência, da criminalidade, da 

barbárie. 

A possibilidade de uma convulsão social sem precedentes na história da 

humanidade torna-se cada dia mais ameaçadora à ‘ordem’. Segundo Paiva (2002), em razão 

desses desdobramentos previsíveis e, frente a esse quadro, é natural que os governos e as 
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classes dominantes comecem a se preocupar em formular uma política internacional de 

“gestão dos não-empregáveis”. Para tanto, apresentam as mais variadas fórmulas: 

aposentadoria precoce, programas de renda mínima, subsídios aos carentes, entre outros.  

No Brasil, desde meados dos anos de 1990, presencia-se, a cada dia, o 

crescimento do mercado informal. O aumento da sonegação de impostos por parte dos 

grandes empresários, por exemplo, gera menor arrecadação, o que contribui para uma crise 

fiscal sem precedentes, “obrigando” os governos: federal e os estaduais a diminuírem ainda 

mais os direitos sociais.). Sobre a atuação do governo Silva Júnior (2002, p. 107) afirma “Em 

acréscimo, trata-se de um Estado contraditório: forte e centralista, além de interventor, em 

relação ao âmbito nacional, e servil, no âmbito internacional”. E, ao contrário do que se 

propaga. (…) Oliveira (1998, p. 13) completa “para constituir-se o pretenso mercado auto-

regulado, que dispensaria tudo o mais a não ser os próprios critérios da lucratividade, faz-se 

necessário muito Estado, muitos recursos públicos” .  

Sobre esse assunto, Harvey (1992), afirma ainda que a acumulação flexível do 

capital tem assumido novas formas de organização, que estamos tentando compreender. Essa 

nova organização invadiu especialmente antigas áreas da economia que desestruturam tanto 

os capitalistas quanto os trabalhadores, passando a fluir para novas áreas que também ainda 

não assimilamos. Ao que parece, a cada dia, todos lidam com a incerteza. O modo de 

produção capitalista e sua forma específica de atuação são, por assim dizer, um dos modos de 

produção que mais necessita da educação e da escolaridade, inclusive para compreender seu 

funcionamento e não ao contrário.  

A relação capitalismo e educação têm se dado numa perspectiva também de 

dominação do primeiro sobre a segunda. Nessa relação de subordinação a educação de um 

modo geral e especialmente a escolar tem sido bastante afetada. Nossa compreensão é que a 

escola tem uma tarefa primeira que é a educativa/formativa e, dentre as secundárias está o 

desenvolvimento de habilidades40 (as habilidades como estão sendo colocadas pelo 

neoliberalismo vincula-se à capacidade de adesão com esse sentido ela assume caráter de 

atributo e, portanto, transcenderia à competência do sistema educacional), com caráter de 

preparar para o mundo do trabalho. O que ocorre é que, no neoliberalismo, querem que a 

                                                 
40  O termo aqui é utilizado em seu sentido tradicional em que a pessoa humana tem habilidades que, por sua 
livre escolha, quer utilizar. Não pode ser confundida com o sentido neoliberal com que tem sido correntemente 
utilizado no sentido de uma noção bastante imprecisa. Decorre da necessidade de se avaliar e se classificar novos 
conhecimentos e novas habilidades, geradas a partir das novas exigências de situações concretas de trabalho, 
associando, portanto, aos novos modelos de produção e gerenciamento, e substitutiva da noção de qualificação 
ancorada nos postos de trabalho e das classificações profissionais que lhes são correspondentes. (HIRATA apud 
OLIVEIRA, 1998, p. 132). 
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escola restrinja suas atividades e reduza sua atuação para atender o mercado (desenvolvendo 

habilidades e competências), o que tem uma diferença enorme, entre preparar o sujeito para o 

mundo do trabalho, e dotar o indivíduo de certa competência para aderir a um sistema e 

conseguir uma ocupação 41 no mercado de trabalho. 

Em função dessa tentativa de desvirtuamento de sua atribuição, as escolas dos 

países da América Latina, em particular, as do Brasil, têm passado nos últimos anos por uma 

“nova” forma de organização – marcadamente por implantação de um modelo padronizado de 

gestão, o tão difundido Plano de Desenvolvimento Estratégico da Escola (PDE) – 

caracterizado por reformas pontuais. Essas reformas visam restringir e adequar a finalidade da 

escola aos interesses da economia, além de fazer redirecionamento da demanda, criando 

programas que, como de costume, quer maquiar e alterar estatísticas de escolaridade da 

população. Acontece que, com o acirramento da competição por um emprego, Paiva (2002, p. 

56) concluiu que “os seguimentos profissionais mais preparados, intelectual e culturalmente, 

saem ganhando tanto financeiramente quanto em outros aspectos da vida (...) as vantagens 

dependem cada vez mais do conhecimento e da qualificação”. Se, como afirma a autora, é 

necessário preparo para vencer a competição por um posto de ocupação. Afirmamos que os 

estudantes da EJA por ser programa de aligeiramento e compensação, com raras exceções, 

serão excluídos do trabalho e também do sistema de ensino regular, caso queiram dar 

continuidade aos seus estudos.   

Aliás, as estatísticas apresentadas como resultado dos vários “programas” 

inoperantes, que cada governo tem o cuidado de mudar apenas o nome, maquia essa triste 

realidade. Para citar um “bom” exemplo, os programas que atendem a esses objetivos, 

implantados apenas para elevar as estatísticas, admite temporariamente pessoas para atuar na 

educação sem sequer ter licenciatura. Esses programas, cuja maioria é de seriedade duvidosa, 

caracterizam-se como medida para condenar atuais e futuros estudantes a receberem 

escolarização precária e continuarem reproduzindo a auto-exclusão. Como se vê, a 

escolarização noturna (EJA) é determinada por circunstâncias conjunturais, e seu sucesso ou 

insucesso não pode continuar sendo creditado única e exclusivamente aos seus usuários. As 

políticas compensatórias, como já foi afirmado anteriormente, são estratégias que o governo 

utiliza por recomendação externa, para assegurar um tipo de ‘cidadania de segunda ordem’ 

concedida aos carentes.  

                                                 
41 No IBGE tem utilizado este termo para realizar suas pesquisas sobre emprego, verifica se a pessoa tinha uma 
ocupação na última semana anterior à entrevista. Se a pessoa estiver com alguma ocupação há uma semana é 
considerado empregado. 
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‘Cidadania concedida’, existirá maior contra-senso? A cidadania42 parece ser mais 

uma das lutas da classe trabalhadora que a burguesia cuida em esvaziar o sentido. Dessa 

forma, a escolarização básica, noturna e tardia traz implicações sérias para que a disputa por 

uma vaga no mercado de trabalho se dê em condições de igualdade com quem cursou escola 

diurna, e percorreu o fluxo escolar de maneira regular e na idade adequada. As políticas 

compensatórias têm em seus princípios e objetivos ‘dar aos que não tiveram acesso à 

escolarização, em sua idade normal’; a oportunidade de escolarizar-se. Ela é pensada para 

reparar um ‘erro’. Os próprios documentos oficiais publicados pelo MEC afirmam que o 

sistema errou ao excluir uma certa parcela da população. Diante das evidências, faz-se 

necessário questionar um sistema de ensino público que declara abertamente a exclusão de 

alguns, e que providencia para que a “reparação” desse erro se dê através de programas 

compensatórios, em que as ações focalizadas têm um efeito pontual, parcial, relativo e etc, 

não estaria de fato querendo incluir finalmente essas pessoas.  

Haveria assim uma cidadania com a qual se desfruta do poder de decisão e dos 

privilégios, e outra em que os seus portadores são expectadores, e devem aguardar que sejam 

concedidos os seus ‘direitos’ que, aliás, não seriam direitos, e sim, ajuda. A escola e a 

escolarização que ela oferta é direito e não privilégio de classe. Se assim for: 

 

Nesse sentido estamos, de fato, diante do retorno de formas arcaicas que 
também se manifestam num retrocesso da meritocracia em favor  de uma 
“refeudalização” do mercado de trabalho, cujo acesso é favorecido pelo 
capital social de cada postulante numa situação de abundância de 
qualificação. (PAIVA, 2002, p. 52 grifos no original). 

 

Em documentos recentes, divulgados pelo MEC, constam os inúmeros programas 

para erradicar o analfabetismo no Brasil, empreendidos desde os anos de 1960; têm tido 

parcos resultados. Em nossa opinião, esses programas apresentam tímidos resultados por; a) 

serem pontuais, b) pautarem-se por ações improvisadas, c) os períodos de aplicação 

extremamente curtos e d) arregimentarem pessoas sem formação adequada, às pressas, por 

período temporário. Tudo isso tem levado a um efeito contrário ao ‘esperado‘, ou seja, além 

de o número de analfabetos não diminui nas estatísticas, alfabetizar-se apenas é sem 

discussão, insuficiente na sociedade atual.  Tal fenômeno se dá em função de que as pessoas 

                                                 
42  O conceito de cidadania parece ter sofrido, ao longo do tempo relativa transformação Leher (2002) afirma que 
este é mais um conceito tomado pela burguesia e foi esvaziado e transformado em algo que se concede. A 
cidadania entendida com sentido é aquela que, segundo Gramsci (1984), é algo que se constitui organicamente 
no sulco do fazer histórico em que homens e mulheres coletivamente constroem sua realidade, a partir de suas 
próprias escolhas.  
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‘alfabetizadas’, nos programas, não continuam em contato com a leitura e a escrita, e voltam 

em pouco tempo à condição de analfabetos completos ou funcionais, reaparecendo como tal 

nas novas ‘pesquisas’. Em função desse fenômeno, o número de analfabetos completos não 

tem diminuído.  

Ademais, é preciso urgentemente que o conceito de educação para jovens e 

adultos seja ampliado, em se tratando dessa modalidade, parece ser recorrente equiparar 

educar e alfabetizar. Essa redução de sentido aparece em quase todos os documentos oficiais e 

mesmo em grande parte da literatura sobre a EJA. O conceito de educação na EJA, discutido 

nesse trabalho, visa ser entendido como o fenômeno em que ocorre a formação da pessoa 

humana global – isso inclui letramento, sem dúvida, mas também cultura, politização e outros 

- e abrange a alfabetização, a educação básica, bem como a superior, como continuidade de 

um processo que deve estender-se pela vida toda. Essa possibilidade deve se contrapor para 

que se possam ampliar as oportunidades educativas aos trabalhadores, visto que é sabido ser 

cada vez mais difícil que a formação intelectual ocorra Paiva (2002, p. 56) esclarece “tende-se 

hoje a reconhecer que é cada vez mais difícil quebrar a desigualdade cumulativa ao longo da 

biografia individual”. É tarefa urgente desvelar que o mercado de trabalho está em recessão, e 

a contração tem ampliado a concorrência na busca por um emprego. A lógica, portanto, é que 

se queira uma escola pública de qualidade, que contribua para que a vida das pessoas, que 

nela estuda, seja menos dramática do que tem sido. Minimizar a dramaticidade provocada 

tanto pela falta de escolarização quanto pela escolarização deficitária, seja ela, regular ou dos 

programas, talvez seja a tarefa mais imediata da escola pública brasileira. A escolarização 

básica, pública de qualidade, como direito e de responsabilidade financeira do Estado, deve 

ser garantida em todos os aspectos, com recursos públicos e custo aluno adequado para que os 

estudantes tenham escola de fato.  

Nesse sentido, a relação entre desemprego e escolarização precarizada faz parte de 

uma mesma política destinada aos menos cidadãos, ou seja, aos “carentes” para os quais se 

destina a “ajuda”, que é concedida como forma de manter uma restrita parcela da população, 

com privilégios. Caracterizar quem compõe a demanda das políticas compensatórias é a tarefa 

do próximo capítulo. 

 



  

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

O ESPAÇO E OS ATORES DA EJA NOTURNA 

 
 

Quase todos os jovens de hoje crescem numa 
espécie de presente contínuo, sem qualquer relação 
orgânica com o passado público da época em que 
vivem. (...) homens e mulheres de determinado 
tempo e lugar, envolvidos de diversas maneiras em 
sua história como atores de seus dramas – Por mais 
insignificantes que sejam seus papéis – são 
observadores, como pessoas, cuja opinião foram 
formadas pelo que viveram.  

                                                    

Eric Hobsbawm. 

 

2.1 Quem compõe os espaços e os grupos sociais a quem a EJA se destina 

 

A modalidade EJA passou a ser (re) definida a partir da Conferência Mundial de 

Educação Para Todos na cidade de Jomtien Tailândia, em 1990, promovida por UNESCO, 

UNICEF, BM, PNUB. Os países signatários em Jomtien foram Brasil, México, China, Índia, 

Paquistão, Indonésia, Bangladesh, Nigéria e Egito. A WCEFA Conferência Mundial, 

promovida por UNICEF, BM, PNUD, UNESCO em 1990, apontava como direção que a 

educação deveria ser concebida numa visão ampliada. 

 

A educação inicia no nascimento e dura por toda a vida humana, não tem 
limite à instituição escolar nem se reduz só a educação primária, não se 
mede por números de anos de estudo e sim pelo que se aprende 
efetivamente, exige estratégias intersetoriais; envolve todos os ministérios e 
não só o da educação e todos as instâncias governamentais; é 
responsabilidade do Estado e da sociedade toda, exige construção de 
consensos e coordenação de ações.  (RIVERO apud TORRES, 1997, p. 48) 

 

Embora a proposta de educação que chegou à conferência tivesse uma visão 

ampliada, a “Declaração” que a partir dela se produziu teve os objetivos reduzidos. A 

Declaração de Educação Para Todos se refere às crianças (prioritariamente), ou seja, a 
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educação básica. Por isso é que foi definida como Necessidades Básicas de Aprendizagem 

(NEBA). Assim, a Declaração definiu como possível uma educação que quer evitar a 

degradação humana e não a pobreza. Em razão dessa concepção, foi expressa a necessidade 

de medidas que permitem adequar, participar do que tiver decidido. A “Declaração” de 

Jomtien genericamente definiu para os países signatários, como NEBA, “os conhecimentos, 

capacidades, atitudes e valores necessários para que as pessoas sobrevivam, melhorem sua 

qualidade de vida e sigam aprendendo” (RIVERO, 1997, p. 47, grifos nossos). 

Em decorrência dessa declaração, em 1991, o Brasil elaborou seu Plano Nacional 

de Educação (PNE). Nele, o governo assumia o “compromisso de em 10 anos assegurar a 

todos os brasileiros conteúdos mínimos de aprendizagem que atendam as demandas da vida 

contemporânea”. Segundo essas definições os conteúdos mínimos seriam quatro anos de 

escolaridade. Entretanto, o PNE só foi ratificado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), em 1995, após conferência promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

sobre a pobreza. Nessa conferência, ficou definido que os países signatários do acordo de 

Jomtien deveriam implementar maior esforço para alcançar os objetivos previstos em 1990. 

Em função dessa cobrança externa, dentre outros motivos, a nação presenciou o abandono do 

Projeto de Lei Sid Sabóia amplamente discutido em diversas instâncias ligadas à educação e 

viu o Congresso Nacional aprovar às pressas o substitutivo do Senador Darcy Ribeiro que se 

tornou a LDB. A lei aprovada obviamente incorporou as novas demandas e abandonou velhas 

lutas que os profissionais da educação tanto reivindicaram. A lei da educação, portanto, foi 

elaborada e apreciada num contexto de responder aos compromissos internacionais e atender 

demandas impostas por tais compromissos.  

Assim, encerrou-se o século XX, e as muitas lutas e aspirações de democratização 

do conhecimento para os trabalhadores, via escola pública laica, pública e de qualidade do 

início daquele século, foram postergadas. Nesse contexto de adequação, a Resolução que 

estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA aprovada em 2000, trata da EJA 

conjuntamente com o SUPLETIVO e, os termos educação e ensino foram tratados como 

sinônimos.   

Em razão da morosidade e das disputas travadas entre Câmara dos Deputados 

Federais e Senado e os interesses de grupos em detrimento dos do povo, a aprovação da lei da 

educação “atrasou”, a década brasileira da educação, antes definida para compreender o 

período de 1992 a 2002, teve sua data alterada para de 1997 a 2007. Em razão dessa alteração, 

os compromissos e metas foram prorrogados. Nessa década, que acabou tendo 15 anos, o 

governo brasileiro se comprometeu, dentre outras coisas, a erradicar o analfabetismo e 
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efetivar a cobertura de 100% das matrículas da população de 7 a 14 anos.  Isso representaria 

universalizar o Ensino Fundamental.   

Atualmente o MEC, além de não ter conseguido cumprir o que assumiu perante a 

nação como meta, em boa parte se encontra desarticulado. A desarticulação se estende 

também entre as prioridades que o MEC “se impõe” e, que lhe é imposta pelos ministérios do 

Planejamento e da Fazenda ao negar cumprir a obrigação de destinar os recursos, e da 

Assistência Social ao deixar parte das suas responsabilidades sociais com as escolas. Uma 

política de desenvolvimento e de educação mais consistente deveria ter como necessário um 

maior envolvimento desses ministérios e não hierarquia e sobreposição de funções. 

Entretanto, como ficou demonstrada no capítulo I, a esfera econômica tem definido, sob a 

lógica do custo/benefício, o quanto o MEC deve gastar e como deve faze-lo.  

Com relação às metas de erradicar o analfabetismo e universalizar o nível 

fundamental, nesses dez anos, não houve êxito nem numa e nem noutra. Mesmo o que fez, em 

relação a essa questão não conseguiu alcançar aqueles objetivos. Quanto a EJA da 

alfabetização ao nível médio, o MEC tem assumido uma postura de tutoria, como se possuir 

baixa escolaridade fosse sinônimo de incapacidade. É importante lembrar que o MEC 

“procura resolver” este problema desde 1940 quando a baixa escolarização da população 

trabalhadora passou a ser tratada como um problema nacional, Silva cita algumas das ações 

promovidas por aquele órgão.  

 

Fundo Nacional do Ensino Primário (1942), Serviço de Educação de Adultos 
(1947), Campanha e Congresso de Educação de Adultos (1947), Campanha 
de Educação Rural (1952), Campanha Nacional de Erradicação do 
analfabetismo (1958), Ano Internacional de Alfabetização (1990), Programa 
Nacional de Alfabetização e Cidadania (1990), Programa Alfabetização 
solidária (1998). (SILVA, 2004, p. 51-59-62) 

 

Embora, várias campanhas e programas governamentais, com o mesmo objetivo 

tenham sido empreendidas, de lá para cá se tem desenvolvido uma concepção pragmática e 

instrumental no trato com a educação básica. Como resultado têm sido crescente os tipos de 

analfabetismo: absoluto ou total, funcional, digital e político.  

Consta no Parecer CNE/CBE 11/2000 que os objetivos traçados para a EJA, 

foram no sentido de compensar com escolaridade básica, os que não tivessem tido acesso à 

escola ou dela tivesse evadido. Portanto, como a EJA foi criada seguindo a concepção de 

necessidades educativas concebidas nas conferências mundiais e declarações, internacionais 

não se procurou concebe-la e realizá-la para que obtivesse resultados de aprendizagem, suas 
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definições parecem ser para constar como ações empreendidas. Assim, a orientação não 

poderia ser para que esse tipo de educação conseguisse alterar ou modificar estruturas e sim 

para que sejam adequadas à estrutura que já existe. Na EJA professores e estudantes 

encontram uma estrutura mínima, geralmente a parte ociosa de uma escola de nível 

fundamental, à sua disposição e é nela que devem atuar. Por trás da situação que se encontra 

funcionando a EJA, no limite, ressalta a concepção reduzida de sociedade, de educação e de 

homem postas para os ditos excluídos nesses encontros e documentos.  

As condições mínimas em que a EJA funciona parece imputar ao estudante dessa 

modalidade de ensino uma representação negativa sobre a própria capacidade de continuar 

aprendendo depois de adulto; há por trás disso um forte preconceito que define riqueza e 

pobreza como balizadoras da capacidade intelectual do ser humano. Nesse sentido, o NEBA é 

muito mais um acordo, que visa cumprir determinadas exigências, do que qualquer outra 

coisa. Nesse sentido, quanto mais se lê os documentos oficiais mais se tem certeza de que o 

caminho que interessa ao estudante trabalhador não é esse, incluir-se no mercado exigente de 

trabalho via uma escolarização minimalizadora.  

Para responder a pergunta, quem forma os grupos sociais a quem a EJA é 

destinada, pensemos no que concluiu Hobsbawm após uma vida inteira entrevistando 

estadistas e chefes de governo. São as pessoas simples, sem responsabilidades por grandes 

questões que nos dizem a verdade. E, de fato, a verdade dita pelos simples necessita ser 

considerada. Considerar a opinião deles pode contribuir para inverter a situação de que o 

sistema escolar público regular continuamente tem excluído estudantes e produzido a clientela 

da EJA. Ouví-los, poderá contribuir para desvelar os mecanismos que reproduzem essa 

exclusão, que se manifesta ora explícita, mas, na maior parte do tempo, tacitamente. Revelar a 

realidade que se mostra opaca é contribuir para impedir que a escola idealizada pelos 

tomadores de decisões possa ser redefinida por seus atores. Há a necessidade de maior 

compromisso com a coisa pública. Ações que inviabilize tanto o poder legislativo quanto o 

executivo de impor à esfera educacional o que melhor convém à esfera econômica, parece não 

ser o caminho que levará o Brasil a ter escola pública funcionando a contento. Ao contrário 

disso, o que se tem visto é de fato como denunciou Silva Junior, (2002, p. 50). “intervenção 

consentida e realizada pelas autoridades educacionais orientadas pelas agências multilaterais, 

no contexto da universalização do capitalismo, direcionado para uma razão instrumental”  

Os grupos sociais, que compõem a EJA em Jataí-Go, são formados por homens e 

mulheres com idade variando de 21 a 66 anos, porém a maioria está entre 25 a 37 anos entre 

os homens e de 21 a 48 entre as mulheres. Com relação ao gênero, 63,7% são do feminino e 
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36,3%, do masculino, ao menos na EJA, as mulheres estão se escolarizando mais. Os homens 

são os que mais interromperam os estudos – cerca de três vezes em média –. As precárias 

condições financeiras da família os obrigaram a essas constantes interrupções. A trajetória de 

privações que se perpetua por gerações é continuamente acentuada - muitos deles relataram a 

trajetória de êxodo rural vivenciado pelos seus antepassados, avós e pais – e ampliada. Os 

vencimentos são irregulares visto que, seguidamente, ficam desempregados, 70% trabalhavam 

na informalidade – vendendo algo ou executando serviços por conta própria (manicure, 

depiladora, doméstica, entregador temporário, serralheiro, mototaxista, etc.) – ou nas 

ocupações mais comuns. As questões ligadas às condições econômicas são, aliás, a principal 

preocupação dos estudantes da EJA; durante as aulas, esse assunto é recorrente. Mas “O que 

fazer? Se se recusa passa fome se aceita terá de sujeitar-se às exigências e regras dos 

capitalistas” (MARX, 1963, p. 102).  

Assim, foi empreendida pesquisa na unidade escolar denominada Colégio 

Estadual Emília Ferreira de Carvalho, da rede pública estadual, em Jataí-GO. A observação se 

estendeu de janeiro a dezembro de 2004. Nesse período, ocorreram observações em semana 

de planejamento anual, encontros coletivos mensais, paradas pedagógicas semestrais, aulas, 

início da atividade docente em dias diferentes, recreio na sala dos professores, nos corredores 

e pátio, reuniões pedagógico-administrativas, reunião do Conselho Escolar e Conselho de 

Classe no final das atividades previstas e após a recuperação especial, no final do ano letivo. 

Foram coletados dados através das análises de documentos, questionários, entrevistas, 

conversas informais com os onze professores, nove alunos, pessoal administrativo e de 

serviços gerais.  

Nessa unidade escolar, no turno noturno, funciona exclusivamente essa 

modalidade e, no diurno, o Ensino Fundamental de 1ª a 8ª série. É importante destacar que a 

análise dos dados serviu como ilustração do que está proposto como objetivo desse trabalho, 

qual seja desvelar a lógica que destina à classe trabalhadora através de políticas 

compensatórias e de ações focalizadas e pontuais, que visariam incluí-los na sociedade como 

cidadãos. Segundo Gohn (2002), afinal incluir/excluir nada mais é do que mecanismo 

ideológico que camufla as desigualdades econômicas e sociais. O que se quer é esvaziar e 

descaracterizar as diferenças dos grupos enquanto classe social e dos conflitos e antagonismos 

que se estabelecem em diferentes espaços. É uma falsa consciência (ideologia), posta para 

falsear a necessidade de garantir direitos essenciais ao ser humano, como a escolarização.     

A escola pesquisada possui dez salas de aula de tamanho médio. Uma sala de aula 

foi transformada em secretaria e outra em laboratório de informática com dez computadores e, 
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ao mesmo tempo, em sala de vídeo com uma tv e vídeo cassete. Possui uma sala ampla e 

isolada do restante do prédio, onde funciona a biblioteca (esta sala/biblioteca foi construída 

em sistema de mutirão, em fins de semana, pelos estudantes da EJA). Se, por um lado esse 

tipo de iniciativa, talvez possa ser considerado como uma manifestação de resistência, ou seja, 

diante da precariedade das condições que lhes são dadas a estudar os sujeitos demonstram que 

podem se unir, e realizar até obras, independente do poder público. De outro, parece não ser 

essa a leitura que é feita nas representações que se percebe do fato, isto é, o que acaba sendo 

recorrente é que não há mesmo recursos públicos e, que a saída, inclusive citada como 

exemplo a ser seguido por outros, é de que o voluntariado funciona mesmo. Hobsbawm, ao 

discutir as possibilidades da resistência camponesa afirmou algo que se aplica neste caso, os 

operários embora possuam as suas possibilidades ainda não conseguem exigir/reivindicar, 

pois “muito mais freqüentemente se queixam” Além do mais, não está posto claramente aos 

estudantes da EJA e nem para a população em geral “quais são os mecanismos políticos que 

existem para que se façam ouvir” (1998, p. 230 - 231). Há ainda duas salas de mais ou menos 

dois metros de largura, onde funciona a fotocopiadora, e uma outra que serve de almoxarifado 

e sala dos equipamentos para educação física e, uma cozinha também de proporções 

reduzidas. 

A unidade escolar conta com um diretor43, um secretário geral, oito auxiliares 

administrativos, 15 de serviços gerais, duas responsáveis pela “biblioteca”, dois porteiros, 

duas merendeiras, um gerente de merenda, três professores dinamizadores do laboratório de 

informática, seis coordenadoras pedagógicas e onze professores que atendem a EJA e 18 que 

atuam no ensino fundamental, num total de 69 funcionários.   

A necessidade de mostrar as condições concretas em que funciona uma escola 

noturna se dá pela necessidade de empreender a desnaturalização dos fenômenos. A ideologia 

faz parecer natural tanto a instabilidade quanto a precariedade, bem como a competitividade e 

a seletividade. Nessas condições, os direitos sociais se apresentam como privilégios, sendo 

concedidos a uma minoria. Como afirma Marx (1972), a sociedade é o produto da ação 

recíproca dos homens e se constitui pela ordenação de uma base material e de outra não 

material”. Na sociedade capitalista, acrescenta ele, a distribuição dos bens é desigual. Cada 

forma de poder cria suas próprias relações de direito. A distribuição desigual dos bens 

                                                 
43  Os diretores das unidades escolares passaram a ser chamados de Gestores, a partir da proposta de 
implementação do PDE, entretanto, como essa alteração foi mais uma das decisões tomadas pelo alto, na escola, 
continua não só a denominação como também a função de dirigir (entendida como a pessoa encarregada de 
encaminhar e/ou solucionar problemas administrativos). Os problemas didático-pedagógicos são na maioria das 
ocasiões, ignorados por desconhecimento por parte do(a)  gestor(a) de como levantá-los e problematizá-los.  
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produzidos é que gera as desigualdades. É a mesma lógica que orienta a distribuição desigual 

dos produtos, que destina uma escola pobre para pobres. O sistema educacional, na sua 

estrutura por exemplo, faz tantos ajustes e é o tempo inteiro “reformado”, mas não se 

menciona que existe maior remuneração nos vencimentos dos que dirigem a escola, diretor e 

secretário geral - na atual distribuição de carga horária, o diretor e o secretário geral recebem, 

por dedicação exclusiva, o que equivale a 60 horas –;  os demais funcionários e professores 

recebem vencimentos por 20, 30 ou 40 horas de trabalho. É comum encontrar professor 

atuando em duas redes e ainda desempenhando outra atividade fora da docência, para 

completar a renda. 

Recorrer à fonte oral permite aproximar das pessoas envolvidas, e ouvir o que elas 

têm a dizer sobre as condições em que estudam. Essas opiniões podem, talvez, contribuir para 

o debate na concepção de políticas públicas de educação do Brasil, de Goiás, e influenciar na 

elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) de Jataí-GO, ainda por fazer. Se o que os 

estudantes disserem passar a ser ouvido, ter-se-ão mais elementos que subsidiem as ações, do 

que os números frios e impessoais dos dados do IBGE e que costumam ser os principais 

elementos que fundamentam a elaboração dos programas, além, é claro, das recomendações 

dos organismos multilaterais, através das várias agências e fóruns encomendados. Se isso vier 

a acontecer, o esforço terá compensado.  

Ouvir os discentes da EJA noturna, da rede pública estadual, em nível médio foi 

motivado pela ausência de dados sobre como é a escola noturna, ou seja, em que condição se 

estuda numa escola pública à noite. Os programas e as ações que são destinados a eles não 

dispõem de dados dessa natureza, apesar dos formulários que os estudantes preenchem, por 

ocasião da realização de avaliações feitas pelo governo. Entretanto, esses questionários, 

geralmente, são extensos e direcionados para se coletar informações específicas. Outro fator é 

a distância da realidade em que esses instrumentos são elaborados. O fato de ter estado por 

um ano, em diversos momentos, na escola, ora assistindo à primeira aula, outra ora, as 

últimas, ou estando no momento da explicação de um assunto, até o fechamento dele com 

avaliação, permitiu compreender o sentido das respostas dadas nos questionários e nas 

entrevistas. Supõe-se que dados analisados à distância acabam por evidenciar a continuidade 

da crença em sujeitos e escolas idealizados que devem adequar-se às propostas apresentadas.  

As falas dos professores44 registraram: i) a precariedade das condições de 

trabalho, ii) a sobrecarga de trabalho e estudo deles e dos estudantes e iii) os baixos salários. 

                                                 
44 Os professores foram denominados de P 1 a P11, o número corresponde à posição na ordem de questionários e 
entrevistas.  
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Já em relação aos estudantes45 foram constatados: i) a não realização do sonho de infância de 

seguir uma carreira profissional (engenharia, enfermagem, professor, militar), evidenciando 

um alto grau de melancolia, ii) a representação negativa da própria intelectualidade, iii) a 

baixa estima e iv) a autoculpa pelo insucesso escolar e no trabalho. Foi difícil presenciar 

como lhes dói falar dos desejos postos de lado. Abandonar os estudos não é fácil como se 

pensa. Os dados do IBGE e do Censo Escolar registram as taxas, mas não o contexto em que 

ocorrem - o abandono se dá, à medida que eles vão percebendo não ser possível freqüentar a 

escola. Portanto, afeta a subjetividade. Registramos um processo doloroso: ter que renunciar 

aos estudos. A ausência de estudos se torna um fardo pesado demais para carregar e o trabalho 

uma necessidade imediata demais para ser ignorada. Talvez seja esse o motivo pelo qual, 

pesquisas registraram sucessivos retornos à escola. Muitos dos estudantes da EJA fazem essa 

renúncia, na maioria, muito jovem, ainda na primeira infância. O E1 afirmou: 

 

Meus pais até me aconselhavam a não parar de estudar, mas, a ausência de 
recursos da família me pressionavam e, eu sentia necessidade de contribuir 
em casa, parei de estudar mais sofria muito quando chegava a hora em que 
deveria ir para a escola.  

 

A impossibilidade de estudar, o insucesso escolar, o abandono do desejo é comum 

entre os estudantes da EJA. Dos 65 questionários46 entregues aos estudantes, 56 foram 

devolvidas, talvez a pressa, as preocupações como outra coisa, o medo do que seria feito com 

aquelas informações tenha feito com que nove não fizessem a devolução. A idade variou entre 

21 e 49 anos e uma maioria, 63,7%, do sexo feminino. Essa é uma característica marcante na 

EJA (Ensino Médio), a maioria é de mulheres. Embora a secretaria da escola tenha informado 

que 123 estudantes foram matriculados nas três turmas, no mês de outubro - data em que foi 

aplicado o questionário e, feitas as entrevistas - eram freqüentes apenas 90.  Houve 

dificuldades de ter um número razoável, diante da dificuldade, recorremos ao coordenador (a), 

foi ela quem forneceu a seguinte dica “na semana de provas eles vêem em maior quantidade, é 

nessas ocasiões a mais apropriada”. Seguimos sua sugestão e conseguimos encontrá-los em 

maior número no dia da “revisão” para a prova de matemática, encontramos apenas 65.  Em 

função da não conciliação de horários do trabalho e da escola, a rotatividade de estudantes nas 

aulas, é muito grande.  

                                                 
45 Os estudantes  foram denominados de E 1 a E 9,  o número corresponde à posição na ordem de questionários e 
entrevistas.  
 

46  Esse instrumento constou de três partes: a primeira sobre a interrupção dos estudos, a segunda sobre o retorno 
à escola e a terceira sobre a relação entre trabalho e escola. 
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Os dados revelaram que a maior parte dos homens parou de estudar três vezes e a 

maioria das mulheres uma vez apenas. As disciplinas, que devido aos baixos resultados de 

aprendizagem, mais contribuíram para a desistência foram Matemática seguida de Língua 

Portuguesa. Para os homens, quando o abandono não esteve relacionado à escola, os motivos 

principais foram o trabalho, seguido de serviço militar e problemas familiares. Já para as 

mulheres, os motivos foram: trabalho, casamento em função de gravidez, reprovação e falta 

de incentivo dos pais. Apesar de responderem que houve causas externas obrigando-os à 

interrupção dos estudos, a maioria carrega um alto grau de autoculpa pelo insucesso escolar.  

Sobre a produção do fracasso escolar, há quase uma década, Patto já denunciava 

que o descaso do poder público com o nível fundamental criara uma situação em que regras, 

normas e procedimentos didáticos excluíam as crianças das camadas populares. Essa autora 

afirma “Dizem para o oprimido que a deficiência é dele e lhe prometem uma igualdade de 

oportunidades impossível através de programas de educação compensatória que já nascem 

condenados ao fracasso quando partem do pressuposto de que seus destinatários são menos 

aptos” (1996, p. 50). Há, em geral, uma crença na incompetência das pessoas pobres. O 

preconceito de carência cultural ainda não foi eliminado e assumiu, nos últimos anos, 

contornos mais sutis. Patto estava certa, essa geração tem pouco ou quase inexistente 

discernimento político para perceber por si só os mecanismos de exclusão, então, sem saber 

de onde eles vêm “aceitam” o convencimento de que se o sistema não tem nada que o 

desabone; a falha deve estar em outro lugar, ou seja, neles. Esse raciocínio é alimentado 

mesmo durante os diálogos que se estabelecem durante as aulas. As desigualdades 

econômicas geradas pelo sistema econômico vigente, que afetam os trabalhadores 

empregados ou não, sobressaem nas salas de aula da escola pública noturna. Nesse sentido, 

concordamos com Silva (2004, p. 55), “faz-se necessário denunciar o aligeiramento com que 

a questão da educação de jovens e adultos continuou a ser tratada em nosso país”.  

A observação e as entrevistas revelaram que os estudantes da EJA são pessoas 

cheias de sonhos e desejos de serem profissionais, inclusive, sem grandes ambições em 

termos de carreira. Pela grande emoção com que falam dos ideais que tiveram que abandonar, 

é possível considerar que seriam altamente comprometidos com o que viessem a fazer. A 

expressão dos seus rostos, ao falar dos seus sonhos desfeitos, suas lágrimas, foi comovente e 

causou, em diversos momentos, indignação. E2, uma estudante do primeiro ano/período, de 

28 anos de idade, que gostaria de ter sido policial militar (quando alcançou o grau de 

escolaridade exigido, havia passado da idade mínima para ser aceita), descreveu assim sua 

história.“Tornei-me uma dona de casa de certa forma, como pessoa, me sinto incompleta”. 
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E5, um estudante, que sonhou ser engenheiro mecânico e agora, aos 38 anos de 

idade e cursando o primeiro ano, afirmou, desviando o olhar para que não fosse visto com os 

olhos cheios de lágrimas: 

 

Até hoje sonho com as idéias que tinha para desenvolver no campo da 
engenharia mecânica, minha paixão, não sei como explicar por que queria 
tanto ser engenheiro, acho que teria sido um dos bons.  

 

Embora seja esta a realidade que E5 tenha que enfrentar, ela é a causa da 

melancolia de muito mais pessoas do que se imagina. O sistema de ensino brasileiro sofreu e 

sofre da falta de uma política de educação que garanta a continuidade das ações 

empreendidas.  Para Rivero (1997), essas políticas educativas devem ser de longo prazo e de 

Estado e não de governo. E9 sabe o que a fasta de estudos representa não só porque ela 

impede ou dificulta o exercício de uma profissão, mas, também porque a fasta de estudos 

acarreta um alto grau de preconceito contra o não escolarizado que se manifesta de diferentes 

formas. 

Tenho muita vergonha de ter pouco estudo, tenho dificuldade para arranjar 
namorada, tenho que trabalhar das sete da manhã as nove da noite, estudo só 
um semestre por ano devido ao trabalho.  

 

E9 afirmou que trabalha em um depósito de grãos, e, durante o período da safra 

dedica-se inteiramente ao trabalho. Conclui ele: 

 

Nós que estudamos e trabalhamos ao mesmo tempo, às vezes não dá para 
nos dedicar ao máximo na escola, porque o tempo é curto. Mas, isso não 
quer dizer que somos menos capazes. 

 
 

A E4 declarou com certa indignação.  

 

Devemos reivindicar nossos direitos para obtermos uma escola adequada e, 
assim, ter condições de mostrar que nós alunos da EJA não somos melhores 
e nem piores.  

 

Torres (1997, p. 75) adverte que “Na economia global do mundo atual os salários 

elevados estão cada vez mais ligados a requisitos educacionais para funcionar com sucesso 

em organizações de trabalho com desempenho elevado”. A fala desses estudantes registra 

que, embora não consigam identificar os motivos do fracasso, de uma forma nebulosa, eles 

percebem os mecanismos de exclusão que a política de ‘dar algo aos carentes’ comporta – 
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dentre eles os que se dão no espaço escolar –, e que funcionam através da competitividade e 

da seletividade de capacidades. O que eles ainda não sabem é que esses mecanismos de 

exclusão deveriam ser assumidos pelo capitalismo cujas escolhas arbitrárias, na medida em 

que o preço é pago por quem não participou da escolha e não o são, é velado também que, se 

outras escolhas tivessem sido feitas, a vida deles poderia ter assumido outros contornos, o que 

permitiria produzir outro tipo de relações escolares, tanto entre si quanto entre si e o 

conhecimento que é veiculado na escola.  

Entretanto, embora desconheçam como esse mecanismo opera, sentem que algo 

lhes afeta. A produção da subjetividade humana se constitui da capacidade de distinção; o 

sujeito utiliza-a para realizar as escolhas que lhe são sentidas como necessárias na vida 

cotidiana. Como a ideologia se encarrega em tornar o discernimento nebuloso, o adolescente – 

geralmente é na adolescência que ocorrem a maioria dos abandonos aos estudos – acaba por 

assumir sozinho a culpa pelo seu insucesso. A autoculpabilização se reflete na baixa estima 

que eles carregam. Com a subjetividade afetada desde a adolescência, as relações sociais que 

se dão no espaço escolar noturno entre jovens e adultos, também ficam mitificadas e afetam a 

vida do estudante que a elas se submete. Ora, o estudante sente que suas desvantagens são 

reais, então, ele próprio sanciona sua inferioridade intelectual e não suspeita que elas foram 

produzidas cultural, social, política e economicamente.  

As instituições de ensino não escapam ao determinismo ideológico e, em função 

disso, as relações que se estabelecem em seu interior sofrem interferência da mentalidade 

incrustada, que divide e seleciona os melhores. Entre professores e estudantes e entre colegas 

de trabalho e de estudo, o espaço escolar observado reproduz o improviso e o auxílio dos que 

possuem um pouco mais com os que estão totalmente desprovidos. E é essa a atitude que o 

neoliberalismo quer, que os pobres socorram os miseráveis, enquanto a burguesia aproveita-se 

dos resultados do sacrifício de todos eles. As relações de ajuda, concessão e de barateamento 

são partes constitutivas do processo desnivelador, através de mecanismos, inclusive 

reconhecidos pela sociedade, como é o caso da escola, e facilitados pelo próprio sistema. 

Assim, os objetivos ocultos da lógica neoliberal, de suprimir direitos sociais e convencer que 

é preciso ser um “solidário doador”, são alcançados com relativa facilidade. Em depoimento, 

quatro dos 11 professores afirmaram que utilizam uma parte do próprio salário para garantir 

as cópias das avaliações, das apostilas e locação de fitas de vídeo para viabilizar aulas 

melhores aos estudantes, fazendo rodízio entre eles a cada mês. Como o número de estudantes 

é grande, esse valor chega a atingir 25% do vencimento mensal do professor.  Os nove 

professores que não realizam essas ações, talvez pensem diferente em relação os professor ter 
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financiar para garantir que seus alunos estudem, embora não fosse intenção detalhar a questão 

em dado momento ficou visível a desaprovação de alguns e a indiferença quanto a questão por 

outros.  

Num contexto assim, não é, então, estranho, que as relações sociais observadas no 

espaço escolar se dêem com sentimento de piedade e de solidariedade, como veremos a 

seguir. Então, responder a quem a EJA se destina, aos “carentes”. Esse tipo de escolarização, 

da forma como vem acontecendo, sem recursos, perpetua e tem sacramentado a menor 

capacidade dos pobres, carência e desprestigiado e descaracterizado a atividade docente. 

Nessas circunstâncias, o educador parece ter assumido o papel de assistente social. Em função 

dessa inversão de papel, é que encontramos no ambiente escolar, relações carregadas de 

piedade e que visivelmente contribuem para descaracterizar a relação professor X aluno. Isso 

explica talvez o argumento de P4, quando afirmou que prefere pagar as cópias para os alunos, 

do que dispensar um tempo da atividade para que eles expliquem por que estão sem dinheiro.  

 

2.2 Entendendo as relações no espaço escolar 

 

Para tentar captar as relações sociais que são tecidas no espaço social da escola e 

que são instituídas na comunidade escolar investigada, optou-se por: a) análise documental, b) 

questionário aplicado em três turmas, por sorteio (uma do primeiro, uma do segundo e uma do 

terceiro período) e com professores, coordenadores pedagógicos, secretário geral e gestor, c) 

entrevistas com um coordenador do Núcleo Regional de Educação a Distância (NURED), o 

diretor, o secretário geral, as duas coordenadoras pedagógicas da EJA, o professor 

dinamizador do laboratório de Informática, os professores e nove estudantes (sorteados três 

em cada turma). As análises documentais foram do Regimento47 Escolar (RE), do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) e do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE).  

No RE, aprovado pela Secretaria Estadual da Educação (SEE), Portaria nº 1.134 

de 08/02/2001, consta que quanto à finalidade, ‘a escola ministra’: a) Ensino Fundamental; b) 

Ensino Médio e c) Educação de Jovens e Adultos; Sobre os fins e objetivos da unidade 

escolar, está escrito –: os fins – “apresenta os princípios liberais – de liberdade e os ideais de 

solidariedade humana”; os objetivos: “a) formação necessária ao desenvolvimento das suas 

potencialidades, b) auto-realização, c) qualificação para o trabalho e d) preparo para o 

                                                 
47 A palavra significa, segundo o Aurélio, s. m. – Regime. Corpo Militar sob comando do coronel. E s.m. (do 
Lat. Regimentum ) – ação de reger, Regime, direção. Estatutos. Regulamento.  
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exercício consciente da cidadania”. No Artigo II, afirma-se: “Havendo procura, a oferta do 

ensino para portadores de necessidades especiais e o ensino para jovens e adultos, na função 

do ensino fundamental e médio será ministrada” (p. 01). Essa terminologia utilizada no 

documento evidencia a confusão entre ensino X educação. E cita os artigos 205 e 156 da 

constituição Federal que garantem esse direito.  

Quanto à gestão da escola, consta no documento que ela é democrática e 

colegiada, e acrescenta que o entendimento desses dois princípios de gestão significa “tomada 

de decisão conjunta no planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das questões 

pedagógicas e administrativas”. Quanto à estrutura, o referido artigo cita a hierarquia da 

organização dos cargos e, também acrescenta como unidades complementares o Conselho 

Comunitário, o Conselho de Classe, o Grêmio Estudantil e o Conselho Escolar. No que 

concerne às atribuições da direção da unidade escolar, o documento cita 21 itens, não 

menciona em nenhum deles, o termo gestão. Está em curso a implantação da gestão 

empresarial na escola. No entanto, os documentos continuam a fazer menção ao termo 

direção, definida como opção da escola, e mostra como atribuição maior da direção 

“diligenciar junto aos setores competentes o oferecimento de condições para ministração de 

ensino de qualidade”. O coordenador de turno48 deve “assessorar o diretor, técnica e 

administrativamente”; o coordenador pedagógico “é o responsável pelo cumprimento da 

política pedagógica da Secretaria com a finalidade de assegurar a qualidade do ensino”, 

devendo ser este pedagogo ou possuir nível de pós-graduação.  

A análise do RE encontrou as seguintes atribuições ao corpo docente: “o professor 

diariamente deve desenvolver as atividades de sala, rubricar e registrar o conteúdo ministrado, 

a freqüência dos alunos e os resultados da avaliação”. E ainda “a avaliação é contínua e 

cumulativa”.  

Quanto a EJA, no que se refere ao ensino e ao funcionamento dessa modalidade, o 

RE consta que “O colégio oferece ainda a Educação de Jovens e Adultos, do Ensino Médio, 

com duração de 01(um) ano e meio dividido em 03(três) períodos letivos com carga horária 

de 107 dias letivos por período. (1200 horas total e 400 horas por semestre)”. A respeito do 

corpo discente, o regimento fala da submissão/aceitação às normas estabelecidas. Nesse 

sentido o artigo 44 afirma “os objetivos dos cursos ministrados é procurar desenvolver no 

                                                 
48 A SEE eliminou a função de coordenador de turno em 2002, mas ela ainda não foi alterada no documento que 
regulamenta as atividades nessa unidade escolar.  
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educando a formação indispensável para o exercício da cidadania contribuindo para a 

projeção no trabalho e em estudos posteriores”.  

Ao tratar do currículo pleno, o RE cita os objetivos, a matriz curricular, as 

ementas dos componentes curriculares e afirma: “As matérias serão distribuídas, assegurando 

o relacionamento, a ordenação e a seqüência dos conteúdos”. “Bimestralmente haverá 

encontro para: avaliação dos objetivos propostos, do desempenho dos profissionais e 

replanejamento das ações específicas de cada setor”.  

No capítulo II, o RE trata da avaliação da aprendizagem e afirma que “a 

verificação do rendimento escolar é o mecanismo adotado para apurar o desenvolvimento 

qualitativo e quantitativo do aluno”, devendo ser “contínua, cumulativa, abrangente e 

diagnóstica” e acrescenta: “deverá ser expressa em nota de zero a dez, variando em décimos, 

não haverá arredondamento de médias”. Traz como observação que “As avaliações pré-

determinadas podem requerer nova oportunidade com motivo justo e no prazo de 48 horas”. 

Acrescenta que a recuperação se dará de forma: “contínua, paralela e especial”.  

No RE consta uma seção tratando “Da aceleração, avanço e aproveitamento de 

estudos”, que diz: “A aceleração de estudos é a forma de reduzir a distorção idade/série e 

propiciar às crianças e os jovens com atraso escolar oportunidade de atingir níveis de 

conhecimentos compatíveis com a sua idade”. Como seria compatibilizar conhecimento com 

idade?  A compreensão de que o processo ensino aprendizagem se dá com maior facilidade 

pela idade nos parece já bastante defasada, ela acaba por ignorar saberes que são adquiridos 

pela vivência de cada um no meio social.  

A matriz da EJA apresenta carga horária diária de cinco aulas de 45 minutos 

assim elaborada: Na tabela a seguir são explicitadas as diferenças em termos de quantidade de 

hora/aulas e de áreas do conhecimento entre a EJA e o ensino Médio regular da rede estadual 

de ensino.  
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Tabela comparativa entre as disciplinas e a carga horária do ensino médio regular e a 

EJA.  

Área do conhecimento Disciplina Número de aulas Total  

  EJA/ EM EJA/ EM EJA/ EM EJA/ EM 

1- Linguagens Códigos e 

Suas Tecnologias  

Língua Portuguesa 

Arte  

Ed. Física 

Informática  

05      05 

01      01 

-        02 

-         -     

05     05 

01      01 

-         02 

-          -     

05      05      

01      01       

-         02 

-         -     

15  15 

03  03 

-    06 

-      - 

2- Ciências da natureza e 

Matemática  

Matemática  

Física  

Química 

Biologia   

05     04 

02     03 

02     02 

03     02      

05      04 

02       02 

02       03 

03      02 

05      04 

02      02 

02      02 

03      03 

12  15 

11  06 

10  06 

09  07 

3- Ciências Humanas História  

Geografia  

02      02 

02      02 

02     02 

02     02    

02    02 

02     02 

06  06 

06  06 

4- Parte diversificada  Inglês  

Espanhol 

02      02 02     02 02     02 06  06 

5- Temas Transversais  Sociologia  

Filosofia  

-         01 

-         01 

-         01 

-         01 

-       01 

-       01 

-     03 

-     03 

Fonte: Dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Educação de Goiás.  

 

A tabela acima evidencia a ausência ou baixíssima representação das Ciências 

Humanas. Em período recente da história da educação, por questões ideológicas que estavam 

presentes em um contexto de domínio militar, o currículo do ensino médio foi alterado para 

suprimir ou diminuir as áreas do conhecimento - disciplinas - que desempenhavam o 

importante papel da formação crítica do aluno. Embora esse contexto de imposição militar, 

em tese, tenha se tornado coisa do passado, a matriz curricular - após a reformulação e ajustes 

para “formar o cidadão crítico e participativo” - continua com a supressão da importante 

contribuição que essa área dá à formação crítica dos estudantes. Esse não reconhecimento 

evidencia o caráter despolitizador que reveste a proposta curricular da EJA e mesmo do curso 

regular do ensino médio. Portanto, a intenção de, através da escola básica, dar condições ao 

jovem ou adulto de se tornar crítico e participativo é inócua, dentre outros fatores, pelo 

tratamento que vem sendo dado às áreas de Ciências Humanas. O desprestígio se confirma 

não só pela inexistente ou baixa carga horária, como pela ausência de concursos públicos para 
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profissionais licenciados nessas áreas. Um acontecimento registrado em uma das aulas de 

História é bastante significativo: A quarta aula, às 21:30, dos 35 estudantes matriculados, 10 

estavam presentes. P5 iniciou lembrando que, na aula anterior, foi apresentado o filme “Em 

nome de deus” e, que iria recolher os relatórios solicitados que deveriam conter as 

características físicas e psicológicas das personagens, a época, a síntese do enredo, conclusão 

(o que o filme acrescentou em termos de conhecimento). Dos 10 presentes, só seis estava na 

aula anterior - eles faltam muito e há um rodízio nas presenças. Uma estudante disse: “Não 

entendi nada do filme” e perguntou “o que é nacionalidade professora?” P5 respondeu, 

“significa ser americano”. Para o não entendimento do filme, nada respondeu. Talvez minha 

presença a tenha intimidado, não sei, ficou a dúvida, ou ela não saberia mesmo. Em Jataí-Go 

em geral são poucos os professores licenciados em História e mesmo os que o são, na maioria, 

fizeram ou estão fazendo licenciatura parcelada. 

Na EJA, não há aulas de Filosofia e Sociologia, que poderiam contribuir para a 

compreensão dos aspectos políticos, culturais e ideológicos e para o questionamento e a 

argumentação crítica. É precário o entendimento das contradições sociais tanto por parte dos 

estudantes quanto dos professores. Além das demais questões, sem aulas de Informática, o 

estudante estará em desvantagem para compreender minimamente questões virtuais e os 

aspectos que envolvem as situações ligadas à informatização dos espaços sociais em que vive. 

Enfim, o estudante da EJA está sendo submetido a uma escolarização, além de superficial e 

aligeirada, também em descompasso com as exigências atuais.  

Em geral, o conteúdo do RE prevê a conformação e a adaptação à realidade 

posta e a necessidade de inserir-se no mundo dado. As exigências explicitadas ao longo do 

documento evidenciam de diferentes maneiras, que “o aluno deve obedecer às regras da 

escola”.  O tratamento que é dado ao papel que o jovem ou adulto deve desempenhar no 

espaço escolar em nada se diferencia do que a escola permite às crianças do ensino 

fundamental – esse tratamento aparece no currículo escrito (o estudante será incentivado a ser 

participativo e crítico), totalmente diferente do que de fato acontece (o aluno insere-se e adere 

a um espaço social já construído).   

O PPP da escola não foi cedido para análise; segundo a secretária geral, em 2002, 

houve vários encontros da comunidade escolar para elaborá-lo. Ela afirmou: “Há um rascunho 

abandonado num armário, está só na forma de rascunho, pois, com a exigência e cobrança de 

fazermos o PDE o pessoal achou melhor deixar pra lá, e por questão de tempo, não foi 

possível fazer os dois”. Parece que ao menos nessa escola o PPP foi, de fato, substituído pelo 

PDE. Não seria mesmo esse o objetivo tácito? Fazer com que o Projeto Político Pedagógico, 
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uma iniciativa dos educadores e pensado realmente pelo corpo docente, fosse substituído pelo 

PDE (pronto/impresso para marcar x nos parênteses) que impõe visão estratégica para 

viabilizar as reformas e os ajustes na visão empresarial? Sobre o PDE, a sugestão é para que 

se tente viabilizar os recursos materiais/financeiros com a comunidade. Na verdade, em 

muitos lugares é a comunidade que necessita dispor das dependências da escola pública para 

realizar (galinhadas e feijoadas) beneficentes para socorrer, numa emergência, alguém que 

esteja necessitando fazer tratamento e/ou cirurgias. Pelo Brasil afora, é bastante comum a 

escola servir para que muitas famílias se abriguem em ocasiões de enchentes, por exemplo. 

Mesmo assim, o MEC tem feito seguidas campanhas publicitárias em que a comunidade é que 

ajuda a escola.  

A gestão estratégica tem sérios desvios do dever do poder público, sendo o mais 

grave e discutível deles a desobrigação com a solução dos problemas que requerem dinheiro, 

estão sendo deixados para que a “comunidade” encontre os meios de solucioná-los. Como 

informou a presidente49 do Conselho Escolar: 

 

Essa reunião realizada no mês de outubro estamos prestando conta do que 
foi decidido na outra reunião em abril e, após seis meses concluo que a 
tentativa de buscar parcerias praticamente foi sem efeito algum, o que 
conseguimos de fato se resumiu aos donativos trazidos pelos alunos na 
gincana do mês de agosto, e só”. Ela relata em detalhes que esteve em 
várias empresas e em locais comerciais e, “como todas as escolas inclusive 
as outras 13 da rede estadual mais as 24 da rede municipal, além das que se 
declaram filantrópicas, também pedem, quase nada ganhamos”.   

 

O PDE50 apresenta na primeira página uma planilha onde constam as despesas em 

2004, à unidade escolar foi destinado R$ 24.100,00 para 517 alunos do Ensino Fundamental e 

437 da EJA totalizando 954 estudantes. Esses recursos são destinados a despesas de 

manutenção das instalações físicas, compra de equipamentos e materiais de limpeza e 

conservação além de capacitação do corpo docente em cursos de curtíssima duração bem 

como material didático, excursões com os estudantes, entre outros.  

A relação aluno/docente é de 33,2 de 1ª a 4ª série e de 12,5 de 5ª a 8ª série, o 

documento não apresenta o cálculo para a EJA.  Fizemos os cálculos e essa relação é de 39,72 

alunos por professor, esse número é muito alto, inclusive, em relação aos demais níveis 

                                                 
49 A atual presidente do Conselho Escolar é uma professora do Ensino Fundamental que, por problemas de 
saúde, solicitou aposentadoria precoce e até que tramite o processo, está no quadro suplementar de funcionários, 
aguardando a decisão da Secretaria de Educação. Ela está referendada como “amiga da escola” por ser também 
mãe de aluno.  
50  O PDE analisado refere-se ao ano de 2004, esse documento é refeito no início de cada ano letivo.  
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oferecidos na própria unidade escolar.  Segundo o PDE, o percentual de professores, com 

licenciatura, na unidade escolar, é de 62,8%, esse cálculo é geral e não é apresentado esse 

índice por nível. Os professores que atuam na EJA possuem licenciatura plena e todos estão 

atuando na área de formação, com exceção das disciplinas de Física e Química, que estão com 

Licenciados em Ciências Biológicas; Arte com licenciado em Pedagogia e Língua Inglesa 

com licenciado em Língua Portuguesa. Dois dos professores trabalhavam sob o regime de 

contrato temporário.  

O PDE registrava os índices de reprovação51 nas duas disciplinas consideradas 

mais críticas no ano letivo de 2003: Geografia – primeiro período, 45%, História segundo 

período, 61% e História, terceiro período, 46%. Alguns problemas foram detectados pela 

comunidade escolar e constam no PDE: indisciplina e descompromisso dos estudantes, falta 

de organização do corpo docente e técnico para com a escola, não comprometimento dos pais 

com a educação dos filhos. O documento tem registrado como prioridades a serem 

solucionadas: as disciplinas críticas, a indisciplina, o descompromisso do corpo docente e 

discente com normas e regulamentos.  

O PDE registra ainda que a comunidade escolar considera como força os recursos 

pedagógicos, professores capacitados e os cursos oferecidos pela SEE e Núcleo de 

Tecnologias Educacionais (NTE) e, como oportunidades, participação no programa PDE, 

capacitação dos professores e cursos oferecidos pelo NTE. Entretanto, considera como 

fraquezas: acompanhamento deficiente do desempenho acadêmico dos alunos, organização 

escolar e descompromisso com os objetivos e metas do PDE. E como ameaças: baixo nível 

intelectual dos alunos e desestrutura familiar. O manual emprega termos como força, 

oportunidade, fraqueza e ameaça, que se destinam a dar conta de detectar os problemas e a 

localizar, no entorno da escola, as soluções. Essa é a chamada gestão de resultados que os 

economistas impuseram à escola pública brasileira. É deprimente atentar para as subseções do 

manual que são divididas em o que é? Como fazer? Para tornar a escola eficaz, o manual 

sugere: 

 

                                                 
51 Indagados sobre quais providências foram tomadas para solucionar o índice de reprovação registrado em 2003, 
a secretária geral informou que a professora de História se transferiu para outra unidade ao final do ano letivo de 
2003, e outra, que não reprova tanto (o índice em 2004 nessa disciplina ficou em 23% no primeiro período, 19% 
no segundo e 16% no terceiro), assumiu. Quanto ao professor da outra disciplina continua na escola.  Os 
professores P5 e P7 disseram: “os alunos da EJA têm dificuldade em abstrair e relacionar informações e isso 
dificulta o aprendizado em História e Geografia”; CP2 informou: “A professora de Geografia estava revoltada 
por ter sido retirada da coordenação de turno e ir para a sala de aula, então descontava nos alunos”. CP1 afirmou: 
“Não concordo que os alunos tenham culpa, acho que é o método de avaliação que pode não estar funcionando. 
Acho que é a didática que tá faltando para alguns professores”.  
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� efetividade do processo ensino aprendizagem 

� clima escolar 

� envolvimento dos pais e da comunidade 

� desenvolvimento do patrimônio humano 

� gestão participativa de processos  

� instalações e materiais de ensino 

 

O PDE apresenta-se como visão estratégica (aluno cliente) e possui uma equipe 

disposta a constantemente “avaliar” o trabalho desenvolvido. Como Visão de futuro, procura 

buscar qualidade do ensino, criar e desenvolver a consciência critica e, como missão, preparar 

para o mundo moderno a educação com mudança social. Os objetivos estratégicos pretendem 

melhorar o desempenho acadêmico dos alunos e fortalecer a gestão participativa. A gestão 

participativa pode ser entendida, nas entrelinhas do documento orientador distribuído pela 

SEE, como sendo as ações que a “comunidade escolar” irá implementar para solucionar os 

problemas que a escola tiver.  

No documento, deveriam constar as metas a serem levantadas para resolver os 

problemas. No entanto, consta uma meta para tentar resolver os problemas do nível 

fundamental de 5ª a 8ª série que é fortalecer a implantação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN). Há um líder e um gerente de metas e ambos são professores de 5ª a 8ª série 

e trabalham no turno diurno. Então, os encontros com os professores da EJA ficam restritos 

aos momentos coletivos bimestrais, talvez seja em função disso, que a EJA não entre na pauta 

de discussões, mesmo quando, ao final do ano, os professores que trabalham com a EJA, 

tenham desabafado que não agüentavam mais ir às reuniões que tratam só do ensino 

fundamental. São citadas 27 sub-metas, das quais se destacam as de número: 04 (demonstrar 

as notas no quadro do rendimento); 05 (apresentar o quadro do rendimento); 25 (um professor 

para levar os alunos ao laboratório de informática e tratar de questões ambientais, históricas e 

artísticas com referência à escola); 26 (adquirir um kit de materiais pedagógicos para o 

projeto de levar os alunos ao laboratório – cola, bolas de isopor, tinta guache, papéis Kraft, 

camurça e crepom); e 27 (executar o projeto). No documento escrito não constam metas para 

a EJA especificamente.   

Com relação à gestão estratégica implantada via PDE, parece que o que se faz é 

uma atividade para constar porque a ela estarão atrelados os parcos recursos que a unidade 

escolar receberá. Dessa forma, consolida as relações no espaço escolar para que se dêem sob 

condições hierárquicas, impessoais e compartimentadas. Evidentemente, os sujeitos sociais 
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não se dão conta disso e se esforçam para dar o melhor de si, a realidade se interpõe com a 

fantasia, o ideal com o real e possível com o imposto, formando uma trama. 

   

Sabemos que reformas, geradas em órgãos da administração central, 
encontram, na escola, estruturas culturais e políticas historicamente 
estabelecidas, criando uma trama institucional que interpela, filtra, 
transforma, ignora, escamoteia, ou absorve, muitas vezes fragmentariamente, 
as mudanças pretendidas. (ZIBAS, 2002, p. 72)  

 

Após um ano de observação pode-se afirmar é que a EJA se reveste de situações 

específicas, e, essa especificidade faz com que uns professores tenham para com os estudantes 

da EJA sentimentos de piedade e outros, sentimentos de indiferença. Quanto aos estudantes, 

por sua vez, carregam ainda o sentimento de que o professor é autoridade máxima, e tudo o 

que ele faz está correto e não pode ser em hipótese alguma questionado. Os questionamentos 

e discordâncias são expostos apenas na ausência do professor. Talvez por que os jovens e 

adultos tenham ainda uma representação de escola do tempo de criança ou adolescente em 

que era valorizado o silêncio do aluno.  

Dessa forma, as relações que se estabelecem parecem contribuir para que os 

problemas se ampliem, visto que as insatisfações e solicitações, muitas vezes, não são 

verbalizadas com o interlocutor adequado. É importante ressaltar que a maioria dos 

desentendimentos, em geral, se dá por alguma questão ligada a avaliação; e nas vezes em que 

eles se deram em função dos procedimentos didáticos, o aluno se calou e o professor deu a 

última palavra.   

 

2.3 A relação educador/estudante/conhecimento 

 

O período de observação possibilitou entender que as relações que se estabelecem 

no espaço escolar noturno entre professores e alunos, em geral, tendem a fazer com que os 

docentes, na maioria das vezes, levados pela emoção, sejam vencidos pelos argumentos dos 

discentes que são carregados de autopiedade. Em suas falas, o trabalho acabou por ser 

incorporado, tanto por uns, quanto por outros, como sinônimo de sofrimento. Muitos deles 

utilizam artifícios para se esconder atrás do fato de serem trabalhadores, ter as exigências 

minimizadas, os prazos alongados e as atividades facilitadas.  

Perguntados se o trabalho estava prejudicando de alguma maneira a freqüência à 

escola e a aprendizagem, responderam que sim 36,21%, que não prejudica, 46,55%, e não 

responderam 17,24%. Dentre os que afirmaram que o trabalho prejudica seu desempenho 



 100 

escolar, E5 argumentou, “Por que nunca dá tempo de chegar para a primeira aula”. Esse 

atraso se dá pela variação que o patrão impõe para ele de acordo com o movimento de clientes 

do dia e a necessidade “tenho que arrumar a mercadoria no lugar”. E5 trabalha como 

vendedor em uma banca de camelô. 

Para E2, que trabalha de entregador numa distribuidora de bebidas, para os 

constantes atrasos da a seguinte explicação: “Como chego atrasado, perco explicações, 

provas, trabalhos”. E E4 afirmou: “Falta tempo para dedicar, o cansaço também acaba 

atrapalhando a concentração e o raciocínio”. 

No que se refere à relação escola versus trabalho, a maioria dos estudantes 

respondeu que “o trabalho não interfere nas atividades escolares”. Se somados os 46,55% que 

afirmaram não aos 17,24% que deixaram a questão sem resposta teremos 63,79%. Além 

disso, as falas e justificativas aos colegas e aos professores em sala registram que, ao 

contrário, a constante necessidade de se ausentar às aulas, ou chegar atrasado às mesmas são 

em função das exigências da atividade que exercem – ocupações informais geralmente não 

têm horários definidos – e comprometem a aprendizagem. Há a possibilidade de que o 

fantasma do desemprego tenha afetado a confiança em se expor uma opinião escrita ser 

prejudicado de alguma forma. Havia uma certa desconfiança de que a pesquisa estivesse 

sendo feita para o governo ou algo assim.  

A suposição acima parece se confirmar, quando a pergunta foi feita inversamente. 

O estudo interfere no trabalho? 68,96% disseram que não, 10,71% disseram que sim, 17,85% 

não responderam.  Dentre os que responderam que sim, E4 definiu assim seus motivos 

“Durmo tarde e acordo muito cedo, fico cansado, trabalho estressado e às vezes, fico de mau 

humor e aí fica muito difícil cumprir o horário”.  

Ouvir esses depoimentos possibilitou reavaliar as opções políticas que o Brasil 

tem feito nos últimos anos. Essas opções são, na grande maioria, em desfavor dos 

trabalhadores e seus filhos. Construir uma nação pela base, ou seja, a partir da necessidade 

histórico-política, tem sido colocado em segundo plano. As pessoas que freqüentam a EJA em 

Jataí-Go vivem e sentem o desemprego, o subemprego, a informalidade, os baixos salários, a 

escolarização precária e superficial e “sonham” afastar-se delas, via diploma de ensino médio. 

“As contradições advindas da assimetria entre riqueza socialmente produzida, por meio do 

trabalho, e as condições espirituais e materiais de vida. O drama da pobreza não é apenas 

decorrente dos baixos salários, mas da educação focalizada, minimalista” (LEHER, 2002, p. 

172). 
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Sobre as relações que se dão no espaço escolar entre professores e alunos, 

especialmente nas ocasiões em que são mediadas pelo conhecimento, foi possível perceber 

que as ocasiões em que elas se dão como atividade transformadora e elevadora da consciência 

são pontuais e esporádicos. Também, ao que parece, em geral o papel politizador do 

educador, tem sido bastante afetado nas últimas décadas, isso ocorre também naquela unidade 

de ensino. As perguntas feitas nesse sentido obtiveram respostas que não conseguiram 

expressar ou o fizeram de forma bastante imprecisa. Se há percepção de algum fator 

(ideológicos, políticos, econômicos) interferindo no ensino- aprendizagem e nas relações que 

se dão no espaço escolar ?  P7 respondeu “Sim, há bastante receptividade” P5 “Sim, em longo 

prazo os resultados qualitativos serão obtidos”. As duas primeiras respostas não tiveram nexo 

entre o que foi perguntado e à resposta dada. P 2, afirmou: “No fim tudo é muito superficial 

tanto a aprendizagem quanto às relações entre nós, tudo é muito corrido”. A terceira resposta 

resumiu como é que de fato a EJA acontece, superficialidade parece definir aquela realidade. 

Falta material pedagógico para todas as áreas o que os professores utilizam é aquilo que 

conseguem por seus próprios meios. Os livros que utilizam são os pessoais, conseguidos com 

alguma editora ou com recursos próprios e, de resto, tudo é transcrito na lousa e os estudantes 

copiam os resumos.   

Para explicar a alienação do professorado, fenômeno que têm origem no contexto 

de empobrecimento em que a carreira docente vem sendo mergulhada. Leher afirma que o 

trabalho alienado acabou por afetar o trabalho docente, sendo assim, a atividade que o 

professor realiza, é destituída da práxis transformadora preconizada por Marx como essencial 

para que o trabalho não se torne alienado.  

 

A pauperização dos docentes e o processo de objetivação/fetichização que o 
capital impõe ao trabalho pedagógico estão inscritas em uma reestruturação 
que prevê a perenização da condição cultural dependente, expressão 
simbólica da condição capitalista dependente. (LEHER, 2002, p. 173) 

 

Esse processo de objetivação/fetichização tem afetado a todos os trabalhadores. 

Todavia, ao atingir os professores imprime uma velocidade maior ao processo de alienação do 

povo, visto que, são eles, em grande parte, os formadores de opinião das novas gerações. E, é 

ainda possível acrescentar, o processo de ditadura pedagógica implementado pelo MEC, a 

implantação do PDE, a sobrecarga de trabalho, a baixa remuneração, a sobreposição com 

atividades fora da docência para completar o salário, a formação acelerada para ocupar 

atividades docentes – as parceladas – dentre outras, estão precarizando e pauperizando, de 
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forma talvez irreversível, a condição intelectual do professorado da educação básica no Brasil. 

A afirmação de CP-1 “A maioria dos casos, nota-se que é um estudante que vem em busca de 

um certificado de 2º grau”. E CP-2 declarou: “E muitos de nós não estamos sabendo lidar bem 

com isso”.  

A coordenadora talvez estivesse querendo dizer que essa versão pragmática que os 

programas de aceleração têm impregnado nas consciências tem se mostrado como algo ex 

novo. A secretária geral e a diretora são as duas pessoas que ficam mais tempo na escola, visto 

que trabalham nos três turnos, o que, por isso, talvez, tenha uma percepção de maior 

abrangência. A diretora afirmou: 

 

Enquanto membro da equipe gestora acho que nem todos as vezes são 
aqueles alunos que não tiveram oportunidade de estudar, encontra-se 
também aqueles que de uma forma ou de outra não dão muita importância 
aos estudos e desde o fundamental não levam a sério os estudos porque 
sabem que terá EJA lá na frente para conseguir o diploma com menos 
esforço.   

 

A CP1 acrescentou: “Os estudantes variam, alguns são muito responsáveis, outros 

levam empurrado, acham que os professores devem entregar tudo mastigado”. As opiniões 

mais ilustrativas e significativas foram dadas por P3, que afirmou o seguinte: “Como eles 

estudam por causa do mercado de trabalho, a maioria tem dificuldade em conciliar trabalho e 

escola e suas exigências”. Por outro lado, se não enfrenta a situação de estudar numa escola 

desvinculada da realidade que enfrenta no trabalho o estudante sabe – porque sofre na pele – 

que o trabalhador desqualificado é explorado. Como afirma Silva (2004, p. 72). “Caso não 

tenha uma profissão acabará por fazer  “bicos”, e afirma ainda a autora, ao considerar que sem 

trabalho, as pessoas “vivem” numa “exclusão incluída”, como forma de estar dentro, (...) 

estão dentro porque estão fora e estão fora porque estão dentro”.  

O peso que é atribuído ao simples fato de freqüentar a escola parece ter 

vinculação com a idéia de escola salvadora, ideologicamente incrustado na população 

brasileira. Segundo esse postulado, Lins & Santiago (2001, p. 412), afirmam que “Em torno 

da instituição escola foram construídas crenças, valores e expectativas compartilhadas 

socialmente para grande maioria da sociedade”. Vê-se, também, que o caráter psicologizante 

dado ao currículo após a LDB e os PCNs, inseriu na percepção do professorado certas 

terminologias, cujo significado eles parecem não saber o que é, mas usa para “explicar” os 

fenômenos que se referem à educação. Como foi o caso da professora que afirmou ser 

favorável a EJA, “porque ela faz com que o aluno se torne mais cognitivo”. Assim é 
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fundamental que qualquer análise que tente compreender o fenômeno educativo, considere as 

questões objetivas e subjetivas e isso significa incluir as dimensões simbólicas visto que as 

ações pedagógicas são circunstâncias e passível de superação.  

Leher (2002) adverte que a perenização e fetichização do trabalho pedagógico 

acabou por inscrever, na subjetividade do professorado, uma visão mimética da realidade em 

que atuam, e isso não se aplica obviamente somente à modalidade EJA, ela é também 

perceptível entre os que atuam no ensino regular, até porque muitos professores geralmente 

atuam no regular e complementam suas jornadas nos programas. Em função da fetichização 

da realidade e do empobrecimento cultural e histórico do professorado, dentre outras questões 

não menos marcantes, é que o tempo vivido no espaço escolar – no caso da EJA, um tempo 

reduzidíssimo – imprime marcas nas trajetórias dos estudantes e vinculam às suas biografias o 

sentimento de ter perdido algo que sabem ser importante, mas que não identificam com 

clareza como e em que medida esta perda se deu.  

 

2.4 As marcas das trajetórias 

 

Foram realizadas nove entrevistas com os estudantes, três de cada série. 

Destacam-se os elementos: i) vida de muito sacrifício financeiro; ii) sonhos e desejos 

perdidos; iii) trajetórias com várias interrupções dos estudos e reprovação escolar; iv) 

autoculpa pelo fracasso ou atraso escolar. A seleção das falas se deu em função do objetivo de 

evidenciar como as biografias dos estudantes registram a aquisição da escolaridade tardia, 

aligeirada, noturna, superficial e descontínua que recebem ou buscam, pouco contribui para a 

ocupação de postos no mercado de trabalho. 

Estudante de 21 anos, único dessa escola aprovado na primeira fase do vestibular 

da Universidade Federal de Goiás (UFG) para o Curso de Educação Física, E3 afirmou: 

 

Quero começar falando do colégio, sempre estudei em colégio público e sem 
trabalhar até a quinta série, daí em diante tive que conciliar trabalho e 
estudo. Reprovei uma vez na quinta e outra na sétima, estudava de manhã e 
trabalhava à tarde, das 13 às 19 horas. Quando já estava no terceiro ano do 
ensino médio, o meu trabalho (uma loja de venda e colocação de toldos) me 
obrigou a fazer viagens e acabei parando. Retomei aqui na EJA à noite e 
continuo trabalhando, pois preciso. Não é muito bom trabalhar e estudar, ou 
seja, você fica mais cansado durante as aulas e é quase impossível fazer os 
trabalhos escolares, isso é importante para ter um desempenho bom, ou seja, 
prestar atenção nas aulas e fazer pesquisa nos trabalhos. Sou filho de 
professora, só mora eu e minha mãe. Sempre tive a decisão de ter primeiro o 
estudo. Mas sempre tive essa convicção, de que o estudo de manhã ele é 
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mais responsável, não por causa dos profissionais mas por causa das pessoas 
que estudam lá. Pra mim o estudo a noite é só um jeito das pessoas não parar 
de estudar.À noite as pessoas estão mais cansadas, a noite, a matéria é mais 
acelerada, acaba sendo um resumo. Esse ano eu estudei a noite, mas, sempre 
estudava no final de semana por causa do vestibular, reduzi o trabalho e 
coloquei a atenção no estudo.  

 

Mesmo com todo o seu esforço, E3 não foi aprovado na segunda fase do 

vestibular e talvez, se conseguir fará algum cursinho para tentar no ano seguinte. Esse(a) 

outro(a) estudante E7, com 37 anos de idade, assim contou: 

 

Iniciei meus estudos aos sete anos e tive que parar várias vezes por viver 
mudando, não levava o documento da escola, fiz várias vezes a mesma série, 
desistir era muito penoso e eu chorava muito. Voltei a estudar e fiz a EJA de 
5ª a 8ª e estou agora aqui. No meu trabalho, eles acham que é sem futuro o 
estudo, porque para fazer o serviço que eu faço, é  zeladora, eles acham outra 
pessoa para fazer igual, e sem o estudo, com muita facilidade.  

 
 

Esse estudante catarinense de 34 anos deu seu depoimento e disse que se mudou 

por duas vezes de Estado. E2 afirmou: 

 

Bem, a minha história, iniciei aos sete anos e cursei direto sem reprovação 
até a quarta série. Na quinta série, abandonei a escola por falta de condições 
de vida, aos 14 anos já trabalhava como um adulto, em fazenda. Somente em 
1996 é que tive que parar de trabalhar em fazenda, os efeitos de lidar com 
agrotóxicos me obrigou a parar. Na cidade, as dificuldades foram grandes, 
todo serviço exigia estudo, então comecei a fazer cursos profissionalizantes e 
com eles vi que precisava do estudo. Tive que iniciar na quinta série 
novamente depois de 20 anos. As dificuldades para retomar os estudos foram 
grandes demais, hoje, aos 34 anos, estou no primeiro ano do ensino médio 
porque é o EJA que favorece trabalhar de dia, estudar de noite, quem sabe se 
amanhã ou depois eu possa quem sabe talvez, chegar até na faculdade. Perdi 
grandes oportunidades, hoje trabalho numa garagem, sou vendedor. Saí de 
minha terra, Santa Catarina, para buscar melhoria para os pais e a falta de 
recursos financeiros impediu de voltar a vê-los vivos novamente. 

 

Essa estudante de 49 anos, definida como E4, resume assim sua história.   

 

“Inicie meus estudos e fiz o primário, iniciei a quinta série e por falta de 
incentivo da minha mãe acabei achando que devia trabalhar e aos poucos fui 
abandonando a escola, fiquei adulta, casei, construí uma família sem 
terminar a quinta série, depois dos filhos todos criados, resolvi voltar a 
estudar e entrei na EJA, na quinta série. Quando conclui, entrei na EJA do 
ensino médio, nesse ano de 2004, estou concluindo. Pretendo agora me 
preparar para fazer o vestibular de enfermagem que é meu sonho 
adormecido”.  
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O drama que acompanha esse jovem de 26 anos é um dos mais dramáticos, E9 

narra o seguinte: 

 

Comecei a estudar por incentivo dos meus pais, e, fui direto até a sexta série. 
Por decisão minha aos 13 anos quis parar de estudar para trabalhar e meus 
pais não incentivaram mais apoiaram. Meus pais sempre falando estuda e eu 
não queria dar valor, nunca parei para pensar o tanto que o estudo era 
importante. Aos 17 anos, sofri um grave acidente de moto com meu irmão 
que tinha 11 e ele faleceu, fiquei em coma por sete meses, fui operado das 
pernas do baço e tive que fazer vasequitomia. Na empresa que trabalho há 
nove anos, os cargos que paga melhor exige 2º grau, computação e eu 
sempre perdendo. Voltei a estudar ha três anos, mas como trabalho em 
graneleiro, no período de safra não posso estudar. Então, faço um período 
por ano e vou demorar o dobro dos demais por causa do trabalho. A partir de 
agosto, vou vir dois dias da semana e lá pelo dia 25 de setembro passo a vir 
todos os dias. A partir daí, durante uma semana assisto as cinco aulas e na 
outra, venho a partir da segunda, porque o serviço só me libera as sete e 
quinze da noite. Minha batalha é essa, se eu não lutar ninguém vai fazer isso 
por mim. No meu caso, a deficiência provocada pelo acidente torna 
dificultoso demais ter que trabalhar num serviço tão pesado, se eu tivesse 
estudo poderia estar num lugar melhor. Espero que o estudo possa me tirar 
dessa vida penosa, pois tenho que subir várias vezes por dia numa altura de 
mais de 35 metros. Conversei com meus chefes para que me dessem um 
outro cargo, mas, ninguém vê o caso do funcionário, como se diz, os que são 
donos do poder e tão lá em cima, vê o que a empresa precisa, o que melhora 
pra eles o que dá mais lucro é que importa. 

  

Dessa forma, as narrativas atestam que os seres humanos que compõem a clientela 

da EJA carregam seus dramas pessoais e suas biografias revelam a rotina vivida por milhões 

de trabalhadores que, como eles também carregam seus dramas. Qual diferença faz ouví-los 

se o drama que estes vivem é o mesmo dos de outros lugares? Se se pensa assim, é porque a 

condição desumana em que vivem os trabalhadores, especialmente os que possuem pouca 

escolaridade, está naturalizada e não incomoda mais. Mas essa não é a reação natural, ou, pelo 

menos não deveria ser, dos outros seres humanos. Se o homem reage naturalmente à condição 

de exploração exacerbada de outro homem, é preciso que se avalie que tipo de homem é, ou 

se tornou, o primeiro. Esses homens e mulheres trabalham, estudam, vivem a maior parte do 

tempo se escondendo, sem deixarem que seus dramas pessoais os afetem. Essas pessoas 

teimam em viver, mesmo na carência de tudo, principalmente, dos direitos sociais.   

Os grupos sociais, que compõem a EJA, são formados de pessoas cujo poder 

aquisitivo é restrito devido à ocupação que exercem ser precarizada. Esse fato imprime uma 

direção às suas vidas, tornando-as como nunca apropriadas às afirmativas de Marx (1985) 

sobre a centralidade do trabalho na vida dos seres humanos. Sendo assim, se a sociedade 

tecnológica colocou entre os homens e o trabalho a escolarização como condição para obtê-lo, 
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não pode ao mesmo tempo, negar-lhe esse direito. Mas a lógica com que o capital opera reduz 

os postos de trabalho bem como, as reais oportunidades educativas. Esse processo tem 

alterado a subjetividade do trabalhador que, totalmente hipnotizado, assiste à sua 

desumanização e a dos que o rodeiam.  Quando dizem que o capitalismo venceu, não há como 

não perguntar: venceu em quê? Se a hegemonia de um modo de produção se sustenta com 

sangue, pode-se afirmar que este sistema é um vampiro e, como tal, ávido por fazer novas 

vítimas. Se nunca está saciado, a cada dia, mais vítimas ele terá de produzir, não sem razão, 

que as classes vêm gradativamente perdendo seu poder aquisitivo e ampliando a base da 

pirâmide social que o sistema capitalista criou. Se como afirmou E9 ”Os que são donos do 

poder e tão lá em cima, só vê o que a empresa precisa, o que melhora pra eles, o que dá mais 

lucro é que importa”. Então, é necessário recorrer a Marx para compreender que a realidade 

só pode ser apreendida pelo seu oposto, não é sem razão também, que os mesmos organismos 

que planejaram a desfiguração da escola e se encarregaram de promover a crescente 

diminuição dos postos de trabalho por todo o globo, se reúna em fóruns internacionais para 

“tentar” achar “solução” para “atender” aos “carentes” que a concentração de riqueza 

promoveu nesse contexto.  

Enquanto isso os estudantes que freqüentam a EJA tentam das sentido às suas 

vidas inclusive, para viver num mundo cheio de incertezas apesar do esforço que fazem para 

conciliar estudo e trabalho. E2 fez um desabafo “Merecemos um emprego digno, isto é, caso a 

pessoa não desista de viver. Todos os seres humanos desejam ser bem sucedidos na vida, não 

é justo que só alguns consigam”. Portanto, o que os estudantes da EJA representam a cerca do 

que vivem ou aprendem no espaço escolar noturno são por eles (re) significados e 

apreendidos ou não, conforme as circunstâncias vivenciadas.  

 

2.5 As representações e a aprendizagem significativa 

 

As representações que os estudantes fazem de si, enquanto alunos da EJA, ou seja, 

adultos, trabalhadores, estudantes noturnos, referem-se ao esforço que empreendem por terem 

que se desdobrar entre estudo, trabalho, vida familiar e afetiva. Solicitados a fazerem uma 

auto-avaliação enquanto estudantes, 29,31% consideram-se bons, 10,34%, regulares, 10,34%, 

ótimos; 22,41% regulares por causa das exigências do trabalho, mas têm consciência de que 

poderiam e precisariam melhorar; 18,56% afirmaram que acabam falhando por causa do 

cansaço; 1,72% consideraram-se totalmente relapsos e 7,20% não responderam. Dentre os que 

não responderam, as seguintes explicações foram dadas E7 disse: “Eu não posso me avaliar, 



 107 

pois só o professor tem esse poder”. E E8 informou o grau de compreensão que ele tem em 

relação ao seu próprio desempenho acadêmico: “Procuro me esforçar, mas sei que não tenho 

dado o melhor de mim e que o que apresento, não é o bastante”. Embora o esforço que 

empreendem seja sobre-humano as exigências da atividade profissional que executam durante 

o dia e/ou parte da noite - um estudante exercia sua principal atividade de trabalho, à noite, 

depois que saia da escola - talvez faça com que o estudante/trabalhador deixe a escola para 

segundo plano. Como constatou Silva (2004) pesquisando essa relação com estudantes da 

EJA em Goiânia, comer é uma necessidade muito mais imediata. Essa decisão parece ser 

muito difícil para eles. Foi ainda E9 que declarou “Não é fácil, o trabalho cobra muito, então, 

no estudo, não consigo fazer uma avaliação justa”. E E7 “desistir era muito penoso e eu 

chorava muito”. Assim, mesmo que para eles o trabalho tenha chegado antes que o estudo, a 

tarefa de conciliá-los diz respeito também, ao poder público.  

No ambiente escolar, as relações sociais evidenciam a forma como as 

subjetividades se interpõem. Os professores, também, emitiram as seguintes opiniões e houve 

uma professora mais citada pelos estudantes como a que consegue fazer com que eles 

aprendam melhor e de um jeito mais adequado e também, está há mais tempo na escola, desde 

a implantação da EJA, quando esta tinha dois anos de duração. Segundo os estudantes, a 

disciplina pela qual essa professora é responsável, é a que eles conseguem aprender de forma 

mais tranqüila. As respostas dos estudantes fazem referência a uma relação de respeito, muita 

cobrança e afetuosidade. Ela é sempre pontual para o início das atividades, diariamente está 

na escola e é também professora numa escola particular. Ela disse que não deixa por menos, 

P4 afirmou: 

 

As aulas que ministro aqui tem o mesmo nível do outro colégio, trago 
emprestado recursos, pago do meu bolso mensalmente cerca de R$ 80, 00 
com cópias de avaliações e de textos, acho doído o aluno ter que se humilhar 
para explicar em público que não tem o dinheiro. Então, tenho uma conta na 
fotocopiadora, e no fim do mês, acerto.  

 

A disciplina que a professora P4 ministra faz com que ela esteja todos os dias na 

escola, assim ela acaba solucionando vários imprevistos que surgem de última hora. Mesmo 

assim, inicia suas aulas com pontualidade. A carga de dramaticidade registrada nas entrevistas 

dos estudantes, as histórias que eles contaram retratam muita dificuldade, complicação e 

problemas; seria até possível dizer que são trajetórias pesadas demais quase insuportáveis. 

Essas vivências, contadas nas entrevistas, aparecem também nas produções de textos 

solicitados por P4: 
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Suas trajetórias sofridas aparecem nos textos. A infância e principalmente a 
adolescência deles, geralmente foi muito difícil, a própria falta de 
escolaridade ocasionou sofrimentos extras, ao que já era precário, e eles 
falam disso não só nos textos, mas, verbalmente. Na EJA, o que acontece, é 
um descaso. Abrem-se as turmas, chamam os professores, e pronto. Essas 
vivências sofridas me incomodam e, lamento muito elas não estarem ficando 
registradas, falta a estrutura para isso, e você por mais que queira não dá 
conta de registrá-las para arquivo então, ficam só nas mentes.  

 

Foi percebido também que o empenho na superação da dificuldade é marcante em 

igual proporção. Entretanto, os estudantes assumem para si toda a responsabilidade pelo que 

lhes acontece e não conseguem perceber que houve circunstâncias para que aquele sofrimento 

todo acontecesse na vida deles. Talvez seja em decorrência dessa formação apolítica, acrítica 

que eles tenham o pior desempenho nas disciplinas de História e Geografia. Falta-lhes 

condições de estabelecer relações entre os fatos históricos, políticos, econômicos e a vida 

deles. Essa percepção é confirmada pela professora de Língua Portuguesa P4 e pela atual 

professora de História, P8. Elas disseram que: 

 

A grande maioria deles tem extrema dificuldade em estabelecer relações 
entre um fenômeno e outro e sobre os acontecimentos e o que estão 
estudando ou vivendo. Além das carências que os estudantes trazem, há uma 
enorme dificuldade por parte dos professores, pois a maioria está 
acostumada com o ensino médio e querem tratar o EJA da mesma forma, 
usando a mesma metodologia. São realidades completamente diferentes e o 
ensino precisa ser diferenciado no tratamento tanto do conteúdo quanto na 
metodologia e na didática. Talvez o baixo desempenho e a desistência 
também alta esteja aí, trabalha-se na EJA, mas avalia-se como se no Ensino 
Médio. O EJA pode ser trabalhado de forma séria, para que se possa ter 
realmente qualidade, essa é a minha luta.   

 

Um outro ponto abordado foi a relação escola X trabalho, ou seja, como se dá essa 

relação se de antagonismo ou protagonismo. Sobre a relação percebida em sala de aula e nas 

produções textuais. A professora P8 deu a seguinte contribuição com sua análise: 

 

A maioria deles é casada e tem filhos. Quando dizemos que eles têm muita 
dificuldade em adquirir material para a escola, muitos perguntam, como? Se 
eles trabalham, acontece que entre o xérox e o pão para os filhos eles não 
tem escolha, eles trabalham, mas ganham muito pouco. P4 concluiu 
“Também ganho pouco demais, tenho dois empregos e não sei se pagaria as 
cópias das provas para eles se eu tivesse filhos para alimentar, 
provavelmente não. Acho triste o aluno na escola pública ter que pagar para 
fazer suas provas é por isso que eu mesma pago e trago as provas para todos. 
Trago jornal, revistas, textos, crônicas. O EJA compartilha o prédio com os 
outros níveis e é só isso, não tem verba para colocar uma copiadora. É 
necessário um comprometimento do governo.   
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P4 talvez por estar na escola há mais tempo e, como ela mesma afirmou, por ainda 

não ter filhos - é recém-casada - possa, com o próprio salário oferecer mínimas condições 

para que suas aulas possam acontecer. Entretanto essa sua atitude é isolada, os demais 

professores solicita ao representante de turma que recolha os R$ 0,15 para a cópia da prova, 

em razão do valor por cópia, eles informaram que fazem de tudo para que a prova tenha 

apenas uma lauda. Essa atividade de recolher o dinheiro e pagar as cópias consumindo 

significativos minutos em que o estudante poderia já estar realizando a prova. È também em 

razão do tempo que se consome com esta arrecadação que P4 considerou mais produtivo ela 

mesma já levar as cópias para eles.  

Para Marx (1985), a compreensão de que a sociedade é cimentada na luta de 

classes é necessária. Se essa compreensão existir, poderá fazer com que os trabalhadores 

tenham condições do enfrentamento através da ação política, que irá permitir aos homens e 

mulheres passarem para uma fase superior de sua história. Todavia, quando ela falta a classe 

em si se desintegra não permitindo consistência nas lutas, e, além disso, a compreensão da 

realidade se dilui em vagas reclamações não direcionadas. As ações acabam se tornando 

dispersas, sem foco, não ocorrendo a solução das questões e como conseqüência, isso 

contribui para permanecer e/ou piorar a situação, como tem sido o caso da escola. A diluição 

da consciência de classe em si e para si do professorado brasileiro tem contribuído para a 

descaracterização e empobrecimento da carreira docente.  

Apesar do esforço sobre-humano que empreendem para conciliar trabalho, estudo, 

vida familiar, vida social etc, ao término do ano letivo, os resultados não foram muitos 

animadores. O número de matriculados, que constou no final do ano foi de 315 estudantes e 

difere do apresentado no início. Ao final do ano letivo de 2004, desistiram 96, ou seja, 

30,47% e reprovaram cinco ou 1,58%, totalizando 32,05% de repetido insucesso escolar. Por 

período, o índice de desistência registrado foi assim 1º período, 39,66%, 2º período, 22,12% e 

3º período, 28,39%. A reprovação se apresenta com um índice insignificante; 1º período, 

1,65%, 2º período, 2,65% e 3º período, 0%. Sobre o baixo índice de reprovação, há a 

possibilidade de que a personificação do “aluno coitado” que trabalha e está cansado criou um 

“costume” de não reprovação. Caso fosse levado com rigor, muitos estudantes seriam 

reprovados por falta, visto que esse é um dos problemas enfrentados didaticamente pelos 

professores. P5 queixou-se que: 
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A maior dificuldade para trabalhar com a EJA é a freqüência, a maioria não 
chega para a primeira aula e o cansaço não os deixa concentrar nas últimas. 
P7 desabafou, o meu maior problema é a freqüência às aulas.  

 

Nos depoimentos dos estudantes, essa situação é confirmada. E4, “Não chego para 

a primeira aula, me atraso por causa do trabalho”, E7 “Falto muito às aulas por causa do 

emprego e E9 declarou: “O trabalho me atrapalha na freqüência, falto muito às aulas”.  

Solicitados a sugerir quais mudanças poderiam ser empregadas para se obter um 

melhor aproveitamento do ensino-aprendizagem e melhores resultados; os professores P4, 

“ampliação do período do curso, quando ele era de dois anos, conseguíamos melhores 

resultados” “cursos de informática, para minimizar a exclusão digital” P3, “ampliação da 

carga horária de algumas disciplinas” P6 “destinação de recursos para esta modalidade, não é 

justo que nós professores tenhamos que tirar dos nossos filhos e famílias para ter condição 

mínima de dar uma aula”  , P2 “Que se tornasse um curso que desse base para que os alunos 

prosseguissem, eles querem tanto” e  P8 respondeu “Recursos para aquisição de material 

didático para o aluno” Grande parte do tempo – 45 minutos por aula - é para os alunos que 

copiem da lousa.  A falta de recursos é absurda, tinha que ser mais eficiente. 

Por que há Políticas Compensatórias nesse país? Quais circunstâncias internas 

contribuíram para gerar essa exclusão escolar? Qual o interesse de que a baixa escolarização 

se mantenha? Quem se beneficia e quem se prejudica com a aceleração da escolarização que 

tem esvaziado o valor dos diplomas emitidos pela escola básica? A quem esse fenômeno 

interessa?. Pensar em todas essas questões nos remete a um fenômeno que hoje parece 

distante, mas que é em grande parte causador de tudo. O momento político 

industrialista/desenvolvimentista/populista fez provocar o êxodo rural nas décadas de 1940 a 

1960; fez a população, até àquela ocasião, vivendo na zona rural, migrar para a cidade. 

Impulsionados pela divulgação oficial de que as chances de uma vida melhor estariam na 

cidade, fez inchar as cidades: homens, mulheres de todas as idades, saíram em busca dessa 

vida mais “facilitada”.  

O resultado dessa migração em massa, alimentado pela ideologia do progresso, 

criou, na prática, problemas urbanos insolúveis ainda hoje. O capitalismo conseguiu seu 

intento, afinal, queria consumidores dos produtos industrializados. Essa população rural, que 

migrou, se constituiu nos habitantes das periferias, e muitos deles se transformaram nos 

carentes a serem assistidos pelos programas sociais dos governos. Assim, o Estado brasileiro 

teve uma fundamental contribuição para alterar os costumes do povo brasileiro, impondo, 

como salvação, a urbanidade. Como não houve uma política pública para essa finalidade, o 
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improviso os esperava. Gramsci (1984, p. 96), adverte-nos: “Se cada Estado tende a criar e a 

manter certo tipo de civilização (e, portanto, de convivência e de relações individuais), tende a 

fazer desaparecer certos costumes e hábitos e a difundir outros. O Estado faz isso através da 

escola, entre outras instituições e atividades”. Dessa forma, destinar o campesinato à escola, 

para transformar-lhe os hábitos de naturais para industrializados, foi imperativo. Porém, como 

o povo aglomerado troca idéias e isso era perigoso, desarticular as massas propensas à 

revolução exigiu desmobilização gradual através da escola precária.  

Nessas circunstâncias, os anos de expansão da indústria e do comércio 

arregimentaram em torno das cidades a maioria da população, e esse fenômeno atropelou 

nosso desenvolvimento humano, alterando a subjetividade de toda uma geração. A clientela, 

que hoje é atendida pela EJA, viveu o êxodo rural, e seus filhos são produtos da vida urbana 

desestruturada que passaram a viver. Entretanto, enquanto essa geração e seus descendentes 

amargam uma vida urbana cheia de dificuldades, o que lhes é ofertado como solução é 

freqüentar uma escola noturna precária, que funcione partilhando o prédio com o ensino 

fundamental.  

Em notícia, veiculada no site do MEC, tem anunciado que, através da Portaria nº 

3.415, de 21 de outubro de 2004, (Publicada no Diário Oficial da União – Seção 1, de 22 de 

outubro de 2004, p.16), foi criado o Exame Nacional de Certificação de Cursos de Educação 

de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Com essa medida, o MEC, conforme o documento anuncia, 

pretende que “a demanda nacional e internacional de Exame para Certificação, na modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos, em nível de conclusão do ensino fundamental e do ensino 

médio, acelera ainda mais o período de “estudos” dos trabalhadores. A medida terá a função 

de se constituir como “instrumento de avaliação para aferição de competências e habilidades 

de jovens e adultos, residentes no Brasil e no exterior, em nível de conclusão do ensino 

fundamental e do ensino médio”. Afirma a portaria. Esse tipo de certificação apresenta pontos 

negativos já amplamente conhecidos e combatidos pelos segmentos organizados que 

representam a  comunidade educacional. O exemplo do supletivo se mostrou com poucos 

resultados, inclusive para o que se queria como mínimo, certificar, ou seja no supletivo o 

inscrito – sem freqüentar aulas, ou seja estudando em casa – comparece às provas e consegue 

um índice muito inexpressivo na aprovação. Então, a pessoa fica anos fazendo as tais provas 

sem conseguir ser aprovado e receber o certificado.   

A modalidade EJA terá, a partir dessa portaria, as formas presencial, 

semipresencial e à distância. Qualquer pessoa poderá, a partir de 2005, se cadastrar e realizar 

a avaliação do ENCCEJA e obter o certificado de ensino fundamental e Médio. Uma reedição 
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do fadado supletivo parece pegar os mais incrédulos de surpresa. É possível piorar uma 

situação já extremamente ruim. E é isso que fica evidente com essa medida. A intenção de 

“certificar” simplesmente se explicitou mais uma vez.  

Portanto, a lógica mercantil imposta à escola e em curso, na última década, tem 

feito com que a escola piore, quando se pensa que ampliar o quadro de descaso com o futuro 

da nação brasileira trabalhadora, não seria mais ampliado. Uma portaria reedita um programa 

que além de consumir verbas, apresenta um baixíssimo índice de aprovação – um número 

reduzidíssimo de inscritos consegue aprovação em todas as matérias, e se torna apto a receber 

o diploma – como é o caso do supletivo citado acima. Na verdade, esse tipo de ação 

focalizada apresenta um baixo custo. Porém, como os resultados são pífios, os gastos acabam 

sendo um desperdício de verba, visto que esse tipo de ação economiza o que gastaria com o 

professor e gasta com técnicos que recebem o ano inteiro para realizar um programa pontual. 

Dessa forma, constata-se que a causa da baixa qualidade da educação básica brasileira está 

vinculada a fatores construídos historicamente e que somente historicamente será possível 

revertê-los para garantir uma escola de qualidade.  

Nesse ponto, é preciso que se diga: a opção em manter um sistema educativo 

excludente por natureza, e adotar políticas compensatórias para corrigir as distorções, ao invés 

de corrigir as estruturas já falidas e viciosas, “custa muito caro ao povo, em pelo menos dois 

aspectos: a) nega o direito à escola de qualidade e b) engana-o prometendo a compensação e a 

inserção, que não ocorre”. A “política” do aligeiramento, da precarização e da pauperização 

da escola pobre para os pobres não é a melhor via, nem a única forma de pensar a escola 

pública. Podemos nos referir ao que Marx esboçou como princípio educativo, e como essas 

idéias foram desenvolvidas por Gramsci: como uma escola possível, a escola unitária. 



  

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

(RE) PENSAR A QUALIDADE DA EJA 

 
 
 
O século XX, que iniciou como o século das 
massas, despede-se como o século do desemprego 
em massa. As contradições, elementos intrínsecos 
à produção de capital, continuam se reproduzindo 
incessantemente. Cresce o conhecimento e a 
capacidade de produzir riquezas, mas aumenta a 
incerteza sobre a própria sobrevivência do ser 
humano. A forma capital de relações sociais 
produz, neste fim de século, efeitos catastróficos 
para os recursos naturais e o meio ambiente, além 
de ampliar sistematicamente o “trabalho 
supérfluo”; vale dizer, a destruição maciça de 
postos de trabalho. 
 

DEL PINO   
 

 3.1 A qualidade da EJA  

 

Decorrido quase um século de críticas à escola pública elitizada, burocrática, 

hierarquizada, conservadora, excludente, desestruturada, pobre, minimalista, superficial, 

apolítica etc, é possível que se possa, a partir das sugestões que, há quase duas décadas, 

educadores de todas as regiões do país vêm trazendo como resultado de pesquisas, 

publicações, congressos, encontros, seminários, associações, sindicatos, movimentos sociais 

algumas ONGs realmente constituir a escola de qualidade para os trabalhadores brasileiros.  

As considerações a seguir resultam do estudo sobre a elaboração teórica do 

renomado autor italiano, Antonio Gramsci, especialmente a sua concepção de educação e de 

escola. A tese desse autor é que a relação entre estrutura e superestrutura resida, na realidade, 

no vínculo orgânico que se estabelece socialmente, portanto, só é integrado quando se edifica 

uma hegemonia. Sendo assim, e dentro do limite de tempo, parece serem possíveis as 

seguintes proposições: a) examinar os dois elementos que compõem a superestrutura: 



 114 

sociedade civil e política e a direção que estas dão à cultura e à moral; b) examinar o vínculo 

orgânico entre passado e presente e o conceito de bloco histórico; c) compreender o papel 

orgânico da camada social encarregada da função hegemônica e da camada social destituída 

desse poder, ou seja, quais elementos levam a uma crise orgânica ou desagregação da 

hegemonia de uma camada; d) a proposta de escola unitária (integral e orgânica), que almeje a 

passagem dos discentes do saber para o compreender e da informação para a formação 

humanística e cultural com atividade prática.  

Enfim, uma escola que prepare igualmente homens e mulheres para o exercício 

político autônomo e criador parece ser afinal, o interesse de teóricos, profissionais da 

educação, estudantes etc. Então, além de conhecer o que pensa teóricos e pesquisadores da 

educação e da escola, torna-se importante perceber também como os atores da EJA 

representam o que seja a escola de qualidade, quais as possibilidades político-estratégicas 

dessa percepção e o que eles são capazes de elaborar sobre a própria construção do 

conhecimento. Sabendo, portanto, que o sujeito se apropria da realidade em que vive e, emite 

seus julgamentos e pareceres E9 respondeu “Os professores dizem que nós somos iguais. Não 

dizem iguais a quem. Talvez, iguais a nós mesmos” E5 “Eles facilitam e dão muita chance na 

hora de avaliar e de aprovar”.   

Pensar a escola pública que se quer, para os trabalhadores brasileiros reais, é uma 

tarefa orgânica urgente. Instituí-la significa que os brasileiros pertencentes às camadas 

populares verão respeitado o direito de escolarizarem-se e aos seus filhos, da forma correta, 

na idade certa, numa escola de qualidade e, principalmente, desinteressada e séria. As 

possibilidades de fazer suas escolhas profissionais e empenhar-se para realizá-las poderão ser 

em condições de maior igualdade. O primeiro ponto é que a escola fundamental 

desinteressada deverá ser integral e ativa. Gramsci (1991), quando discute como deveria ser a 

escola que deveria ensinar a todos nas mesmas condições para que também todos tivessem as 

condições orgânicas de serem dirigentes, afirma: 

 

A escola precisa retornar à participação realmente ativa do aluno, e ela 
voltar-se antes a ligar-se à vida. O que deve contar é o desenvolvimento 
interior da personalidade, do caráter conteúdos são coadjuvantes. Levar os 
discentes a momentos de concentração psíquica que algumas temáticas 
requer para seu aprendizado, sem, no entanto, ser necessário retornar a 
métodos jesuíticos. (GRAMSCI, 1991, p. 133) 

 

É Gramsci quem recomendava que a escola estivesse atenta para a formação 

intelectual, portanto “a escola deve organizar em seu currículo uma porcentagem de saberes 
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desinteressados, isto é, que não tenha imediatamente aplicabilidade obrigatória”. e acrescenta 

ainda “A organização atual da escola cumpre muito bem o papel de perpetuar as diferenças 

sociais e de torná-las naturais quando na verdade essa condição é resultado do velamento”.  

(idem: 136). Esse autor indica que a saída seria a escola unitária para todos, igualmente, com 

uma formação para o pensar, o estudar, o dirigir. Essa “Escola unitária daria a todos os 

cidadãos condições de se tornar governantes ou em condições gerais de fazê-lo”.  

Se a escola pública estiver fundada na concepção gramsciana, permitiria que os 

cidadãos que nela estudassem desenvolvessem sua participação na comunidade, na 

democracia política haveria disputa de idéias (de planos e de ações) e não de poder aquisitivo 

dos candidatos a cargos públicos como se vê hoje. Segundo Gramsci, a escola como está 

organizada separa, perpetua e ao mesmo tempo nega as diferenças se dizendo “para todos”. 

“Assim fazendo, ela tira da maioria inclusive a ilusão de participação social” (GRAMSCI, 

1991, p. 137). É possível acrescentar que as políticas compensatórias, como é o caso da EJA, 

se contradizem no princípio de igualdade, visto que reconhecem que são destinadas a irem 

atrás, incluindo os que ficaram fora. Portanto, se seu princípio é excludente, ela não se destina 

a excluir ninguém, a não ser nas políticas que empreendem a “gestão aos carentes”, a fim de 

se evitarem graves convulsões sociais.  

Assim, caso haja uma escola que não exclui, porque seu princípio educativo não 

se baseia na divisão, ela desenvolveria a lógica formal, cognição, saberes artísticos, poéticos e 

estéticos, objetividade e subjetividade, de um modo vivo, entendendo o educar como processo 

para o corpo discente, e não para os que apresentam prontidão, como faz a escola burguesa.  

Nessas condições, a escola, que irá sendo aperfeiçoada para e nas relações com o 

conhecimento, exigiria rigor no trabalho educativo e não se afrouxaria com leituras mal 

absorvidas. A escola unitária cria nos discentes o hábito de relacionar conhecimentos novos e 

antigos e a fazer distinção, com o objetivo de formar o cidadão acima de tudo ético. Gramsci 

adverte: beneficência e paternalismo são contrários à democracia. A democracia completa 

adverte ele, só é possível quando (1984, p. 183). “No sistema hegemônico, existe democracia 

entre o grupo dirigente e os grupos dirigidos na medida em que o desenvolvimento da 

economia, e, por conseguinte da legislação, que exprime esse desenvolvimento, favorece a 

passagem (molecular) dos grupos dirigidos ao grupo dirigente”. Portanto, a democracia 

permite as condições orgânicas em que a ascensão de classe é possível e exigida pela 

dinâmica política. A falsa democracia concede a uns e alija outros, cabendo aos primeiros 

concessões de migalhas e muito “paternalismo”.  
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A escola noturna que observamos, ministrando a modalidade EJA, funcionava de 

forma precária, como foi constatado e testemunhado pelos atores sociais que ali trabalham ou 

estudam. Todos admitem que a precariedade das condições de trabalho e estudo interfere na 

qualidade da educação que ali se faz. P3 “falta-nos bibliografia adequada para a EJA em 

mesmo a geral”. Entretanto, em parte, a precariedade do ensino não é culpa dos docentes e 

discentes e nem do pessoal administrativo, mas a estrutura distante e centralizada que se 

acostumou a tomar decisões pelo alto fazendo, no limite, ampliar desesperança e forças para 

resistir. P8 “O resultado da aprendizagem é muito superficial”. Foi constatado que todos dão o 

melhor de si para fazer funcionar mais um turno, sem recursos financeiros e ao mesmo tempo 

a indignação tem ficado restrita aos muros da escola. A luta para que essa realidade se altere 

pode ser percebida de diversos anglos e a resistência que aqueles atores empreendem é de 

natureza e proporções variadas. Apesar disso é a estrutura do Ensino Fundamental, que já é 

precária, que sustenta o turno em que funciona a EJA, desde o ano de 1999. Como afirmou a 

professora P4: 

 

Há, por parte do governo, uma crença simplista de que seja possível uma 
escola de qualidade apenas com o prédio precário e insuficiente, com 
profissionais sobrecarregados e mal remunerados, muito boa vontade e uma 
grande dose de improviso de nossa parte.  

 

Ao assim afirmar, P4 demonstra consciência de que o poder público tem a 

obrigação de custear a escola pública e sabe também que há atitudes deliberadas para que as 

coisas se dêem desse e não de outra forma. Entretanto sua posição ainda é isolada inclusive 

dos demais docentes que atuam nessa escola com EJA. Queremos aqui destacar que P4 talvez 

tenha essa maior clareza que os demais por estar a mais tempo na escola e por ficar mais 

tempo nela também. Perece que esses dois fatores permitem a P4 maior compreensão do 

contexto geral da escola e das diretrizes centrais que a escola tem que seguir. Assim, a escola 

pobre para pobres só tem piorado a escolarização das camadas populares. Em relação ao que 

se propõe nas intenções escritas e o que acontece “no chão da escola” percebe-se uma grande 

distância. A esfera centralizada, muitas vezes, desconhece as reais condições em que 

acontecem as situações de ensino-aprendizagem. Ou quem sabe, talvez, por se sentirem 

imobilizados é que se mantém à distância – os técnicos das secretarias centralizadas fazem 

visitas “relâmpago” na escola – e, tão técnica quanto autoritária. Enquanto atuarem assim, 

estarão permitindo que a educação de jovens e adultos básica, noturna e tardia implique em 

desprestígio intelectual para os portadores de seus diplomas.  
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A crença nesse modelo de estrutura faz com que o MEC invista grande parte dos 

recursos de que dispõe para avaliar. No entanto, é sabido, também, que são ordens expressas 

para assumir esse modelo confuso centralizar X descentralizar, federalizar X municipalizar, 

público X privado, psicologizante X produtivista, competência e habilidades práticas X 

criticidade, etc. Essa divergência representa os conflitos travados entre as diversas forças que 

são travadas no campo educacional e, não poderia ser diferente, numa sociedade de classes os 

interesses divergentes se apresentam no mesmo cenário. Embora em termos produtivos, o país 

comece a ser apontado com grandes perspectivas de desenvolver-se, esse modelo de sistema 

educacional confuso parece ensejar a submissão intelectual, contrariando essa tendência e 

comprometendo o desenvolvimento orgânico e sustentável.  

A política econômica de uma nação não pode deixar de tratar como prioridade, a 

educação e a saúde. Nesse sentido, infelizmente o Brasil tem procurado atender primeiro, as 

exigências dos organismos multilaterais que foram embutidas aos empréstimos e acordos 

feitos nos últimos cinqüenta anos.  

Segundo Gramsci, quando ao homem é permitida a condição de desenvolver-se da 

forma onilateral, num espaço unitário e ativo, desde estudante estaria se desenvolvendo como 

verdadeiro cidadão orgânico, e não haveria necessidade de serem incluídos porque não teriam 

antes sido expulsos. Sobre a EJA, Frigotto (2004) afirma que as conquistas da educação se 

dão na correlação de forças e, portanto, os atores sociais, sujeitos coletivos ou individuais 

devem estar em luta especialmente contra o governo para alterar o curso das reformas.  

Assim, recorrer às categorias tanto de Marx quanto de Gramsci, especialmente 

trabalho e escola unitária, é extremamente necessário, pois são elas que dão conta de, ao 

menos até o presente, fazer a síntese na diversidade. Se a realidade é opaca, e todos têm a 

visão mutilada da realidade, é preciso ir ensaiando a travessia que levará à escola pública, que 

não necessitará enfim de programas emergenciais e compensatórios. Mesmo que a EJA seja 

apresentada como o programa provisório que é, se não for corrida na base, na estrutura do 

sistema regular para que tal clientela (necessidade) deixe de existir, haverá indefinidamente 

clientela para a EJA, porque essa clientela se forma dentro da rede oficial. É necessário vencer 

o discurso místico que há em relação às P. C. de que elas irão resolver problemas de estrutura 

e de conjuntura social.  

Tal como está, a EJA é suicida. Enquanto a escola continuar ignorando as pessoas 

oriundas das classes trabalhadoras, continuaremos produzindo pessoas que continuarão 

necessitando de que haja programas como a EJA, que se “prontifica” a “compensá-las” de 

prejuízos passados, provocando maiores prejuízos que antes. Ao serem excluídas do sistema 
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regular, as pessoas deixaram de possuir escolarização; ao cursarem a EJA, elas adquirem um 

certificado esvaziado. Portanto, a EJA como está acontecendo na escola Emília Ferreira de 

Carvalho em Jataí-Go, tem sido insuficiente em suas estratégias, caracterizações e resultados. 

Em função disso, ela não tem tido credibilidade social (por ser vista como insuficiente, 

desnecessária e inútil) nem em Jataí e em nenhum outro lugar. Ou seja, cursar a EJA não é 

considerado suficiente nem para conseguir melhor ocupação e nem para continuar estudos em 

nível universitário, a não ser que o egresso da EJA freqüente cursos de 3º grau, cuja 

concepção seja semelhante à da EJA. Pelas condições pobres em que ela acontece, o fator 

qualidade não parece ser um imperativo importante. 

Assim, de início, (re) pensar a qualidade da EJA requer entendê-la num 

movimento em que, à medida que acontece na prática, é necessário recorrer à teoria primeiro 

de educação global e em seguida da modalidade EJA, em particular. Estabelecer a relação 

entre prática e teoria é condição fundante para qualquer atividade humana e, mais ainda, se 

essa atividade for educativa/formativa. Sobre essa relação Gramsci afirmou (1989, p. 51).  “A 

identificação de teoria e prática é um ato crítico, pelo qual se demonstra que a prática é 

racional e necessária ou que a teoria é realista e racional”. Feito isso, o passo seguinte é 

eliminar o raciocínio compensatório e nivelador (em relação idade/série) e avançar para uma 

concepção abrangente de educação e da pessoa humana (cidadão orgânico, que se faz 

enquanto trabalha, estuda, vive, cria, critica e modifica-se e ao mundo), que necessita retomar 

os estudos. Nesse sentido, nessa retomada, é preciso considerar as demandas e opiniões que o 

jovem ou adulto incorporou ao seu capital cultural, as experiências inovadoras - como as que 

P4 utiliza com resultados positivos e que confessou não ficarem registradas a não ser nas 

mentes –, didáticas específicas para essa modalidade, que considerem tanto os materiais 

pedagógicos adequados quanto a didática que incorporem as novas tecnologias (superando o 

atual adestramento tecnológico do aluno). Essa incorporação da educação tecnológica, no 

sentido em que interpretou Manacorda, (1991, p. 26).  “Deve ser aquela que transmita os 

fundamentos científicos gerais de todos os processos de produção e que introduza as crianças 

e jovens no uso prático e na capacidade de manejar os instrumentos elementares de todos os 

ofícios”. O princípio dialético, a visão orgânica de homem, escola e sociedade devem ser 

indissociável na relação homo faber e homo sapiens, e o trabalho como princípio educativo, 

na EJA como educação global, onilateral e como retomada dos estudos interrompidos. São 

alguns, dentre os diversos princípios, que assegurarão qualidade, não só a EJA como também 

à educação regular diurna ou noturna.  
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3.2 Realidade escolar, mundo do trabalho e conhecimentos veiculados na escola  

 

O trabalhador que retornou à escola tem sofrido as conseqüências da falta de 

recursos na escola noturna. Esse tratamento dado à educação tem aparecido no engessamento 

a que o sistema de ensino se encontra.  O Censo Escolar registrou na última década a redução 

de 0,5% ao ano do analfabetismo: 

 

O aumento da escolarização das crianças e adolescentes vem contribuindo 
para a redução do analfabetismo e elevação do nível de instrução da 
população. Em todo o País, taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou 
mais de idade caiu de 15,6%, em 1993, para 10,6%, em 2003. Na faixa 
etária de 10 a 14 anos de idade, em que se espera que a criança esteja pelo 
menos alfabetizada, a taxa de analfabetismo baixou de 11,3% para 3,5%, 
nesses dez anos. Na região Centro Oeste a taxa de redução do analfabetismo 
foi de 1,3% ao ano de 1993 a 2003. (...). (www. ibge.gov.br Grifos nossos) 

 

Segundo dados do MEC, em 2004, o Brasil conta com 30,6 milhões de pessoas 

que possuem cinco anos de escolaridade, ou seja, que cursaram as séries iniciais (4ª série); 

apenas 24,9% possuem onze anos de estudos, o que equivale a terem concluído o Ensino 

Médio; e só 10,5% conseguiram concluir o ensino superior. A situação se torna dramática, se 

lembrarmos que os 30,6 milhões de pessoas, com mais de 15 anos de idade e que cursaram 

apenas quatro anos de escolaridade, estão na idade produtiva. Com esse nível de escolaridade, 

ou não conseguem emprego ou conseguem ocupações em que a remuneração é muito baixa e 

insuficiente para cuidarem dignamente de si e da família. Segundo Marx (1963), a explicação 

para tal fato ocorra é “quanto mais o capital se acumula, ao trabalhador (sem emprego ou com 

subocupação resta a morte, a fome ou a degradação e/ou a mendicidade para parte deles”. 

Como a miséria social atinge a todos, por todo o país. Dentre os estudantes da EJA em Jataí-

Go, se encontram trabalhadores com baixa qualificação vindos de diferentes regiões do país. 

Acrescenta ele (1963, p. 103)). “A miséria social constituirá o objetivo da economia” 

Infelizmente já estamos presenciando esse processo.  

Quando os dados do Censo Escolar afirmam que “na faixa etária de 10 a 14 anos 

de idade, em que se espera que a criança esteja pelo menos alfabetizada”, a que criança esses 

dados estavam se referindo? Aos 14 anos e, ‘pelo menos’, alfabetizada. Nessa idade, uma 

criança burguesa não está concluindo o Ensino Fundamental, equivalente a nove anos de 

estudos ou já freqüentando o Ensino Médio? Quando se consideram os números absolutos 

sobre a taxa de instrução em nível médio ou equivalente, significa dizer que o contingente da 

população brasileira, que não dispõe do principal requisito para conseguir um emprego ou 
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‘ocupação’ – termo empregado pelo IBGE –, que é o nível médio, é em torno de 30,6 milhões 

de brasileiros, e mesmo dos matriculados e freqüentando regularmente o ensino médio, 50% 

estão acima da idade.  

Nos últimos 10 anos, o crescimento em matrículas foi de 84%, com 9.072.946 de 

estudantes ingressando no Ensino Médio, 2,5 milhões na EJA (Ensino Médio) em 2003. e 1,9 

milhões de concluintes em 2002. Destas 4.3 milhões de matriculas, segundo dados coletados 

pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), estão no noturno, com 2,2 milhões ou 47%, 

já trabalhando e 860 mil ou 20% estavam à procura de trabalho. Dessa forma, 67% dos 

estudantes, cursando a escola básica, estão no noturno. Ainda conforme dados MEC/INEP, 

pesquisas desenvolvidas por organizações internacionais mostram que, na faixa etária de 25 a 

64 anos 25% da população brasileira tem o nível médio, ou seja, 11 anos de escolaridade. No 

Chile, esse índice é de 44% e, na Argentina, de 42%. Os números brasileiros são alarmantes, 

se considerarmos que temos uma oferta desigual por região, como mostra a tabela a seguir, 

em que a região Centro -oeste perde apenas para as regiões norte e nordeste: 

 

Tabela 2 – Matrícula inicial em 2003 – Ensino Médio 

Região  Nº de matriculas Taxa de repetência  Índice de distorção série-idade 

Norte  706.843 22,3% 68,9% 

Centro-Oeste  629.348 21,4% 49,6% 

Sul  1.250.037 23,8% 33,9% 

Nordeste  2.515.854 19,3% 66,8% 

Sudeste  3.970.810 17,2% 38,8% 

Fonte:  (Informativo INEP. Nº  55 www.inep.gov.br)  

 

No Brasil, na faixa etária considerada ideal para matricular-se no ensino médio 

(entre 15 a 17 anos), estão apenas 33% das matrículas para este nível; 50% dos demais  

matriculados com essa idade ainda freqüentam o ensino fundamental. Segundo o MEC, essa 

distorção é conseqüência da repetência e do abandono, mas é evidente que os motivos não são 

só esses, somam-se a eles os que ocorrem fora da escola. É que o poder público tem ignorado 

ou, quando muito, adotado medidas paliativas e punitivas, quando deveria implantar e dar 

suporte financeiro às políticas preventivas e formativas para a população que compõe a força 

de trabalho ativa e potencial. Além disso, a taxa de distorção idade/série é muito grande, ou 

seja, 25% dos que se matricularam no ensino médio em 2003, já tinham mais de 25 anos de 

idade. Nesse estudo, o MEC não abordou as taxas de abandono.  
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A escolarização tardia da classe trabalhadora no Brasil tende a se agravar. 

Conforme Antunes (2000), uma questão que está relacionada à esfera privatizante do capital - 

as bases da reestruturação produtiva se assenta na acumulação flexível - e que acarreta 

profundas transformações na materialidade e na subjetividade do trabalhador é que parece 

recorrer à escola como ‘tábua de salvação’.  Para Silva, (2004, p. 113) “A sensação de estar 

fora da idade escolar, está junto com outro sentimento, é o da exclusão social (...) está sempre 

relacionado às questões de pobreza, perdas e ter que trabalhar” O fenômeno de corrida à 

escola tem se intensificado nos últimos 15 anos. Os números apontados pelo IBGE são 

significativos: 

 
Houve considerável evolução na proporção de pessoas com 11 anos ou mais 
de estudo, ou seja, que concluíram pelo menos o ensino médio ou nível 
equivalente: de 14,4%, em 1993, para 24,9%, em 2003. Na parcela da 
população ocupada, o nível de instrução permaneceu mais alto que o do total 
das pessoas de 10 anos ou mais de idade e o contingente com pelo menos o 
ensino médio concluído cresceu de 19,0% para 32,5% em dez anos. (WWW, 
ibge.gov.Br. Grifei)  

 

Se o país conta ainda com 75,1% de sua população sem o nível médio, isso 

equivale a afirmar que esses excluídos do sistema oficial de ensino, ou que nem conseguiram 

ter acesso a ele, é, ao que parece, a demanda que o Plano Nacional de Educação (PNE) 

levantou como clientela para o período 2003 a 2011. Conforme esses dados, são esses os 

números de estudantes a serem atendidos na EJA: 

 

Tabela 3 – Demanda por EJA, conforme expectativas do Plano Decenal de Educação.  

Demanda por 
vagas em 
milhões 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Alfabetização 4.006 4.006 4.006 4.006  - - - - - 

E.Fund. EJA 3.863 4.335 4.919 5.643 6.397 7.219 8.178 9.272 10.523 

E. Médio 
EJA 

1.346 1.534 1.757 2.020 2.337 2.701 3.118 3.596 4.144 

Ens. M 7.865 8.586 9.302 10.274 11.168 11.837 12.202 12.638 12.574 

Fonte:  (Informativo INEP. Nº 55 em milhões  www.inep.gov.br)  

 

O Informativo destaca que, ‘No Brasil, existem 30,6 milhões de pessoas com 15 

anos ou mais fora da escola e com menos de quatro anos de escolaridade’. Essa enorme 

demanda em educação e destinada a freqüentar a modalidade da EJA parece colocar o sistema 

de ensino diante de um grande desafio.  Na Constituição Federal de 1998, consta no Art. 208 
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que O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de: I – ensino 

fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 

própria; II – progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; Na LDB 

Lei nº. 9.394/96 arts. É assegurado que a educação é um direito subjetivo, então, temos uma 

importante demanda pela EJA, nos próximos anos.  

Segundo Romanelli (1996), essa demanda surge no contexto do ‘avanço’ do 

capitalismo -, e a EJA teve como objetivo tácito conter a demanda por educação superior. 

Nesse sentido, o preceito dever do Estado e direito do cidadão é apropriado pelos organismos 

multilaterais, ao exigirem que os programas adotados nos países de economia dependente, 

‘incorporem’ em suas diretrizes a “participação popular”. Antes, porém, cuidam de esvaziar-

lhes o sentido. É nesse sentido que, por exemplo, uma categoria central, para entendermos o 

conceito de participação popular como é a de classes sociais, no contexto no qual é colocada 

oficialmente significa pobres, carentes, excluídos, entre outros. Ao assim fazer, a categoria é 

despolitizada, e esvaziada a crítica perde sua natureza.  

No contexto de crise do modelo econômico, é que presenciamos um cabedal de 

reformas educacionais não só para o Brasil, mas para toda a América Latina. O que está, na 

verdade, motivando a direção de políticas sociais para os países de economia dependente visa 

conter a emergência da miséria. Dessa forma, esses organismos orientam para que sejam 

utilizadas: a) políticas focalizadas e, b) fundos emergenciais como o Fundef e o Fundeb este 

último passa por tramitação. Essa política se presta a ser muito mais uma estratégia de ação, 

que camufla o baixo custo/aluno. Um outro exemplo é a campanha “amigos da escola”, que 

quer, na verdade, minar a estrutura já caótica em que a escola foi posta com as últimas 

políticas de privatização de recursos públicos. A privatização de recursos públicos, que foram 

investidos no setor privado, na área educacional, em 2004, foi vultosa e causou indignação a 

quem conhece o abandono em que estão escolas e universidades públicas pelo país afora.  

A realidade dos estudantes da escola noturna, na EJA em Jataí-GO, é precária e 

improvisada, do ponto de vista estrutural e pedagógico. Pela precariedade em que opera, a 

escola noturna não oferece e nem teria como oferecer condições para que seus estudantes e 

egressos, reúnam em torno de si formas efetivas de inserir-se no mercado de trabalho. Em 

razão do tempo reduzido e da precariedade em que as condições do trabalho didático-

pedagógico são instaladas, a atuação dos professores permanece conteudista - na EJA, os 

professores tem que fazer “uma seleção” dos conteúdos - em razão de que um conjunto de 

fatores impede que eles executem as ações pedagógicas requeridas pela sociedade 

tecnológica. Dessa forma, a relação que se estabelece é de adequação da escola à realidade 
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pobre que os estudantes trazem para o espaço da escola, mas essa relação é pontual, velada e 

encoberta. Ficou evidente, o medo de ter algum tipo de problema com o emprego ao omitir 

que o trabalho prejudica as atividades escolares.  

O emprego ou ocupação, quando há, é uma etapa da vida que se constitui auto-

suficiente, e que se dá em função da necessidade de sobrevivência; a escola se configura 

como um lugar em que se vai para, talvez, quem sabe ter a sorte de se esforçar muito e, se 

tudo der certo, conseguir um emprego melhor ou passar no vestibular.  As duas atividades 

pouco são articuladas pelos docentes ou pelos estudantes-trabalhadores. O que se viu foram 

sucessivos choques entre as duas necessidades ou, na maioria dos momentos, a escola cede às 

exigências do trabalho, ou melhor, concede e minimaliza as exigências para “manter” o 

estudante freqüentando a escola. Devido aos exigentes acompanhamentos técnicos que são 

realizados na escola, em função da gestão de resultados numéricos, o grande fantasma para 

professores e funcionários técnico-administrativos na escola, é não permitir repetência e 

evasão. Assim, embora os estudantes tenham faltado muito, o índice de reprovação por faltas 

em 2004, foi insignificante. Quanto à avaliação, são feitos muito “trabalhos” em classe e em 

casa, para “ajudar” na nota.  Então, mesmo o estudante que faltou além do permitido por lei e 

tenha notas baixas, se ele “agüentou” até o fim, deu-se um jeito e ele foi aprovado. Dos 315 

matriculados em 2004; cinco deles foram reprovados, dois transferidos, 96 desistiram e 212 

aprovados.  

A prática de facilitação da aprovação compulsória tem contribuído para que os 

professores, funcionários e a escola enquanto instituição, gradativamente perca a credibilidade 

junto aos próprios estudantes, suas famílias e a comunidade em geral. Por sua vez, o Sindicato 

dos Professores do Estado de Goiás (SINTEGO), ao que parece, afastou-se dos problemas que 

a categoria enfrenta e passou a exercer uma luta hermenêutica por aumento de salários e/ou 

reposição das perdas salariais. Essa é uma luta legítima e deve ser empreendida, porém não se 

tem conseguido discutir ou talvez as discussões sejam inócuas a cerca de outras questões que 

inclusive enfraquece a categoria. Esse tratamento tem permitindo que os profissionais da 

educação afastem cada vez mais da condição de classe, no sentido ontológico e, se torne a 

categoria não tida mais como importante, que deve ser bem remunerada, respeitada, admirada 

etc. E se torne cada vez mais digna de piedade, desprezo ou algo do gênero. Dessa forma, o 

professor da educação básica, ao menos em Goiás, tem visto seu sindicato se assemelhar mais 

a um partido político ávido por eleger representantes para as bancadas municipais, estadual e 

federal ou ainda para o executivo. Não que essa não deva ser uma ação legítima. O que ocorre 

é que os representantes depois de eleitos, talvez pouco tenham feito pela categoria, ao menos 
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nos casos conhecidos. Como não se configura uma luta coletiva, ocorrem apenas “queixas” 

também por parte dos professores.  

Mesmo que a escola observada seja a que oferece a EJA há mais tempo e que tem 

o maior percentual de estudantes dessa modalidade (ensino médio), ela mantém características 

de escola do ensino fundamental e trata os estudantes da EJA como se fossem daquele nível. 

Não se constatou na escola nada além de um calendário anual de atividades, adaptado de uma 

dessas folhinhas de propaganda, em que a palavra EJA foi digitada, recortada e colada sobre o 

nome da loja. Nessas condições precárias e improvisadas é que a EJA, em Jataí-GO, acontece 

e, embora os estudantes estejam sempre comprando coletivamente ventiladores ou 

construindo uma sala, ou “biblioteca”, na escola, não foi percebido o reconhecimento desse 

esforço por parte do poder público. A sala construída em 2001, para ser utilizada como 

biblioteca, estava em 2004 com o acervo formado exclusivamente por livros didáticos antigos 

do Ensino Fundamental. Mesmo que no futuro cheguem livros, o Programa Biblioteca 

previsto pelo MEC é somente para esse mesmo nível.  

Dessa forma, é possível afirmar que, se a EJA não conta com o mínimo de 

estrutura adequada ao aprendizado, os conhecimentos veiculados na escola são mínimos e 

miméticos, não elevam muito a condição intelectual do estudante que passa pela escola e que 

durante um ano e meio cumpre um programa. Aliás, essa preocupação esteve presente nas 

falas dos professores como uma constante angústia: dar conta de ministrar os conteúdos 

selecionados, em quatro meses de aulas, onde são freqüentes as ausências e as constantes 

retomadas das temáticas. Há, além disso, o retardo no início diário das aulas e o encerramento 

mais cedo que o previsto. Uma realidade desta acaba por naturalizar que o que conta é 

priorizar e cumprir as formalidades. Talvez a desistência de 96 estudantes ou seja, 30,4% dos 

matriculados nas três turmas sorteadas para serem acompanhadas, signifique uma forma de 

resistência a tanta precariedade. Pode significar ainda a falta de perspectiva por parte do 

estudante de que estudar sob essas condições signifique efetivamente algum retorno para si.  

Nesse sentido, se a escola persegue a forma acaba cristalizando uma prática 

fossilizada, que contribui para o baixo desenvolvimento intelectual. Interessante ou, mais que 

isso, triste foi perceber que programas de aligeiramento em massa, como a EJA, criados para 

recuperar os excluídos, alimentam as mesmas práticas e executam as mesmas ações que 

geram, reforçam e alimentam a (re) produção dos mecanismos que exclui os mais pobres, tal 

qual a escola diurna e regular fez com estes estudantes no passado. Entretanto, a escola 

pública, por estar inserida numa sociedade que hierarquiza as classes pelo poder econômico, 
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isto por si só já permite que os atores sociais que a compõem não se dêem conta de que as 

práticas que utilizam para classificar e desclassificar pessoas e saberes.  

Os funcionários da escola, ao que parece, incorporaram o pratica burocrática e a 

mentalidade de que a escola deve ser adaptável à realidade. As representações que eles 

demonstram ter sobre a escola, conferem a ela um lugar de submissão às normas e à 

adequação ao que vier decidido, mesmo quando fica evidente que uma tarefa contraria tudo 

em que eles acreditam, ainda assim, cumprem. Entretanto, esse “cumprir” se caracteriza muito 

mais em demonstrar subserviência apenas na forma. Ao que parece, a escola pública básica 

tem um discurso “diplomático”, que ela foi talvez obrigada a produzir, para continuar 

operando sem conflitos. Aliás, conflitos são o que mais se evita no interior de uma unidade 

escolar.  

A conveniência do que se pode ou não falar é uma atividade que toma as 

preocupações de todos, da porteira-servente à diretora. Após umas três semanas do início da 

observação à escola, um dos docentes perguntou: “O que você acha da EJA, dê para nós seu 

parecer”. Essa pergunta pareceu-me ser coletiva (e estava sendo formulada através de um 

porta-voz); na atmosfera foi possível perceber que o grupo queria saber, a partir da resposta 

dada, em que terreno estava pisando. As relações de companheirismo que se estabelecem no 

espaço escolar é uma forma de sobrevivência de que os sujeitos lançam mão para 

“suportarem” mais um ano letivo, perante as exigências de executarem muitas vezes, algo 

discordante do que eles acreditam ou fazem.  

A escola veicula um currículo parte centralizado: 75% fazem parte da base 

nacional comum e os 25% que a lei determina como regionais e locais ficam em segundo 

plano. Quando o MEC não considera o currículo oculto que se desenvolve no cotidiano 

escolar noturno, os saberes regionais e locais são sempre os que ficam para depois. Além 

desse fator, os professores acabam não dispondo de tempo ou mesmo de conhecimento para 

pesquisar e selecionar os conteúdos adicionais, então, suprimem essa parte, ou seja, muitas 

coisa, contribui para que o ensino seja minimizado e aligeirado, inclusive, o tempo, os 

conteúdos, os recursos, as disposições, entre outras. O tempo das atividades fica prejudicado 

pelas condições concretas em que elas se dão. Numa reunião em que a pauta era avaliar, os 

conhecimentos até ali trabalhados para decidir o que fazer em cada situação, dos 66 

funcionários convocados compareceram; 23 – 26 – 29 – 23 – 19 e encerrou com onze pessoas; 

a data era um sábado pela manhã, previsto para durar das 7:30 às 12:00, iniciou-se às 8:00 e 

encerrou-se no horário previsto. Entretanto, pela dinâmica em que a atividade aconteceu, 

algumas pessoas chegaram no horário e esperaram, outras chegaram depois do início – a 



 126 

reunião teve um ápice – por volta das 10:00; as que tinham chegado mais cedo foram embora, 

e algumas só ficaram alguns minutos e se foram. Cada qual teve justificativa tanto para chegar 

atrasado, como para faltar ou se ausentar mais cedo. Dessa forma a discussão coletiva e, 

principalmente a assumência das decisões, ficam prejudicadas.  

Na reunião em questão, também não se discutiu a EJA, apesar da reinvidicação de 

um grupo de professores na véspera para que ela fosse parte da pauta. A discussão iniciou-se 

pelo ensino fundamental e mesmo a discussão em torno desse nível não se esgotou. A 

coordenadora, que havia garantido aos professores que as discussões se iniciariam pela EJA, 

não compareceu e enviou uma justificativa de ausência entregue por uma colega à diretora, 

que a colocou numa pasta, sem a ler para os presentes. Nos outros sete encontros ocorridos, 

também se discutiu o ensino fundamental e os problemas diurnos, e a pauta girou em torno da 

indisciplina e do baixo nível de conhecimento que os alunos têm chegado à escola atualmente. 

Ainda com relação aos conhecimentos veiculados pela escola, a entrevista com a 

professora dinamizadora do laboratório de informática é bastante elucidativa. Ela afirmou: 

 

A capacidade do laboratório é limitada, 10 máquinas mesmo estas, não veio 
para a escola; elas vieram para uma outra que é exclusiva de Ensino Médio. 
O diretor era meio descuidado e não mandou instalar os equipamentos, que 
ficaram num corredor, então soliciteio-os para esse colégio, o (a)professor 
(a) é membro de um partido político e vim desde então, trabalhar como 
dinamizador (a)”. Sobre a utilização pelos estudantes da EJA  “Sei que os 
alunos teriam que freqüentar, mas, quando eles vêm, não trazem nenhuma 
orientação do que querem utilizar. Quando é na minha área de formação, é 
geógrafo(a)  eu auxilio, fora disso, como não domino outros assuntos, aí fica 
difícil”. Sobre as regras de funcionamento para os alunos  as regras são: i) 
utilizar no contraturno, ii) o professor marca com antecedência e fica com o 
restante da turma em sala, enquanto os 20 dois por máquina são atendidos. 
Isso exige que o professor planeje duas atividades.  

 

Ao que parece, na prática, as duas formas de se poder utilizar o laboratório são 

inadequadas para os estudantes da EJA, se ele ou ela for no contraturno, qualquer dos turnos 

estará sendo utilizado pelos estudantes do diurno. O simples fato de trabalharem e/ou 

procurarem emprego, por si só, inviabiliza essa ida à escola durante o dia. O professor, com 

mais de um emprego e com um número muito grande de alunos, acaba não planejando dupla 

atividade para que os estudantes freqüentem o “laboratório” em horário de aula. Sobre a 

questão das condições de trabalho, a professora P4 desabafou: “É muito improviso, e se 

cobrar demais o aluno evade”.  E P2 esclareceu “a evasão só não é maior porque o curso tem 

muito militar e eles são muito disciplinados”. Pergunta Marx. (1963, p. 110), “Com relação à 

compreensão da realidade, enganamo-nos ou deixamos-nos enganar?”.  



 127 

Na relação entre escola e trabalho, é necessário compreender a interconexão deste 

movimento para não concebê-la como ocorrência acidental e fortuita, mas como necessárias, 

inevitáveis. Temos como desafio apreender a conexão essencial que existe entre o estudo e o 

trabalho, sob pena de que a EJA acrescente ao trabalhador pouco mais que um pedaço de 

papel desvalorizado socialmente. O certificado deve representar um saber incorporado e 

apreendido pelo portador e que possa ser utilizado em sua vida e em sua atividade laboral.  

A significativa evasão de 30,4% dos estudantes acompanhados durante o ano 

letivo de 2004, mostra ainda que a despeito de tudo que já foi exposto até agora, é lamentável 

constatar que há inadequação entre o mundo do trabalho, as demandas profissionais e/ou de 

colocação e os conhecimentos veiculados pela escola noturna na modalidade EJA. A escola 

não consegue improvisar o suficiente para que os estudantes sejam incluídos em ambientes 

virtuais, em ambientes de linguagens simbólicas, no domínio de idiomas e nem quanto ao 

posicionamento crítico e participativo, necessários, por serem exigências para quem precisa 

colocar-se no mercado de trabalho com nível médio. Dos estudantes da EJA que trabalham a 

maioria se dedica a atividades abaixo da escolaridade que conquistaram; as funções são de 

almoxarifado, entregador, vendedor, mototaxista, marceneiro, balconista, atendente, vendedor 

ambulante etc. 

Da escola organizada, em desfavor da classe trabalhadora, só se poderia esperar 

por resultados tímidos. Diante da realidade presenciada, é possível afirmar que os resultados 

só não são piores devido ao empenho dos corpos discente e docente. São os estudantes 

escolarizados sob essas condições que as políticas compensatórias afirmam estar inserindo no 

mundo globalizado. O mercado de trabalho, cada vez mais competitivo, como já dissemos 

anteriormente, quer selecionar os melhores e não os piores desempenhos. Se o trabalho 

alienado esgota a vida do homem como afirmou Marx, o estudo e qualquer atividade humana 

aplica-se esta regra. Assim, quanto mais a escola – através de programas como a EJA – 

superficializa o saber construído historicamente menos consegue que o estudante se aproprie 

pelo ato de estudar da realidade que o cerca, em outras palavras, o estudante tem grandes 

chances de tornar-se um diplomado privado do saber que o circunda e, portanto, dos meios de 

existir, isto é, o produto do saber que deveria pertencer-lhe terá ficado fragmentado, sem 

sentido, sem relações tanto durante o processo quanto no final.  

Se o trabalho aliena o trabalhador sempre coube à escola desempenhar o papel de 

formadora de opinião e de politizadora. Nesse sentido, repensar sempre os rumos da escola é 

condição necessária para a sua fruição. Segundo Gramsci (1991), a concepção de sociedade e 

da história a ser defendida deve ser democrática e dialética. Sendo assim, a educação é para 
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ele fundante no processo de disseminação da cultura, do saber e da tecnologia. Como elas se 

dão em processo, não há separação nessa construção humana, que se dá efetivamente pela 

vida inteira da pessoa. Esse trabalho almeja provocar que é necessário sempre pensar a escola 

e sua finalidade, mas que para isso é essencial (re) pensar os três elementos - cultura, escola e 

tecnologia, sem abrir mão da formação humana. É essa escola que a sociedade brasileira, 

goiana e jataiense necessita continuar buscando concretizar com uma educação que utilize os 

avanços tecnológicos em favor da formação humana e da cultura, que são elementos 

orgânicos e, portanto fundantes de qualquer processo civilizatório.  

A escola tem, então, como fundamento ser um espaço democrático e dialético, 

onde homens e mulheres igualmente se eduquem e são educados. Suas teorias pedagógicas 

visam uma formação humanística e cultural com atividades práticas (escola unitária – integral 

– orgânica) que preparem homens e mulheres para o exercício autônomo e criador de funções 

sociais. Qualquer atividade, por mais técnica que seja, exige um mínimo de atividade 

intelectual, criadora, formadora, afirma ele. Então, na verdade, o que ocorre na divisão social 

do trabalho vigente, na sociedade capitalista, é que os intelectuais só se tornam diferentes 

devido às diferenças que estão no conjunto do sistema de relações, no qual estas atividades se 

encontram – os grupos sociais as personificam como melhores ou piores –, conferindo-lhes 

um status social. Não existe o não intelectual, o que existe são graus diversos de 

intelectualidade, requeridos para a execução dessa ou daquela atividade. A diferença é que 

uns sistematizam o que fazem, o que pensam e, através de recursos do sistema, confere-lhe 

superioridade nas relações sociais.  

Nesse sentido, a escola, dividida, prepara os intelectuais tradicionais para a 

eloqüência e a escrita, e os habituam a elaborar o pensamento de forma sistematizada. 

Enquanto as escolas técnicas primam pela atividade prática, Gramsci define essa concepção 

como tradicional e afirma que esse tipo de escola necessita de níveis/graus verticais (infantil, 

fundamental, médio, graduação/superior, pós-graduação); é essa hierarquia consolidada – o 

sistema funil – que hierarquiza social e culturalmente. Essa standartização das pessoas é 

característica dessa sociedade capitalista. Assim: 

 

O processo de diferenciação e particularização ocorre de um modo caótico, 
sem princípios claros e precisos, sem plano. (...) a crise do programa de 
organização escolar, isto é de uma política de formação dos novos quadros é 
parte da crise orgânica mais ampla e geral. (GRAMSCI, 1991, p. 118) 
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Segundo esse autor, é também tarefa dos educadores elevar o discente para a 

compreensão do movimento, do devenir, da valorização à soma de esforços e de sacrifícios, 

que o presente custou ao passado e que o futuro custará ao presente. A atualidade é síntese do 

passado, ou seja, de todas as gerações passadas. Numa escola assim concebida, as Ciências 

Humanas têm um papel fundamental e imprescindível; ao contrário disso, o modelo de escola 

em vigor cuida de desmerecer, eliminar ou esvaziar-lhes tanto o sentido quando não chega a 

eliminar completamente. No Currículo da EJA não existem aulas de Filosofia e Sociologia e, 

a professora de História afirmou que “com certeza estas áreas fazem muita falta para a 

elaboração do pensamento, eles os estudantes têm muita dificuldade de abstrair o pensamento 

e acompanhar as aulas de minha matéria”.  

Diante do exposto, surge uma preocupação que já se apresentava a Gramsci, no 

início do século XX, e que certamente se encontra ainda mais grave nos dias atuais. Como se 

daria uma formação histórico-dialética dos discentes sem questionarmos qual é, hoje, o grau 

de consciência civil do docente? Conhecem o princípio educativo descrito acima? Em que 

medida se encontra a consciência de classe, como parcela da nação? Os docentes têm 

consciência de seu papel de vanguarda?  

Educar, para Gramsci, é instruir, mas dentro desse principio educativo – instrução 

do conhecimento acumulado percebendo sua construção humana, portanto, de movimento, de 

devenir, de esforços das gerações passadas –, enfim, de educatividade.  A instrução só é 

possível com o trabalho vivo do docente; se este não for consciente dos contrastes, que 

existem entre os tipos de sociedade, de culturas, de representação, que representam as 

diferentes gerações, este poderá perder o sentido de sua ação. É tarefa do docente acelerar e 

disciplinar a formação da criança e do jovem ou adulto em sua responsabilidade. Se o docente 

é ineficiente ou negligencia este aspecto, perde-se o nexo instrução-educação (não se exalta a 

educatividade), a obra não se torna edificadora.  

Com a proposta gramsciana de escola, poderiam ser resolvidos vários dos 

problemas crônicos, que o sistema educativo atual apresenta, e para cujas soluções as Políticas 

Compensatórias têm sido amplamente empregadas, as soluções adiadas, os trabalhadores 

subempregados, com suas cidadanias negadas continuamente e o poder de participação e 

decisão restrito aos grupos elitizados. Dessa forma, Enquanto o bloco histórico não cumpre 

sua trajetória e enquanto não se tem as condições de concretizar as mudanças necessárias, 

vejamos como se dá a inserção dos estudantes da EJA no mercado de trabalho após 

freqüentarem a escola noturna precária. Quando iniciamos a pesquisa pensamos que 

encontraríamos nesta escola, por ser ter o maior número de estudantes na EJA – é a única da 



 130 

cidade que no noturno funciona apenas a EJA – é a maior, mais antiga com EJA, têm o 

quadro de professores completo, todos com licenciatura, 80% efetivos, 70% atuando na área, 

a que reuniria as melhores condições de trabalho e de estudo.  

 

3.3 Inserção no mercado de trabalho 

 

Já foi demonstrado como os dados analisados evidenciaram que existe uma 

desconexão entre escola e o trabalho. Embora a vida concreta do estudante mostre a ele que 

existe uma reciprocidade entre trabalho e estudo, a escolarização em EJA, precária e de baixa 

qualidade na formação intelectual de seus egressos insiste em negar que o estudo faz falta sim 

para o trabalhador. E9 afirmou “Na empresa que trabalho há nove anos, os cargos que paga 

melhor exige 2º grau, computação e eu sempre perdendo”. A pesquisa constatou que em Jataí-

Go, para arranjar um emprego ou subir de posição, a pessoa também tem que se subordinar à 

lógica posta pelas condições de trabalho, que é operada no mundo. Quanto ás relações que se 

dão ou não na escola; entre trabalho e escolarização questões como: desemprego, 

subemprego, emprego temporário, parcial etc., bem como queda na valorização da força de 

trabalho, ampliação da jornada de trabalho, exigências cada vez maiores de qualificação 

profissional e maior nível de escolaridade, foram registradas.  

Entretanto, as questões da relação mercado de trabalho em recessão X 

oportunidades de trabalho, como um fenômeno subordinado às leis do mercado regulado, não 

são percebidas com clareza. Em função dessa opacidade dos fatos, ficou evidente que nem 

estudantes nem docentes têm conseguido compreender com lógica racional as razões que 

fazem o mercado de trabalho encolher, as exigências para conseguir um emprego crescerem e 

a remuneração do trabalhador cair. Essa relação parece não ser percebida, em parte em função 

da autoculpa que assumem pelo fracasso escolar. Não foi possível notar, nas declarações 

feitas formalmente à pesquisa, nem em momentos cotidianos da escola, que esses atores vêem 

algum fator externo influenciando seu desempenho acadêmico.  

Dessa forma, sem uma explicação plausível, sobre o que está se passando, eles 

concluem que o que está faltando é maior esforço individual de cada um para qualificar-se. 

Aceitam a explicação de que os empregos estão aí e a qualificação é que não tem estado à 

altura. Essa regra se quebra em raras exceções como o observado no desenvolvimento de uma 

temática da disciplina de Geografia, que estava sendo estudada em forma de trabalhos em 

grupos, um grupo colheu num jornal a reportagem sobre as conclusões de uma pesquisa com 

o título “qualificação, exigências trabalhistas, stress e doenças causadas pela dispensa do 
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trabalho”. Após a apresentação, um dos membros afirmou: “a empresa quer o pessoal 

qualificado para não ter que treiná-lo”, e um outro membro do grupo disse: “a maioria das 

pessoas não quer trabalhar”. Uma estudante da turma interpelou o grupo expositor. “Será que 

os cursos não são mal divulgados? E, também, mesmo quem fica sabendo não tem condição 

financeira”. Após estas observações dos estudantes, P3, de posse da palavra, fez o seguinte 

comentário: “O trabalho existe e muito, o que tá faltando é qualificação adequada do 

trabalhador, seu perfil é ter conhecimento geral, e os que não se dedicam às empresas, são os 

primeiros a serem dispensados”. Um estudante retrucou: “professor(a), hoje em dia tem é 

muita exploração por parte dos patrões o (a) senhor (a) não acha? No serviço terceirizado, o 

patrão não paga encargos: décimo terceiro salário, FGTS, INSS, e se o empregado não aceita 

tem outro”. P3 respondeu aos questionamentos dizendo: “a justiça do trabalho é que é muito 

severa”. O sinal tocou e todos sairam para o intervalo. Portanto, não se deu uma discussão 

crítica - e ela poderia ter sido rica aproveitando as considerações feitas pelos próprios 

estudantes – o discurso do(a) professor(a) “parecia” ou talvez “era” o de patrão. Ficou a 

impressão de que alguns estudantes tinham maior conhecimento sobre esse assunto que o 

professor. Na aula seguinte, 4ª aula, após o intervalo, outro grupo iniciou outra temática e os 

questionamentos anteriores se perderam definitivamente, voltando, provavelmente, a ser 

tocado na prova.  

De modo geral, a afirmação de que o homem se encontra alienado da sua 
vida genérica significa que um homem está alienado dos outros, e que cada 
um dos outros se encontra igualmente alienado da vida humana.” (...) A 
alienação do homem e, acima de tudo, a relação em que o homem se 
encontra consigo mesmo, realiza-se e exprime-se primeiramente na relação 
do homem aos outros homens. Assim, na relação do trabalho alienado, cada 
homem olha aos outros homens segundo o padrão e a relação em que ele 
próprio, enquanto trabalhador se encontra”. (MARX, 1963, p. 166)  

 

Pelo menos naquele momento, a disciplina que em tese, teria condições de 

concatenar a discussão sobre as questões de desemprego e exploração do trabalhador não o 

fez e, talvez os estudantes daquela turma tenham internalizado a crença de que a inserção que 

ocorre ou não, no mercado de trabalho, é por conta e risco de quem corre atrás e consegue. 

Parece ser em função dessa naturalização tão comum, que encontramos os estudantes 

constantemente depositarem em si toda a culpa pela derrota. Em relação ao (a) professor (a) 

acima, uma das CP informou que “ela tem carga mínima no Estado, trabalha só com EJA à 

noite, pois tem uma loja na cidade e trabalha lá durante o dia”. De posse dessa informação 

tornou-se mais compreensível sua posição talvez sua fala tenha representado muito maior 

peso por sentir-se mais proprietária já que 2/3 de seu tempo é dedicado a esta atividade e, 
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menos docente visto que apenas 1/3 dela o é. Em que pese a verdade ou não dessa 

proporcionalidade, MARX (1963, p. 252). Afirma que “O modo como a consciência é e como 

é o conhecer. O conhecer constitui o seu único ato. Algo existe, portanto, para a consciência, 

na medida em que ela conhece esse algo”.  

Enquanto isso, dados divulgados pelo IBGE dão conta que, de 1996 a 2003, o 

rendimento médio real dos trabalhadores brasileiros teve queda de 18,8%, e essa queda se 

estendeu a todas as categorias de ocupação como mostram os números a seguir - 

trabalhadores domésticos (-5,4%), trabalhadores por conta própria (-6,6%), empregados e 

empregadores (-7,5% para ambos) -. “Na população ocupada”, essa é a definição utilizada 

pelo órgão, os 50% com os menores rendimentos sofreram uma perda real de 4,2%, enquanto 

que, para os 50% com os maiores rendimentos, a perda chegou a 8,1%. Em 2003, 27,8% dos 

ocupados ganhavam até um salário mínimo, enquanto 1,3% recebia mais de 20 mínimos, 

essas disparidades nos vencimentos tem crescido em função de que a parcela que ganha até 

um salário mínimo, aumenta.  Regionalmente, a concentração de renda é menor no Sul e 

maior no Nordeste, que continua com remunerações médias bem inferiores às das demais 

regiões. A pesquisa registrou rendimento de até um salário mínimo em 12,9% dos domicílios 

brasileiros, enquanto em 3,9% deles o rendimento superava 20 mínimos. As duas regiões com 

os maiores percentuais de domicílios, com a faixa de mais de 20 salários, foram o Centro-

Oeste (5,1%) e o Sudeste (5,0%). Já o percentual mais elevado de domicílios, com rendimento 

de até um salário mínimo, foi o do Nordeste (25,9%), e os menos elevados foram os do 

Sudeste (7,9%) e do Sul (7,2%). 

Desemprego, queda do rendimento real e aumento da taxação de impostos 

vinculados se contrapõe à diminuição de direitos. A escola não dá conta de explicar a sua 

impossibilidade de responder por questões tão complexas que estão numa dimensão muito 

acima de sua competência tanto técnica quanto pedagógica ou política. A resposta está em 

outro lugar ou, pelo menos, é de outra natureza. Manacorda conclui que é preciso entender 

que, se não verticalizar o olhar para o ângulo certo, não se consegue ver que: 

 

A moderníssima ciência da tecnologia, a qual elabora ou abandona com 
igual rapidez as formas dos processos de produção, ocasionando variações 
no trabalho e, conseqüentemente, mobilidade, ou seja, necessidade de 
deslocamentos dos trabalhadores e outros locais de trabalho. 
(MANACORDA, 1991, p. 51) 
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Na perspectiva de que o capitalismo extingue postos de trabalho todos os dias, é 

que a escassez de ocupações para os trabalhadores tem se dado. Sem esses postos, homens ou 

mulheres não tem conseguido a inserção no mercado de trabalho. Esse fenômeno precisa ser 

desvelado para ser analisado e entendido. Não se deve colocar o homem e tampouco a escola 

como submissos a essa lógica irracional, obrigando-os a assumirem sozinhos o ônus dessa 

ausência de ocupações em que vive a sociedade atual, se assim for irá encobrir continuamente 

a realidade. A ausência de postos de trabalho está subordinada a uma outra lógica, que se 

vincula às influências externas e, portanto, não relacionadas à capacidade de escolarização. 

Não fosse o sistema excludente, os sujeitos que estão tentando se incluir através da EJA 

seriam pessoas produtivas e estariam dando tudo de si para a nação. Então, assim como o 

sistema produtivo e tecnológico reduz os postos de trabalho dia a dia, a escola pública com 

essas políticas compensatórias de aligeiramento e barateamento da escolarização em nível 

fundamental e médio para os trabalhadores reduzem as reais oportunidades educativas da 

classe trabalhadora.  

A atividade do homem se apresenta como humanização da natureza, devir da 
natureza por mediação do homem, o qual agindo de modo voluntário, 
universal e consciente, como ser genérico ou indivíduo social, e fazendo de 
toda a natureza o seu corpo inorgânico, liberta-se da sujeição à causalidade, 
à natureza, à limitação animal, cria uma totalidade de forças produtivas e 
delas dispõe para desenvolver-se onilateralmente. (idem, p. 53)  

 

A inserção dos estudantes da EJA não é parte constitutiva do processo de 

inclusão, a escolarização por si só não garante a eles uma inserção legítima.  A lógica 

neoliberal tem para os despossuídos outro destino, qual seja enfileirar-se no exército de 

reserva para manter baixo os salários. Essa tática tem sido uma consistente forma de garantir a 

lucratividade. Aos trabalhadores, resta-lhes arranjarem-se na informalidade e fazerem, por 

conta própria, sua previdência social e seu plano de saúde. O mundo do trabalho se encontra 

em transformação. Como afirma Antunes (2003, p. 49), “O mais brutal resultado dessa 

transformação é a expressão, sem precedentes na era moderna, do desemprego estrutural, que 

atinge o mundo em escla global”.  

Educação e trabalho são os dois elementos constitutivos da formação de homens e 

mulheres para serem cidadãos éticos, criativos e, portanto, transformadores. O ensino e/ou 

qualificação não conferem esse poder, especialmente a educação compensatória. Tanto a 

educação quanto o trabalho são a expressão onilateral dos sujeitos históricos e é, por essa 

condição, que todos têm direito a eles. Para concluir, creio ser oportuno destacar, porém, que, 
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na interconexão dos elementos da contradição, a luta é também incessante para superar as 

situações de opressão e de desigualdade na correlação de forças e, que deve ser 

permanentemente travada a despeito de todos os sentimentos de acomodação, acarretados pela 

limitação intelectual, pedagógica, legal e política, que o Estado burguês impõe aos 

trabalhadores. É, sobretudo, pela luta por esclarecimento do povo que os intelectuais 

orgânicos devem trabalhar. Alimentar a crença de que pode ser possível a organização da 

sociedade em outras formas ainda não está muito claro, nesse momento histórico. Acreditar 

numa nação constitutivamente, cuja democracia participativa se efetive e possibilite uma 

escola pública, enquanto direito, é melhor. E que uma escola melhor contribua para constituir 

uma sociedade com democracia participativa. Essa crença faz parte da condição de continuar 

atuando como profissional da educação e como pesquisadora dessa realidade imperfeita e 

velada.  

Portanto, pensar uma política pública de educação sem definir os recursos é o 

mesmo que assumir um compromisso sem a previsão de onde sairão os recursos para realizar 

as ações em nada difere de não assumí-los ou simplesmente ignorá-los. Dessa forma, 

reafirmamos que não queremos desfazer da escola pública, pelo contrário, queremos reafirmá-

la como instituição social capaz de: produzir conhecimento e socializar o conhecimento já 

produzido, exercitar o pensamento e promover ações democráticas e democratizadoras. 

Todavia, uma escola pública sem recursos necessários para fazê-la funcionar plenamente e 

com qualidade, sem a capacidade de cumprir seu papel social e, ainda, engessada por uma 

“gestão empresarial” pensada para superprodução é uma escola estranha. 

Finalmente, discutir escola e emprego é a travessia para que se possa pensar e 

fazer educação e trabalho. Nem a educação e nem o trabalho são salvadores, no entanto como 

afirma Marx, essas duas categorias são fundantes para a construção do homem humanizado, 

que encontrará um modelo societal melhor.  



  

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os elementos que as categorias contradição e luta de classes comportam permite 

explicar e desvelar que o Estado fez uso da Ideologia burguesa, pondo-a a serviço da classe 

dominante perpetuou-a no poder. Este fato nos permite compreender que a escola pública que 

temos hoje no Brasil é resultado da construção histórica em que o Estado burguês se sobrepôs 

ao “Estado Para Todos”. A ideologia foi empregada, inclusive utilizando o aparelho estatal e 

religioso. Qualquer outra forma de conceber a sociedade, a economia, a política e as demais 

instituições sociais como é o caso da escola, foi “tida” como coisa de “baderneiros” e, 

portanto desmerecida/desprestigiada. As condições em que se travaram as lutas por direitos 

entre aa camadas dominantes e as trabalhadoras deram-se em desvantagem para a segunda. 

Em razão dessa correlação desigual de forças, é que as camadas dominantes criaram para si a 

escola que lhes convinham e para a classe trabalhadora, outra escola. Essa divisão da escola se 

constituiria em barreira poderosa para a manutenção de condições desiguais de disputa.  

Até o início da industrialização, a elite “negou” de diversas formas, o acesso à 

escola às camadas trabalhadoras. Portanto, a apenas pouco mais de meio século, os 

trabalhadores têm adentrado a escola. Em termos históricos, esse tempo é extremamente 

curto, e isso pode ter inviabilizado até o momento, a assumência de uma proposta de escola 

para si. A luta em condições desigual “permitiu” a negação do papel financiador do Estado, 

fato desencadeador dessa situação precária em que se encontra a escola pública no país. A 

ausência do Estado financiador se deveu ao fato dele estar comprometido com outras causas, 

que não as sociais.    

Constatou-se que mesmo nos documentos legais, a escola pública aparece como 

concedida aos trabalhadores pela elite. Na verdade, essa concessão se deu somente sob 

circunstâncias industrializantes, visto que estas exigiram mudança na forma de produção nas 

relações de produção e, portanto, exigiam escolarizar o povo. Por isso a elite tratou de 

“conceder” à classe trabalhadora a escolarização. Mas, essa “concessão” se deu devido à 
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exigência de se ter que preparar mão-de-obra, portanto, a favor dos interesses daquela elite 

que era porta-voz do capital, e dele, zelosos guardiões.  

Dessa forma, no limite, o sistema ou a estrutura52 de ensino que se montou, foi 

amalgamada como resultado desse processo de disputa desigual. Acrescido a tudo isto, o 

poder público sempre socorreu a iniciativa privada e manteve contínuo descaso com a escola 

pública. Assim, o Estado mesmo devendo financiar a escola pública, cumpriu mal esse dever 

e, à medida que a demanda por escolas foi sendo ampliada: em função da explosão 

demográfica, do êxodo rural e da industrialização do país, ampliaram-se as vagas, mas, na 

velha estrutura. Mesmo com o acréscimo da demanda, a escola pública foi sofrendo constante 

diminuição de recurso. Esse é o principal fator que tem feito a escola pública, depósito de 

crianças, adolescentes, jovens, adultos e de idosos.  

Atualmente a escola pública está sendo afetada por: falta de recursos, currículo 

elitizado, superlotação de alunos por turma, descontinuidade dos programas e campanhas, 

ausência e/ou descumprimento de políticas de estado, desconsideração pelo valioso saber 

teórico-prático nacional em detrimento da absorção/incorporação de “sugestões” e 

“orientações” importadas em função dos pactos e acordos unilaterais, dentre outras, tornaram-

se problemas sistêmicos. Essas circunstâncias fizeram não só a escola pública básica piorar a 

qualidade, como as representações sociais que tanto a elite quanto o povo têm dela. Se, por 

um lado a precarização da escola pública tem sido acentuada, de outro, o povo tem cada vez 

mais recorrido a ela.  

A escola pública passou a ser buscada pela classe trabalhadora especialmente para 

que, através dela, se qualifique para conseguir trabalho. Essa busca por escolaridade tem feito 

com que diante da imediaticidade das circunstâncias o trabalhador se desdobre entre as 

atividades de estudo e trabalho. No entanto, existe a negação tácita da escola para os 

trabalhadores, é verdade que há necessidade da escolarização para entrar na disputa por vagas 

- cada vez mais restritas – de trabalho ou ocupação. Mas é também verdade o que afirmou 

Marx (1963), “a educação não chega para transformar o homem. O ser humano é, em larga 

medida, determinado pelo modo de vida e que, se o homem quer mudar, tem de modificar as 

circunstâncias que o aprisionam” (MARX, 1963, p. 12-13). A educação elitista que as escolas 

                                                 
52 Saviani  (1996), afirma que a forma como a educação foi implantada no Brasil se considerou em primeiro 
lugar os interesses de classe e não o desejo de educar o Homem se assim tivesse sido concebida ela teria O 
sentido de promover o homem, e promover o homem significa libertá-lo de toda e qualquer forma de dominação. 
Não sendo assim, montou-se uma estrutura que fosse se adaptando à demanda e não algo planejado e orientado 
para uma finalidade clara. Em razão disso é que se empreende tantas reformas.  
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ofertam para os trabalhadores tem reproduzido o aprisionamento dos mesmos em níveis muito 

baixo de escolaridade, incompatível com as exigências do mercado de trabalho atual.  

A imposição econômico-financeira dos países ricos às nações em 

desenvolvimento como é o caso do Brasil, tem feito com que as escolas sejam obrigadas a 

modificar seus currículos “para preparar para o mercado de trabalho”. A intromissão de 

técnicos e de economistas em assuntos educacionais e pedagógicos tem conseguido desfigurar 

ainda mais escola e atingiu a atividade docente. Como conseqüência, a escola tem perdido 

significativamente o sentido de educar e escolarizar e se tornado reprodutora e naturalizadora 

de desigualdades escolares. A compreensão histórico-crítica do processo de reestruturação 

produtiva, pelo qual tem passado o sistema de produção capitalista, é condição para que se 

compreenda como as mudanças afetam o campo social e o educacional e, conseqüentemente 

afete o trabalhador que procura emprego. 

A adoção de políticas compensatórias, implementadas para funcionarem como um 

apêndice do sistema oficial, demonstram que apesar de serem propostas para corrigir  a 

distorção idade/série e adequar a população pobre e em idade produtiva ao nível médio de 

escolaridade é pouco para dizer que elas se destinam a incluir os trabalhadores. Essa é uma 

exigência internacional para a certificação de produtos e, serve para números estatísticos e 

não enquanto educação de fato.  

Ao “visar” incluir os excluídos, pelo seu caráter de compensação, têm se prestado 

a aligeirar, precarizar e superficializar a escolarização da classe trabalhadora e das suas novas 

gerações, alijando-as da empregabilidade e destinando-as à eterna condição de excluídos e de 

submissão intelectual. Aos estudantes, que cursam a EJA, parece restar a ocupação de cargos 

de menor prestígio e de menor remuneração salarial. Esse tipo de política se presta a oferecer 

ações pontuais e resultados insignificantes e falseados, o que os empurra as classes 

trabalhadoras para serem “ajudados” como “carentes”, criando assim, outros problemas. 

Talvez por perceberem isso é que a evasão registrada na EJA tenha sido de 30,4%. 

Concordamos com os resultados apontados por Silva (2004), que encontrou como causas da 

permanência dos 69,6% que resistem “Para além das conseqüências da precariedade do 

trabalho ou da falta de trabalho, das condições indignas de moradia (...) existe um trabalhador 

que depois de um dia de trabalho ou sem trabalho, não quer mais nada” (SILVA, 2004, p. 

124), mas apesar de reconhecer as dificuldades, esse estudante continua, insiste. “É muito 

corrido mais se você quiser chegar ao seu objetivo, você não pode desistir não, de nenhum”. 

(E6). Ele se refere ao estudo e ao trabalho.   
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As políticas compensatórias têm, portanto, um caráter assistencialista e 

paternalista, que gera profunda diminuição da condição humana, das camadas trabalhadoras.  

A condição humana deveria ser desenvolvida pelo Estado, pela escola e pela sociedade em 

geral, e não minimizada, como tem ocorrido com esse tipo de “política”.  No entanto, esse 

tipo de receituário foi orientado a partir do “Consenso de Washington” e faz parte das “10 

medidas” recessivas e controladoras das economias dependentes impostas para as nações 

periféricas, com o objetivo tácito de torná-las dependentes também intelectualmente.  

A escolarização aligeirada para os pobres que vêm sendo aconselhada pelos países 

ricos G7 tem alcançado proporções preocupantes, inclusive por estarem sendo permitidos e 

incentivados pelo próprio MEC, para a formação de novos quadros de profissionais da 

docência e mesmo para “qualificar” os quadros já efetivos da rede oficial. Essa facilidade em 

obter um diploma estará criando uma “cultura” do barateamento das carreiras acessíveis às 

classes trabalhadoras, gerando uma massa de diplomados, cujos diplomas têm pouco valor. A 

continuar essa “política” de concessão de diplomas à distância, dentro em breve a profissão 

docente terá perdido completamente seu valor, que já é precário. A queda do capital cultural 

entre o professorado da escola básica já é visível e tem repercutido na educação dos 

estudantes.  

Assim, os resultados que a escola pública tem produzido, através dos programas, 

têm sido em desfavor da construção da autonomia intelectual dos trabalhadores e do 

crescimento orgânico do país. A lógica interna que cimenta a “política de compensação aos 

carentes” amalgama uma falseada “cidadania” para os trabalhadores - empregados ou não - e 

objetiva manter a submissão intelectual dessa classe. A “ajuda”, mantém ainda a falsa 

aparência de superioridade entre as classes.  

A influência da esfera econômica sobre a educacional é parte do propósito 

deliberado de se manter a hegemonia do capital. Recursos públicos são usados para continuar 

salvando o capitalismo e prolongando sua fase recessiva. Dessa forma, desde que a esfera 

econômica passou a impor seu raciocínio econômico de custo/benefício à esfera educacional, 

esta última tem sido descaracterizada enquanto espaço de desenvolvimento do pensamento 

lógico e da ética enquanto princípio formativo e exercício da racionalidade. Esse 

esvaziamento da atividade docente a tem tornado tão estressante quanto desestimulante de 

idéias e de ideais. A atividade pedagógica é, sobretudo, criativa e criadora onde homens e 

mulheres se fazem, ao fazer seu trabalho.  

As constantes reformas e ajustes, pelos quais tem passado o sistema educativo 

latino-americano e brasileiro, em particular, por si só permitem afirmar que a escola está 
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sendo afastada de sua função formativa/educativa. O esgotamento psicofísico do 

professorado, registrado em diferentes pesquisas, somado à explosão de publicações e vendas 

de livros de auto-ajuda (que aliviam as tensões e fazem as pessoas que lêem se sentirem bem 

por uns três dias), demonstra que a atividade docente é - e não pode deixar de ser - diferente 

de uma atividade técnica. A educação não dá conta de superproduzir como se fosse uma 

empresa lucrativa. Esse “equívoco” será, depois das guerras e do holocausto, o segundo maior 

mal que o século XX terá deixado. A atividade docente é de outra natureza.  

As pessoas que cursam a Educação de Jovens e Adultos por esta ser básica, 

noturna e tardia estão sendo lesadas. As condições precárias, o aligeiramento, o currículo 

enxuto e superficial, a relativa experiência dos professores com esta modalidade, as relações 

assimétricas da escola com o trabalho, o descompasso com as exigências do mercado de 

trabalho, etc. tornam seus egressos, estigmatizados. Assim, pelo objetivo com que foi 

implantada e especialmente com as condições em que a EJA acontece na escola, os 

certificados de escolarização que os egressos passam a portar, são de menor valor e 

inviabilizam a inserção social e, especialmente ocupacional prometida por esse tipo de 

“política”. Os diplomados com nível médio em EJA, em geral, não se arriscam a continuar os 

estudos em nível universitário: ocorre uma auto-exclusão antes dos processos seletivos. Se 

esse fenômeno já se dá para quem cursou escola básica regular, na EJA ele se torna ainda 

mais evidente. No limite, a grande maioria terá “com muita sorte” como meta e/ou 

possibilidade, a carteira assinada com salário mínimo e haverá sempre a exceção que garante 

à ideologia liberal-burguesa, um exemplo/modelo/tipo ideal. A “cidadania” concedida afasta 

as camadas populares da verdadeira cidadania, que, para ser verdadeira, requer o princípio 

básico de ser conquistada e construída pelos próprios sujeitos.  Como compreendeu muito 

bem E9 em seu depoimento ele corajosamente afirmou “Minha batalha é essa, se eu não lutar 

ninguém vai fazer isso por mim”. No contexto do que ele falava, sem mencionar, ele se 

referiu ao seu patrão. Ações com políticas compensatórias que visam incluir os 

desempregados na escola para que esta os lance ao mercado de trabalho foi nosso eixo central 

e finalmente concluímos que a proposta de incluir, na verdade, exclui de novo. Então, é 

preciso que a escola considere a centralidade do trabalho, como o concebe Marx e não do 

emprego como querem os economistas. O emprego, a escola não possui elementos para 

garanti-lo, pois o capital muito antes estará desfazendo os postos de trabalho que existem 

muito mais velozmente do que cria outros novos. O que é colocado em jogo, no limite, é a 

condição necessária para a humanização de todos que se voltada para suas origens, a escola 

consegue contribuir bastante.  
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