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MEMORIAL 

 

Tendo nascido em Diadema-SP num contexto de vulnerabilidade social, muitas 

dificuldades logo de partida se instalaram e fizeram parte de minha vida: moradia precária, sem 

saneamento, sem pavimentação e cercado de agravantes comuns em meios onde o poder público 

não se faz presente, a presença do tráfico de drogas e usuários, etc. Neste cenário, muitos diriam 

que as expectativas de crescimento saudável sem desvios de condutas morais coletivas seriam 

quase que inviáveis, porém os contornos desde cedo se fizeram presentes. 

Filho de pais migrantes, Anivaldo e Marlene, ambos provenientes de um povoado 

situado na divisa entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, com meu pai tendo vindo 

para Diadema no final dos anos 1970 e minha mãe dias depois do matrimônio, estes trouxeram 

consigo seus costumes próprios e os receios de nunca “se misturar com gente errada”, e 

passaram para mim e meus irmãos, Fábio e Flaviston, estes traços que sempre foram seguidos 

à risca por nós.  

Sendo ambos com pouca escolaridade, viram que na cidade grande suas lacunas pela 

falta de educação escolar poderiam ser realizadas ofertando possibilidades de estudos aos filhos. 

Desde que completamos nossas idades para ir à escola que eles madrugavam em filas para ter 

nossas vagas. Eram outros tempos!  

Meu “primeiro caderno” foi um saco de cimento em que eu sentava para copiar as 

letras escritas na embalagem, passando horas ali. Cheguei com boa desenvoltura à pré-escola, 

e logo fui me destacando em meio às outras crianças. Elogios das professoras primárias eram 

corriqueiros. Isso foi me colocando em minha zona de conforto, que só anos depois eu percebi. 

Neste período, as políticas públicas em educação em nossa cidade de Diadema, 

sobretudo para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), tinham buscado ampliar sua atuação e, 

com isso, fez diversas parcerias com igrejas, associações de bairro e espaços disponíveis, 

pequenos comércios e até indústrias. Em minha casa, tendo um espaço possível para isso, houve 

uma pequena estadia da Educação de Jovens e Adultos. Eu não entendia muito o que acontecia, 

afinal eram pessoas velhas estudando. Em minha cabeça as coisas não se encaixavam, somente 

crianças iam à escola, e ali nem era escola, era apenas um espaço. Foi aí meu primeiro contato 

com a EJA, mesmo sem saber. 

Em meus estudos, logo eu já tinha ultrapassado os estudos de minha mãe e, chegando 

à última série do ensino fundamental, que chamávamos de ginásio, o desejo era de parar ali, 

afinal meu pai só tinha concluído a 7ª série, eu o ultrapassaria também. Foi neste momento que 



 

 

a EJA cruzou meu caminho pela segunda vez. Nunca confidenciei isso a meu pai até este 

momento – pois sei que ele o lerá –, mas foi neste mesmo ano que ele se matriculou na EJA 

para concluir seu ensino ginasial. Ali, na indústria em que meu pai ainda trabalha, no final dos 

anos 1990, houve a criação de uma escola, em princípio para os funcionários, e que anos depois 

se estendeu a quem a quisesse buscar, para ofertar educação àqueles que não haviam concluído 

em suas idades indicadas. Meu pai se matriculou. Empataríamos no estudo. O desejo de ser o 

membro familiar que mais estudou – já que sou o primogênito – me fez ir atrás de cursar 

também o ensino médio, o nosso colegial. 

Cursando o colegial, outro encontro com a EJA, minha mãe dessa vez voltou aos 

estudos, concluindo agora o grau primário, o atual anos iniciais. Não deu sequência pela 

distância de escolas que ofertavam o segmento seguinte.  

Esses encontros inesperados com a EJA pararam. Concluí o ensino médio, ao mesmo 

tempo em que cursava eletroeletrônica de manutenção e, após, eu iniciei a faculdade de 

engenharia. Não era para mim. Sempre gostei de gente, de pessoas, e estar ali envolto aos 

cálculos não me animava. Parei. Fui bastante criticado pelas pessoas ao meu redor, mas 

definitivamente não era o que eu queria.  

Aqui abro um leque para outro traço de minha vida. Tendo tido sempre uma formação 

religiosa católica, frequentei desde muito novo as turmas de catequese e, na adolescência, os 

grupos de jovens. Fui também catequista por oito anos atuando com crianças em sua preparação 

à primeira comunhão. Eu gostava tanto. Talvez isso tenha aberto meus olhares ao ser humano 

em sua essência, em suas angústias e desafios diários. Atuando em diversos grupos e 

movimentos religiosos, aos 24 anos ingressei no seminário a fim de me tornar um sacerdote. 

Por três anos e meio vivi essa realidade tendo convivido com pessoas das mais simples até às 

de mais posses e patentes. Ainda assim, algo me faltava e, no meio da caminhada formativa, 

quando cursava a faculdade de Filosofia na PUC-Campinas, solicitei minha saída do seminário.  

Na faculdade, fui monitor de Lógica Aristotélica e Simbólica por dois anos e comecei 

a nutrir em mim novamente a alegria de ensinar, de socializar com pessoas em vista de ampliar 

conhecimentos. Após a conclusão fui descobrir como fazer para poder lecionar. Como bacharel 

em Filosofia, esta opção nunca era ventilada durante os estudos.  

Em 2011, comecei a lecionar na rede estadual, ainda na cidade de Campinas. Por lá 

fiquei três anos, e continuei estudando: licenciatura pela resolução 2/97 em Filosofia e 

especialização em Filosofia e Ensino de Filosofia. Chegou o concurso público estadual e ali 

podíamos indicar em qual cidade queríamos atuar. Neste momento vi que era a oportunidade 

de retornar para Diadema, após oito anos fora daqui. 



 

 

A escolha de cargo efetivo foi meio às escuras, eu não conhecia as escolas estaduais a 

não ser as que estudei na infância e adolescência. A EJA voltaria a cruzar comigo. A escola que 

escolhi tinha a modalidade EJA. Eu já havia presenciado alguns adultos estudando em um 

espaço de minha casa, depois vi meu pai estudando na EJA, em seguida minha mãe, e agora eu 

estaria ali, sendo professor para turmas de EJA. Atuei por dois anos diretamente com estes 

alunos e fui designado para trabalhar na gestão escolar. A EJA então fez parte de minha vida, 

embora eu não a compreendesse em sua riqueza e peculiaridade.  

Estando já na gestão da escola conheci, por meio do meu irmão Flaviston, o Programa 

de Pós Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da UNIFESP. O professor José Alves 

a todo custo tentava me convencer de que ali também era um espaço em que eu poderia estar 

presente. Muito relutante no início, eu topei participar do processo formativo. Fui aprovado e 

ingressei. As ideias de pesquisa foram se transmutando ao longo deste período, mas creio que 

tantos encontros durante a vida me trouxeram à EJA. Assim, sinto-me responsável de trazer 

este tema ao centro das discussões, pois um pouco do que sou hoje é porque por tantas vezes 

cruzei com a Educação de Jovens e Adultos. 
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Como marginalizados, “seres fora de” ou “à margem de”, a solução para eles estaria em 

que fossem “integrados”, “incorporados” à sociedade sadia de onde um dia “partiram”, 

renunciando, como trânsfugas, a uma vida feliz. 

Sua solução estaria em deixarem a condição de ser “seres fora de” e assumirem a de “seres 

dentro de”. 

Na verdade, porém, os chamados marginalizados, que são os oprimidos, jamais estiveram 

fora de. Sempre estiveram dentro de. Dentro da estrutura que os transforma em “seres para 

outro”. Sua solução, pois, não está em “integrar-se”, em “incorporar-se” a esta estrutura 

que os  oprime, mas em transformá-la para que possam fazer-se “seres para si”. 

 

Paulo Freire 

Pedagogia do Oprimido  



 

 

RESUMO 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma oportunidade de retorno aos estudos para aqueles 

que não conseguiram ou não puderam estudar na idade regular. Modalidade de ensino presente 

no Brasil desde os primórdios de nossa história, foi ganhando diversos contornos ao longo dos 

séculos. No entanto, o acesso e a permanência na EJA nem sempre é algo fácil. Considerando 

que no ano 2020 tivemos a pandemia do novo coronavírus que forçou o fechamento das escolas, 

por se tratar de um ambiente com alto potencial de transmissão, as dificuldades de atendimento 

pedagógico a este público aumentaram. Estudar, o que já era difícil para o grupo dos jovens e 

adultos, encontrou agora as barreiras da educação remota. Para a escola e para os educadores 

essa dificuldade não foi menor. Planejar e executar ações de educação para jovens e adultos de 

maneira remota exige preparo, rompimento de tabus e direcionamento das instâncias que regem 

a educação. Esta pesquisa utilizou-se de uma análise das oito escolas que oferecem vagas de 

EJA no ensino médio em Diadema/SP e tem por objetivo compreender como foi planejado e 

desenvolvido o trabalho no ano de 2020. Mais especificamente, buscou-se compreender o 

processo de demanda das vagas, o rendimento escolar, o atendimento e ociosidade das escolas 

na oferta de vagas, o processo de avaliação dos alunos e a busca ativa para encontrar aqueles 

em potencial de evasão. Para isso, fizemos um levantamento bibliográfico dos aspectos 

políticos e legais, em âmbito nacional e estadual, que consideraram a viabilidade de oferta de 

escolarização nessa modalidade. Para atingir nossos objetivos específicos nos utilizamos de 

dados extraídos da Secretaria Escolar Digital a fim de compreender como essas situações se 

desenvolveram em cada escola, e fizemos entrevista semiestruturada com os profissionais de 

educação que lideraram esses processos para que pudéssemos verificar as possíveis 

similaridades e/ou discrepâncias nessa atuação dentro da mesma rede de ensino, com a intenção 

de compreender os limites e as possibilidades de ação na EJA em meio ao caos institucional 

causado, não só pela pandemia, quanto pela ausência de legislações que orientassem e 

amparassem as ações na modalidade. Verificamos que, sobrevindo a pandemia, o vazio de 

orientações para a modalidade forçou com que as escolas tomassem decisões locais dissonantes 

umas das outras, movimento causado também pela ausência de uma rede de interação entre as 

escolas de EJA com coordenação e orientação regional ou estadual para gerir os processos, o 

que reforça, apesar dos esforços de alguns educadores, uma política de exclusão continuada.  

 



 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Ensino Médio. Legislação educacional. 

Pandemia. Rendimento escolar.  



 

 

ABSTRACT 

 

Youth and Adult Education (EJA) is an opportunity to return to studies for those who could not 

or could not study at regular age. This teaching modality has been present in Brazil since the 

beginning of our history, it has gained different shapes over the centuries. However, accessing 

and staying at EJA is not always easy. Considering that in 2020 we had the pandemic of the 

new coronavirus that forced the closing of schools, as it is an environment with high potential 

for transmission, the difficulties of pedagogical assistance to this public have increased. 

Studying, which was already difficult for the group of young people and adults, has now 

encountered the barriers of remote education. For the school and for educators, this difficulty 

was no less. Planning and executing education actions for young people and adults remotely 

requires preparation, breaking taboos and directing the instances that govern education. This 

research used an analysis of the eight schools that offer EJA vacancies in high school in 

Diadema/SP and aims to understand how the work was planned and developed in 2020. More 

specifically, it sought to understand the process of demand for vacancies, school performance, 

attendance and idleness of schools in the offer of vacancies, the process of evaluating students 

and the active search to find those with potential dropouts. For this, we carried out a 

bibliographical survey of the political and legal aspects, at the national and state level, which 

considered the feasibility of offering schooling in this modality. To achieve our specific goals, 

we used data extracted from the Digital School Secretariat in order to understand how these 

situations developed in each school, and we conducted a semi-structured interview with the 

education professionals who led these processes so that we could verify possible similarities 

and/or discrepancies in this performance within the same educational network, with the 

intention of understanding the limits and possibilities of action in EJA amid the institutional 

chaos caused, not only by the pandemic, but also by the absence of legislation to guide and 

support the actions in the modality. We found that, when the pandemic came, the lack of 

guidelines for the modality forced schools to take local decisions that were dissonant from each 

other, a movement also caused by the absence of an interaction network between EJA schools 

with regional or state coordination and guidance to managing the processes, which reinforces, 

despite the efforts of some educators, a policy of continued exclusion. 

 

Keywords: Youth and Adult Education. High school. Educational legislation. Pandemic. 

School performance. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), no seu aspecto formal, é uma modalidade de 

ensino que possibilita o retorno aos estudos daqueles que não concluíram os níveis de ensino 

da educação básica na idade regular. A EJA tenta suprir a carência de estudos escolares, cujas 

causas são múltiplas, propiciando a educação básica formal que objetiva a educação para a 

cidadania. 

Mas como alcançar o pleno desenvolvimento, o preparo para o exercício da cidadania 

e a qualificação para o trabalho, daqueles que são reiteradamente marginalizados?  

Muitos são os motivos que levam uma pessoa a abandonar seus estudos na idade 

adequada, e a EJA pode ser uma das alternativas para que esta possa fazer seu retorno às salas 

de aula para finalizar seus estudos na educação básica.  

O surgimento da EJA, em nosso país, está ligado à própria história de colonização e a 

formação das elites brasileiras na sua relação dual com a escolarização dos marginalizados. Por 

séculos, o trabalho de formação escolar desenvolvido não adquiriu contornos e concretude, 

ficando no amadorismo (experimentalismo), sem muito rigor ou objetivos claros e lineares, se 

configurando como um processo ofertado a poucos e seletos grupos sociais. 

Os jesuítas, utilizando-se de suas catequeses contribuíram, de certa forma, para o 

período inicial, mas pouco avançaram. Somente após a vinda da família real portuguesa ao 

Brasil é que novos, e ainda tímidos, passos foram acontecendo e a EJA, lentamente, vai 

encontrando seu caminho de formalização.  

Apenas no século XX é que teremos aparatos legais que subsidiam a EJA. No entanto, 

se a atenção a educação dos jovens e adultos, se beneficia do entusiasmo e do otimismo pela 

universalização do ensino, com a expansão da escolarização no país, a realidade de exclusão 

continuada se impõe; e sua oferta, nos últimos anos, ainda é bastante reduzida e, com pouco 

interesse governamental, há tempos vive dias de penúria e a iminência de se acabar. 

Não bastassem os elementos que dificultaram o acesso e a permanência na EJA, em 

2020 tivemos a disseminação de um vírus pelo mundo, atingindo também o Brasil, e 

escancarando algumas carências próprias para esta modalidade de ensino. O novo coronavírus,  

afetou diversos segmentos da vida da sociedade e com a educação não foi diferente.  

Neste contexto, nossa pesquisa traz à discussão a EJA na pandemia, tentando 

compreender as possibilidades de enfrentamento das dificuldades inerentes a este ano atípico. 

Mais deliberadamente, vamos analisar os impactos que a pandemia causou a esta modalidade 
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de ensino, adotando um campo específico de observação que são as escolas estaduais na cidade 

de Diadema-SP que oferecem a EJA para o ensino médio. 

Situada na linha 2 – transversalidade no ensino de ciências e matemática, 

principalmente nos campos da história e das políticas públicas – do Programa de Pós Graduação 

em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de São Paulo – Campus 

Diadema, nossa pesquisa se apresenta como uma análise, cujo foco serão as escolas 

supracitadas. Analisaremos o trabalho desenvolvido nestas escolas no ano de 2020 tentando 

identificar em que condições as decisões foram sendo tomadas no decorrer do ano, de modo a 

promover, ainda que minimamente, os propósitos legais para a EJA.  

O objetivo geral de nossa pesquisa será de observar o trabalho desenvolvido na EJA 

em 2020 focando na compreensão da formulação das estratégias e ações realizadas no ano 

pandêmico. Como objetivos específicos, intentaremos compreender como se deram a oferta e 

as devolutivas de atividades aos alunos; como ocorreu o processo de busca ativa nas escolas; 

qual a importância das parcerias para a realização do trabalho remoto; como e sob quais critérios 

se deu o processo de aferição da aprendizagem para se deliberar sobre a aprovação e reprovação 

dos alunos matriculados em cada uma das escolas observadas. 

Para atingir nossos objetivos vamos nos utilizar da análise documental sobre a história 

da EJA no Brasil, no estado de São Paulo e no município de Diadema/SP. Em seguida, nos 

utilizaremos de observação de dados coletados sobre a finalização dos semestres nas escolas 

como a quantidade de matrículas, rendimento escolar expresso na quantidade de reprovados, 

capacidade de atendimento das escolas e ociosidades das turmas em cada escola e, por fim, 

faremos uma entrevista semiestruturada com os professores que desempenharam funções de 

liderança no trabalho desenvolvido na EJA, podendo ser diretor da escola, vice diretor ou 

professor coordenador pedagógico. Esses elementos, quando observados e consolidados 

poderão nos evidenciar o trabalho realizado ao longo do ano letivo dessas escolas, em diversos 

aspectos que o revelaram.  

Para iniciarmos, no primeiro capítulo, traremos uma breve contextualização da EJA 

perpassando alguns períodos da história da educação no Brasil, com avanços e retrocessos, 

desde as primeiras tentativas de ensino, com os jesuítas, depois na Reforma do Marquês de 

Pombal, passando pela Constituição Imperial, Constituições da República até chegarmos nas 

Leis de Diretrizes e Base, sempre recortando esses períodos, quando se dirigiram à EJA. 

Não intencionamos aprofundar o recorte histórico, que não é o foco desta análise, mas 

apenas pontuar traços específicos que possam indicar as possibilidades e condições de 
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existência desta modalidade que, veremos ao longo da pesquisa, corre num caminho paralelo 

(a margem) à educação básica regular.  

Ainda no mesmo capítulo, apresentaremos algumas orientações e previsões a partir 

das legislações que subsidiam a EJA. O interesse é de que possamos nos inteirar das leis de 

diretrizes para a educação que foram se sobrepondo, se modificando e se atualizando até chegar 

à vigente. Esta base documental poderá nos ajudar a compreender de que forma a EJA se fixa 

e se estabelece juntos às demais modalidades da educação. Traremos ainda algumas 

compreensões legais frutos de pareceres e resoluções federais. Esses aspectos acabam por 

fortalecer a existência da EJA e dar-lhe caráter de um atendimento mais substancial, 

acompanhado de orientações sobre como deve se dar sua aplicação.   

 Nosso segundo capítulo, redireciona o foco e a escala, da organização política e 

administrativa, e trará um olhar sobre as legislações para a EJA no estado de São Paulo, 

observando como esta confluência de mecanismos legais mobilizou a educação estadual. 

Aprofundando nosso recorte da pesquisa, observaremos os possíveis direcionamentos que as 

legislações estaduais dão para que as escolas construam suas práticas e atendimentos aos alunos 

da Educação de Jovens e Adultos. 

Focamos nas legislações e resoluções da educação do estado de São Paulo, cujas 

escolas, alvos da pesquisa, estão subordinadas. A proposta será de elencarmos as proposições 

que subsidiam e orientam os trabalhos. Tentaremos, assim, apresentar as bases sobre as quais 

as escolas desenvolvem o ensino para este público e possibilitam, ou não, uma educação que 

atenda às demandas trazidas. Aproveitaremos essa etapa da pesquisa para observar o alcance 

de todas essas legislações e suas possíveis lacunas e, ainda, se impactarão, especificamente, na 

rotina (prática) das escolas que ofertam essa modalidade de ensino.  

Compondo o mesmo capítulo, vamos ver elementos da presença da Educação de 

Jovens e Adultos na cidade de Diadema, ponto focal em nossa pesquisa, a fim de buscarmos 

compreender de que modo se arraigou a cultura e importância desta modalidade no município. 

Este ponto tentará nos levar à observação de que a discussão acerca desta modalidade de 

educação se faz presente desde os princípios da emancipação político-administrativa de 

Diadema, no final da década de 1950. O entrelaçamento de situações e circunstâncias levaram 

a cidade a buscar caminhos para atender suas necessidades, dentre elas, a educação de uma 

população aceleradamente crescente, pelos efeitos dos fluxos migratórios, desde o período de 

emancipação, prolongando-se pelas décadas seguintes. Todos os elementos confluíram para a 

criação de políticas que formaram a base da presença da EJA. 
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Será, a partir deste ponto, que traremos o foco de nossa pesquisa: observar como se 

deu o trabalho e acompanhamento da EJA, por meio do sistema de registros da SED – Secretaria 

Escolar Digital, a partir das informações de atendimento escolar, do ano de 2020. 

No terceiro capítulo, apresentaremos a entrevista semiestruturada das e dos gestores, 

cuja intenção será a de atingir e responder aos nossos objetivos específicos da pesquisa. As 

conversas com as lideranças do processo pedagógico, em cada uma das escolas analisadas, 

buscarão explicitar as situações vivenciadas durante o ano e aclarar as formas com que foram 

conduzidas cada situação, com seus desafios e decisões, os percalços que tiveram de ser 

superados na prática desta oferta, sobretudo que a pandemia afetou – e continua afetando –, 

principalmente a educação no desenvolvimento de suas atividades.  

Para esta etapa, vamos nos utilizar das narrativas de agentes públicos da educação que 

estiveram à frente do processo educacional na EJA, na coordenação pedagógica e direção, 

quando se espalhou pelo mundo a pandemia do novo coronavírus, atentando-nos às questões 

pertinentes à condução das ações de oferta de educação a esse público específico e de que modo 

foram planejadas e desenvolvidas essas ações. 

As análises que se seguirão serão pautadas nas informações coletadas de modo a 

elucidá-las e propiciar melhor compreensão, sobretudo daquelas que não são ligadas 

diretamente à educação. Ao tentar compreender todos os dados, começaremos a traçar algumas 

hipóteses que formarão a base de nossa conclusão e, por último, tentar colaborar na propositura 

de novas formulações políticas que se configurem em suporte para a EJA.  

Ao final tentaremos elucidar de que modo a EJA conseguiu dar seus passos em 2020 

e quais barreiras ainda se fazem presentes na condução das atividades. Pensar que a EJA 

soluciona a defasagem de estudos de uma gama de alunos que não puderam, não conseguiram 

ou não foram atendidos na idade adequada, pode ser claro sinal de desconhecimento da 

realidade imposta àqueles que ainda lutam por ofertar educação e dignidade a todos que a 

procuram em suas diversas circunstâncias.   
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1. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA EJA NO BRASIL: SÍNTESE 

HISTÓRICA E REGULAMENTAÇÃO 
 

A educação em nosso país hoje tem contornos de pluralidade e universalidade. 

 

Quadro 1 – Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, por cor ou raça e 

grupo de idade, 2019. 

Brasil e Unidade da Federação Total Branca 
Preta ou 

parda 

Brasil 6,6 3,6 8,9 

Rondônia 6,4 6 6,5 

Acre 11,7 7 12,7 

Amazonas 5,4 2,8 5,9 

Roraima 5 3,8 5,5 

Pará 8,4 5,6 9 

Amapá 5,5 4,9 5,6 

Tocantins 9,7 7,2 10,3 

Maranhão 15,6 11,3 16,6 

Piauí 16 12,2 16,8 

Ceará 13,6 10,4 14,7 

Rio Grande do Norte 13,4 8,9 15,9 

Paraíba 16,1 12,2 18 

Pernambuco 11,9 9 13,3 

Alagoas 17,1 12,3 18,6 

Sergipe 13,5 11,2 14,2 

Bahia 12,9 10,4 13,5 

Minas Gerais 5,5 3,4 6,9 

Espírito Santo 5,3 4,4 5,9 

Rio de Janeiro 2,1 1,6 2,5 

São Paulo 2,6 1,8 3,8 

Paraná 4,6 3,1 7,3 

Santa Catarina 2,3 1,8 4,8 

Rio Grande do Sul 2,6 2 5,2 

Mato Grosso do Sul 5,1 3,5 6,2 

Mato Grosso 6,2 4,2 7,1 

Goiás 5,1 3,5 6 

Distrito Federal 2,7 2,1 3,1 

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual - 2º trimestre  
 

 Considerando o quadro da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 

coletada em 2019, podemos declarar que o acesso à educação no Brasil é possível cada vez a 
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mais pessoas, se considerarmos as taxas de analfabetismo do início do século XX. O que 

demonstra, que superamos um período mais excludente. No entanto, também é necessário 

constatar a brutal desigualdade que ainda nos assola, uma vez que a cor, o local de residência, 

a condição econômica, a orientação sexual e tantas outras características, podem influir na 

trajetória escolar de cada pessoa.  

Não pretendemos traçar todo o panorama da história da EJA no Brasil, visto que há 

diversas pesquisas que já o fazem (VENÂNCIO, 2011; ANCASSUERD, 2009; HADDAD, 

2002), não trazendo originalidade a esta, senão elencar pontos específicos que possam nos 

indicar caminhos para a análise em foco nesta pesquisa. 

 

1.1 Breve histórico  

 

No Brasil, a história da educação supletiva, aquela destinada às pessoas que não 

concluíram ou não tiveram acesso na idade regular, se confunde com a própria história do 

ensino em nossas terras. Ações isoladas ou desarticuladas buscaram, desde o período colonial, 

alfabetizar aqueles que não tinham o domínio das letras. Primeiramente com os jesuítas que, 

com sua base catequética, participaram do processo de ensino inicial de indígenas e mestiços, 

por meio da catequese e ensino. No entanto,  

 

O ensino que os padres jesuítas ministravam era completamente alheio à realidade da 

vida da Colônia. Desinteressado, destinado a dar cultura geral básica, sem a 

preocupação de qualificar para o trabalho, [...] a instrução em si não representava 

grande coisa na construção da sociedade nascente. As atividades de produção não 

exigiam preparo, quer do ponto de vista de sua administração, quer do ponto de vista 

da mão-de-obra. O ensino, assim, foi conservado à margem, sem utilidade prática 

visível para uma economia fundada na agricultura rudimentar e no trabalho escravo. 

Podia, portanto, servir tão-somente à ilustração de alguns espíritos ociosos que, sem 

serem diretamente destinados à administração da unidade produtiva, embora 

sustentados por ela, podiam dar-se o luxo de se cultivarem. (ROMANELLI, 2012, p. 

34) 

 

Neste período, percebemos uma ação bastante reduzida por parte dos jesuítas que 

atingia um restrito número de indivíduos, já ligados à administração, e também já pertencente 

à elite da época, uma vez que o próprio trabalho manual consumia tempo, em oposição à 

ociosidade daqueles que podiam desfrutar desta possibilidade de acesso ao ensino, como os 

filhos dos donos de terra, por exemplo. 

Como assevera Romanelli (2012), os objetivos práticos da ação jesuítica também se 

firmavam em ter mais fiéis à fé católica e o recrutamento de servidores, bem como o preparo 
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de possíveis futuros membros da classe sacerdotal. E esses objetivos foram se transmutando, 

deixando de ter um caráter catequético, para atender à educação da elite. 

As ascensões sociais aconteciam não mais pelo poderio em relação ao número de 

escravos ou pela propriedade da terra, mas também pelos títulos atingidos pelos filhos dos 

senhores de engenho que com isso tornavam-se, pouco a pouco, representantes da Colônia 

juntamente à Corte exercendo papeis possibilitados pela erudição (ROMANELLI, 2012). 

Após a saída dos jesuítas no século XVIII, a Reforma Pombalina, de influência dos 

ideais iluministas, promoveu um período nebuloso sem que houvesse um sistema de ensino em 

substituição aos jesuítas, até que houvesse a implantação das aulas régias (SECO; AMARAL, 

2019). Os primeiros professores recrutados foram aqueles formados no modelo jesuíta e, com 

isso, o espírito das primeiras aulas em pouco se alterou, porém ainda eram destinadas a uma 

pequena classe.  

Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, algumas políticas 

começaram a tomar contornos, com a chamada no Decreto de 17/01/1809 para prover novas 

cadeiras para ensino público, ainda que de pouca abrangência. Pouco mais de uma década 

depois, a Constituição Imperial de 1824 trouxe em seu último artigo, com o n. 179, a garantia 

constitucional no parágrafo XXXII de instrução primária a todos os cidadãos. No entanto, não 

deixemos de acrescentar que nem todos os brasileiros eram tidos como cidadãos, senão aqueles 

que livres e libertos, conforme descreve a mesma Constituição em seu art. 6º, os critérios de 

admissibilidade para tal situação.  

Essas garantias não se efetivaram visto que a descentralização das incumbências 

deixou a cargo do governo central a prover a educação superior em todo o Império e a delegou 

às Províncias o provimento da educação primária e média. A falta de recursos unida a um falho 

sistema de arrecadação de impostos, logo mostrou-se incapaz de criar e gerir um sistema 

organizado de escolas. Ficou para a iniciativa privada, sobretudo, o ensino secundário, e o 

primário ficou quase que ao abandono (ROMANELLI, 2012). O que seria um alento com a 

possibilidade e as garantias dadas pela Constituição transmutou-se em um ideal difícil de ser 

atingido, dadas as circunstâncias mencionadas.  

Somente mais de meio século depois é que veremos a indicação no decreto nº 7.247 

de 1879, no parágrafo 4º do art. 8º de que o governo poderia “Crear ou auxiliar nas provincias 

cursos para o ensino primario dos adultos analphabetos”, sem aplicar restrições nem 

observância da sua condição de livre ou liberto, mesmo que ainda sob a égide da escravatura 

no Brasil. Esses decretos traziam muito mais anseios e desejos de uma educação mais 
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abrangente do que reais condições, propriamente ditas, para a criação concreta de uma 

organização de ensino.  

Um pouco mais adiante cronologicamente, a Constituição de 1934, em seu art. 149 

reconheceu, em caráter nacional, que a educação é um direito de todos e apresenta no art. 150 

as competências da União, iniciando com o inciso a sobre fixar um Plano Nacional de Educação 

(PNE), e em seguida, em parágrafo único algumas normas sendo: a) “ensino primário integral 

gratuito e de freqüência obrigatória extensivo aos adultos”; b) “tendência à gratuidade do ensino 

educativo ulterior ao primário, a fim de o tornar mais acessível” (BRASIL, 1934). Apesar de 

não apresentar as condições concretas para a execução, traz evidências de um desejo em ampliar 

o acesso à educação a uma parcela maior da população. Vemos, assim como Romanelli (2012), 

que as classes oligárquicas que compunham o poder político e as camadas dominantes viam na 

educação a possibilidade de manutenção de seus postos, podendo ser um modelo para ascensão 

social, ao passo que poderia ser também um mecanismo de defesa apartando as classes mais 

pobres da sociedade.   

Adiante em nossa cronologia, aparece no capítulo II, no título I do Decreto-Lei 8.529, 

de 02 de janeiro de 1946 (Lei Orgânica do Ensino Primário), a categoria de ensino primário 

supletivo, destinado a adolescentes e adultos, como uma de suas abrangências, além do capítulo 

III, do título II, com a estrutura do curso com previsão de disciplinas obrigatórias em dois anos 

de estudos. Considerando que o ensino primário elementar, destinado a crianças de sete a doze 

anos, seria de quatro anos de duração e, para o ensino primário supletivo, a duração seria de 

dois anos, depreende-se daí a sua duração divididas em semestres. Neste Decreto-Lei apresenta-

se como um dos requisitos para o ensino supletivo primário a idade mínima de 13 anos, como 

se lê no art. 18, capítulo II, do título III (BRASIL, 1946a).  

Nos anos de 1960, surgiu em cena o educador Paulo Freire, que trazia propostas e 

diversas experiências na Educação de Jovens e Adultos. A repressão promovida pelos governos 

militares após 1964, no entanto, refrearam estes impulsos da educação libertadora, como 

preconizava Paulo Freire, acabando com diversos programas oficiais conduzidos pelo MEC, 

como o Programa Nacional de Alfabetização de Adultos.  

De 1969 em diante o governo militar instalou em todo o país o Movimento Brasileiro 

de Alfabetização (MOBRAL), que viria a ser extinto apenas em 1985, quando do processo de 

redemocratização do país, já sendo um programa desacreditado nos meios políticos e 

educacionais (ANCASSUERD, 2009; VENÂNCIO, 2011).  

Com isso, atestamos que “nesse sentido, os estudos sobre a política educacional trazem 

a questão de que um estudo sobre o presente não deixa de ser um estudo histórico” (OLIVEIRA, 
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2005). Os desdobramentos históricos do país refletem as políticas educacionais 

necessariamente adotadas hodiernamente.  

 

1.2 Algumas orientações e previsões a partir das legislações 

 

Este tópico busca trazer à tona alguns pontos que permitam tomar contato com as 

principais previsões legais para nossa temática. Não trataremos aqui sobre o financiamento 

educacional, nem das competências federativas. Para tratarmos do ponto de vista da legalidade, 

traremos um breve panorama abarcando os aspectos internacionais, nacionais e do estado de 

São Paulo cujo temática versa sobre a Educação de Jovens e Adultos. Vamos buscar, com isso, 

fazer o recorte que julgamos necessário ao intento de compreensão das premissas de nossa 

pesquisa.   

Após mais de quatro séculos, desde a chegada dos jesuítas, em 1549, tivemos em 1961 

a promulgação da primeira lei para fixar as diretrizes e bases da educação nacional, o que não 

significa ausência de regulamentações para o ensino, durante todo este tempo, mas simbólica e 

materialmente esta lei representa o desafio político de colocar a educação escolar no centro do 

processo de desenvolvimento social e econômico. Vamos aqui buscar fazer destaques aos 

pontos que confluem com nossa temática que é a Educação de Jovens e Adultos, por isso, não 

faremos abordagens mais apuradas sobre outros pontos. 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da educação de nosso país, a LDB de 1961, Lei 

nº 4024/1961, no art. 27, indicou já a obrigação do ensino primário a partir dos sete anos e 

ressaltou que “para os que o iniciarem depois dessa idade poderão ser formadas classes 

especiais ou cursos supletivos correspondentes ao seu nível de desenvolvimento” (BRASIL, 

1961), porém sem dar mais detalhes acerca de como isso se ocorreria. Faz-se mister notar que 

há um embrião de garantias e direitos para que se pudessem criar cursos próprios aos jovens e 

adultos. Embora ainda não bem clara sobre sua efetivação, as ações que se praticavam até então 

vão tomando contornos legais que possibilitariam futuras legislações a respeito do tema.  

A partir de 1964, com a tomada do governo por parte dos militares, tivemos muitas 

mudanças políticas e na educação não foi diferente. No período militar foi criado o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL – pela Lei nº 5379/1967 que previa a “alfabetização 

funcional e a educação continuada de adolescentes e adultos”. Em sua fase inicial, conforme 

parágrafo único do art. 1º, que se iniciaria nos quatro primeiros anos com adolescentes e adultos 

analfabetos até 30 anos de idade. Havia, de partida, um limitador: os dizeres “alfabetização 

funcional” talvez pudessem indicar, neste momento, a necessidade de formação de mão de obra 
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mais preparada e com maior capacidade de contribuição ao desenvolvimento do Brasil, para 

que o “milagre econômico” se valesse, além de atender mecanismos internacionais que 

apontavam o Brasil como um dos países que mais contava com analfabetos em seu território 

(HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

O ensino supletivo, em si, ganha espaço e capítulo próprio nas diretrizes nacionais por 

meio da Lei 5692/1971 (denominada, por alguns, como LDB 1971), no capítulo IV, definindo 

sua finalidade, abrangência, e meios de ação. A ideia de massificação do ensino supletivo fica 

exposta no art. 25, parágrafo 2º, ao assumir que “os cursos supletivos serão ministrados em 

classes ou mediante a utilização de rádios, televisão, correspondência e outros meios de 

comunicação que permitam alcançar o maior número de alunos” (BRASIL, 1971). Colocava-

se aqui a intenção de universalizar a atuação e o alcance dessa modalidade de ensino utilizando-

se dos mecanismos possíveis à época, uma educação à distância.  

Havia a previsão, conforme o art. 27, desta LDB de 1971, de cursos de aprendizagem 

“em complementação da escolarização regular, e, [...], cursos intensivos de qualificação 

profissional” sem, no entanto, discriminar as responsabilidades por esses cursos.  

A partir de 1985, com a redemocratização do país, as forças sociais que lutaram por 

este momento puderam opinar na reconstrução de um caminho novo também na educação. Na 

Constituição Federal de 1988, o Título VIII – Da Ordem Social, Capítulo III – Da Educação, 

da Cultura e do Desporto, Seção I – Da Educação, dedicou dez artigos – nº 205 a 214 – para 

tratar da educação no país. Alguns pontos merecem destaque pela implicância de seu conteúdo, 

e tudo o que, por extensão aplicamos ao ensino de jovens e adultos. 

Começamos pelo art. 205 que diz que “a educação, direito de todos e dever do Estado 

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

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

o trabalho” (BRASIL, 1988). A intencionalidade constitucional não faz acepção de faixa etária, 

pelo contrário, abarca todos os que estão sob a égide desta lei. O pleno desenvolvimento 

necessita de ensino para todos que, assim, preparados e exercendo a cidadania, buscarão 

também a qualificação para o trabalho que melhor lhe convém, segundo suas capacidades 

individuais.  

O art. 206, inciso I nos atenta para a “igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola”, ou seja, mais uma vez não faz acepção de nível de escolaridade nem 

faixa etária. Todos, sem distinção, estão contidos nestes parâmetros possibilitando que possam 

ter o mesmo nível de acesso ao ensino e, igualmente, permanecer até sua completude. Tal 

situação é reforçada no art. 208, inciso I garantindo (alterado pela emenda 59 de 2009) 
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“educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na 

idade própria” (grifo nosso). Todos aqueles que já estejam na idade a partir de 18 anos se 

enquadram, deste modo, à garantia constitucional estabelecida. 

Após esse sopro democrático de garantias de acesso e permanência de todos no ensino, 

em 1996 tivemos uma nova, e nossa recente, LDB com a Lei nº 9.394 que estabeleceu as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

Retomando os textos do Título VIII, Capítulo III, Seção I da Constituição Federal de 

1988 já citados anteriormente, esta LDB reforçou todas as garantias já estabelecidas 

constitucionalmente e, como novidade, traz na Seção V – Da Educação de Jovens e Adultos – 

dois artigos especificando de que modo se dará esta modalidade de ensino. De todo o exposto 

até aqui, cremos ser importante ressaltar que somente em 2017, com a Lei nº 13.415 que alterou 

a LDB 9.394/1996, é que foi incluído o parágrafo 2º ao art. 24 com a redação dizendo que “os 

sistemas de ensino disporão sobre a oferta de Educação de Jovens e Adultos e de ensino 

noturno (grifo nosso) regular, adequado às condições do educando”. Além das garantias 

constitucionais de acesso, especifica o período noturno como uma possibilidade a ser oferecida 

também nesta modalidade.  

Cabe também trazer o art. 214 da Constituição Federal que propõe que se estabeleça 

um plano nacional de educação a fim de que se conduzam à: I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar (BRASIL, 1988). O estado brasileiro, com isso, se 

empenha em acabar com o analfabetismo em nosso território ao levar a todos o ensino escolar. 

Em 1992, o então presidente Fernando Collor de Melo, por meio do Decreto nº 

591/1992, decretou em seu artigo 1º que “o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão 

inteiramente como nele se contém”. Sendo signatário deste pacto o Brasil se obriga a realizar 

todas as medidas adotadas pela XXI Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 19 de 

dezembro de 1966.  

Nesse pacto, o art. 13 é dedicado ao direito à educação. São expressas situações que 

hoje nos soam tão naturais, mas que nem sempre e nem em todos os lugares foi assim. A 

educação primária obrigatória e acessível gratuitamente a todos é uma destas situações com as 

quais nos acostumamos a compreendê-la com facilidade agora no século XXI.  

A recomendação deste mesmo artigo que mais nos toca em nossa pesquisa é a que 

“dever-se-á fomentar e intensificar, na medida do possível, a educação de base para aquelas 

pessoas que não receberam educação primaria ou não concluíram o ciclo completo de educação 
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primária”. Neste ponto temos que a EJA, como se apresenta hoje, deveria ser planejada e 

implementada em algum momento da história de modo formal. 

 

1.3 Compreensões legais: pareceres e resoluções federais 

 

Não obstante a homologação da Lei de Diretrizes e Bases para a educação nacional, 

em 1996, na prática o que percebemos é que houve aparente dificuldade de compreensão legal 

que possibilitasse efetivar as garantias dadas, visto que o atual Conselho Nacional de Educação 

(CNE), foi instado em diversas ocasiões a dar seu parecer sobre questões legais.  

Trazendo para a discussão somente as situações após a Constituição Federal de 1988 

e a LDB 9.394/96, vamos encontrar no Parecer CNE/CEB 15/1998 a crítica ao modelo de 

ensino médio que se destinava principalmente ao preparo para o ingresso à educação superior. 

O alerta é que, em decorrência desta prática, poucos conseguiam vencer esta barreira da escola 

obrigatória. Com isso, indica que o modelo pedagógico a ser empregado deve visar o 

fortalecimento de competências e habilidades que possibilitem ir ao encontro das aspirações 

daqueles jovens e adultos do final da década de 90 do século XX, de melhoria salarial e social 

assimilando e utilizando os novos recursos tecnológicos que já surgiam.  

Neste sentido, a Resolução CNE/CEB nº 2/1999, artigo 9º, inciso IV diz que as 

propostas pedagógicas devem preparar os docentes para a área de atuação na Educação de 

Jovens e Adultos. São entes de aspirações diferentes dos adolescentes que cursam o ensino na 

idade própria.  

Visando afastar a dicotomia existente no Brasil, em que coloca como que duas 

categorias de pessoas vivendo sob um mesmo teto-pátria-mãe: brasileiros alfabetizados e 

brasileiros não-alfabetizados, é que o Conselho Nacional de Educação emitiu o Parecer 

CNE/CEB nº 11/2000 que, entre outras coisas, recorda a Declaração de Hamburgo sobre a 

Educação de Jovens e Adultos, de 1997, da qual o Brasil é signatário, e sinalizamos aqui o 

compromisso firmado de “oferecer a homens e mulheres as oportunidades de educação 

continuada ao longo de suas vidas” (DECLARAÇÃO DE HAMBURGO SOBRE 

EDUCAÇÃO DE ADULTOS, 1997). E os esforços não serão poucos, pois a declaração 

continua dizendo que “para tanto, construiremos amplas alianças para mobilizar e compartilhar 

recursos, de forma a fazer da educação de adultos um prazer, uma ferramenta, um direito e uma 

responsabilidade compartilhada”.   

O compromisso parece se sintetizar ao afirmar que  
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A educação de adultos pode modelar a identidade do cidadão e dar um significado à 

sua vida. A educação ao logo da vida implica repensar o conteúdo que reflita certos 

fatores, como idade, igualdade entre os sexos, necessidades especiais, idioma, cultura 

e disparidades econômicas. Engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou 

informal, onde pessoas consideradas “adultas” pela sociedade desenvolvem suas 

habilidades, enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas 

e profissionais, direcionando-as para a satisfação de suas necessidades e as de sua 

sociedade. (DECLARAÇÃO DE HAMBURGO SOBRE A EDUCAÇÃO DE 

ADULTOS – 1997) 

 

Tudo isso pensado, provavelmente, a partir da compreensão que foi se criando de que  

 

a Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa uma dívida social não reparada para 

com os que não tiveram acesso a e nem domínio da escrita e leitura como bens sociais, 

na escola ou fora dela, e tenham sido a força de trabalho empregada na constituição 

de riquezas e na elevação de obras públicas. Ser privado deste acesso é, de fato, a 

perda de um instrumento imprescindível para uma presença significativa na 

convivência social contemporânea. (Parecer CNE/CEB nº 11/2000) 

 

O mesmo parecer também apresenta a Educação de Jovens e Adultos como uma 

função reparadora, numa oportunidade concreta e viável da presença do jovem e do adulto que 

não conseguiu concluir sua caminhada no ensino regular na idade própria. Para isso entende 

que esta modalidade “necessita ser pensada como um modelo pedagógico próprio” (grifo do 

autor).  A EJA, neste entendimento, adquire também função equalizadora ao propiciar o acesso 

a diversas camadas e vertentes de brasileiros.  

Tentando trazer uma solução para o apresentado no Parecer, a Resolução CNE/CEB 

nº 1/2000, no art. 9º, parágrafo único, apresenta que na efetivação da EJA “as instituições 

ofertantes informarão aos interessados, [...] os programas e demais componentes curriculares, 

sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos didáticos disponíveis e critérios 

de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições”. Vemos neste tópico que os ares 

de “modelo pedagógico próprio” tentavam se suprir por este caminho.  

E a Resolução CNE/CEB nº 1/2000 asseverou ainda, sobre este ponto:  

 

Art. 17 – A formação inicial e continuada de profissionais para a Educação de Jovens 

e Adultos terá como referência as diretrizes curriculares nacionais para o ensino 

fundamental e para o ensino médio e as diretrizes curriculares nacionais para a 

formação de professores, apoiada em: 

I – ambiente institucional com organização adequada à proposta pedagógica; 

II – investigação dos problemas desta modalidade de educação, buscando oferecer 

soluções teoricamente fundamentadas e socialmente contextuadas; 

III – desenvolvimento de práticas educativas que correlacionem teoria e prática; 

IV – utilização de métodos e técnicas que contemplem códigos e linguagens 

apropriados às situações específicas de aprendizagem. 

 

Com estas compreensões num plano nacional podemos olhar para a educação no 

estado de São Paulo, para tentarmos compreender o modo como ocorre a Educação de Jovens 

e Adultos. 
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2. LEGISLAÇÕES PARA A EJA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Visando localizar temporalmente as investigações dessa pesquisa num campo mais 

próximo, nos limitamos aqui a observar as legalidades estabelecidas a partir do ano de 1988, 

em que a Constituição Federal foi promulgada, e nela estão contidas as bases dos 

direcionamentos que devemos seguir até então.  

Um ano após a promulgação da Constituição Federal de 1988, temos a Resolução SE 

nº 310/1989 que dispunha sobre a realização de prova de escolaridade para alunos não 

escolarizados ou semialfabetizados. O objetivo era, por meio de avaliações elaboradas pelos 

professores da unidade escolar, aferir o nível de escolaridade do candidato para, após, fazer 

todos os esforços para que fosse matriculado e desse seguimento aos estudos no nível a que foi 

classificado. Foi um mecanismo destinado àqueles que não tinham um documento 

comprobatório de estudos pudesse regularizar sua vida escolar.   

Pouco antes da instituição da LDB 9.394/96, em março daquele ano, a Resolução SE 

nº 27/1996 instituía o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

(comumente representado apenas por SARESP). Havia a intenção de “recuperar o padrão de 

qualidade do ensino ministrado no Estado de São Paulo”. Esta avaliação, como instituída, seria 

de larga escala, como previsto no  

 
Artigo 2º - O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

abrangerá todas as escolas da rede estadual e as redes municipal e particular que 

aderirem à proposta, contemplando, de forma gradativa e continua. E especifica o 

público alvo desta avaliação:  

I – todas as séries do ensino fundamental [...];  

II – todas as séries do ensino médio [...]. (SÃO PAULO, 1996) 

 

No entanto, a resolução que poderia vir a colaborar com a Educação de Jovens e 

Adultos, observando os avanços no aprendizado ao também aferir o nível de conhecimento 

deste público, não faz nenhuma menção a esta modalidade de ensino. O citado padrão de 

qualidade colocado acima, para essa modalidade, parecia não fazer partes dos planos estaduais.  

Somente no início do novo milênio, com a Resolução SE nº 1/2001, é que fica 

estabelecido que a EJA deveria funcionar com a mesma grade curricular do ensino regular 

noturno, mantendo para o nível de ensino fundamental, conforme art. 3º, o mínimo de 1600h 

para o ciclo, e para o ensino médio, no mesmo artigo, o mínimo de 1200h.  

Ainda no mesmo ano a Resolução SE nº 116/2001 dispôs sobre os exames supletivos 

para a Educação Básica na rede estadual de ensino. Os exames teriam a missão de avaliar as 

habilidades e competências daqueles que se dispunham a fazê-lo, a fim de obter a certificação 
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para o ciclo. Talvez possamos dizer que é uma reedição melhorada dos processos que já 

ocorreram na Resolução SE nº 310/1989.  

Talvez motivada pela Declaração de Hamburgo sobre a Educação de Jovens e Adultos, 

de 1997, de utilizar todos os meios para mobilizar e compartilhar recursos para prover educação 

aos jovens e adultos, a Resolução SE nº 181/2002 dispôs sobre a organização e o funcionamento 

dos cursos de Educação de Jovens e Adultos, com atendimento individualizado e presença 

flexível, desenvolvidos em telessalas da rede pública estadual de ensino. Foram possíveis 

parcerias para que as telessalas funcionassem em outros ambientes, não apenas nos prédios 

escolares. Era a ampliação das possibilidades de estudos, mas um estudo um pouco solitário e 

autodidata, exigindo um pouco mais do aluno, uma vez que a frequência era de caráter flexível.  

Depois de um hiato sem menções à Educação de Jovens e Adultos, a Resolução SE nº 

14/2005 trouxe uma nova possibilidade de estudos para esta modalidade chamada de Projeto 

Piloto da Escola da Juventude, para o ensino médio com a especificação de idade entre 18 e 29 

anos. Os estudos seriam realizados aos finais de semana na escola em que já houvesse o 

Programa Escola da Família1. O acompanhamento dos estudos seria feito por Orientadores de 

Estudos, que eram alunos em fase de conclusão do curso de graduação em alguma das áreas do 

currículo do ensino médio, auxiliados por Monitores da Sala de Informática, que colaborariam 

apoiando no ambiente de internet. Podemos notar evidente diminuição do prestígio pelo projeto 

ao passo que não haveria sequer um professor formado acompanhando o processo. O aluno 

também deveria cumprir atividades individuais durante a semana – sem nenhum apoio nestes 

momentos.  

Nos anos que se sucederam, percebemos que a modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos passou a configurar como uma modalidade enxergada por toda a comunidade do 

magistério, em seus diversos cargos e funções, pois na Resolução SE nº 69/2006, que 

estabeleceu normas para o atendimento à demanda Escolar do Ensino Médio, para o ano de 

2007, nas escolas da rede estadual e deu providências correlatas, elenca no art. 1º, inciso III, a 

Educação de Jovens e Adultos como uma de suas possibilidades de ingresso na rede pública 

estadual de ensino. O mesmo se repetiu nos anos seguintes, nas Resoluções SE nº 75/2007, nº 

70/2008, nº 77/2009, nº 71/2010, nº 72/2011, nº 93/2012, nº 69/2013, nº 28/2014, nº 46/2016, 

nº 34/2017, nº 46/2018 e nº 41/2019. 

Ano a ano, também a partir de 2008, a rede estadual passou a se preocupar com a 

demanda para o ano seguinte e sempre no início do segundo semestre passou a contar com o 

 
1 Para conhecer mais sobre o Programa Escola da Família indicamos uma consulta ao portal eletrônico: 

http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/v1/PEF/index.html 



35 

 

Programa de Matrícula Antecipada / Chamada Escolar para cadastramento de alunos e 

atendimento à demanda na rede pública de ensino no estado de São Paulo. Assim foi com as 

Resoluções SE nº 56/2008, nº 55/2009, nº 61/2010, nº 55/2011, nº 80/2012, nº 50/2013, nº 

36/2015, nº 45/2016, nº 33/2017, nº 45/2018 e nº 40/2019. 

Essas duas medidas talvez estejam tentando colocar em prática o que a LDB 

9.394/1996, alterada pela Lei 12.796/2013 no artigo 5º, parágrafo 1º, inciso I, coloca como 

dever do poder público “recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem 

como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica” (BRASIL, 1996). Vemos que, 

ao seu modo, a legislação busca ser minimamente cumprida. É possível que esta medida poderia 

mitigar os efeitos da exclusão escolar, colaborando para que houvesse menor número do 

público-alvo fora da rede escolar.  

O ano letivo de 2010 sequer havia começado e a Resolução SE nº 3/2010 veio trazendo 

alterações na organização dos cursos de Educação de Jovens e Adultos, mantidos pelas escolas 

estaduais. Assim dizia o caráter da resolução que na prática muito pouco trouxe de novidades: 

adotava os critérios de avaliação de desempenho mais claros (art. 7º) e adotava maior rigor com 

a frequência inicial, conforme parágrafos 1º e 2º do art. 10.  

 

A matrícula de aluno em curso de Educação de Jovens e Adultos dispensa, nos estudos 

iniciais do ciclo II do ensino fundamental, a apresentação de documento 

comprobatório de escolaridade anterior e, no ensino médio, será exigido certificado 

de conclusão do ensino fundamental, ou, na inexistência deste, será aplicada pela 

escola prova de avaliação de competências. 

§ 1º - a matrícula do aluno em um CEEJA, independentemente da situação escolar em 

que se encontre, ingressante ou em continuidade, deverá ocorrer, obrigatoriamente, 

como inicial e confirmada a cada semestre letivo, devendo ser efetuada dentro do 

prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data do início do ano/semestre letivo nas 

escolas estaduais de ensino regular. 

§ 2º - Esgotado o prazo de 30 (trinta) dias para efetivação da matrícula de que trata o 

parágrafo anterior, o candidato que não comprovar presença no CEEJA, nos 30 (trinta) 

dias subseqüentes, deverá ter registrado o lançamento de NC (Não Comparecimento) 

no Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria da Educação, ou seja, matrícula não 

ativa, e, caso pretenda dar continuidade aos estudos, deverá solicitar renovação de 

matrícula, no início de outro semestre. (SÃO PAULO, 2010a). 
 

Talvez possamos assumir, neste momento, que utilizando os mesmos critérios de 

avaliação de desempenho das demais modalidades, tivesse melhor reconhecimento enquanto 

modalidade inserida nos mesmos processos de aprendizagem da educação pública estadual em 

São Paulo.  

Dentre tantas resoluções, ainda não havia a especificação da quantidade de alunos por 

turma, e na Resolução nº 2/2016 os módulos de cada segmento e modalidade de ensino são 

referendados. Seguindo o art. 6º, inciso IV as turmas de Educação de Jovens e Adultos, nos 
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níveis fundamental e médio deverão ser constituídas de 45 alunos. Já parecia muito, mas esse 

número poderia ainda aumentar. O parágrafo 2º do mesmo artigo dita que, excepcionalmente, 

quando a demanda exigir e for justificada, os referenciais podem ser aumentados em até 10%, 

ou seja, pode-se chegar, em números inteiros, a 49 alunos numa turma de Educação de Jovens 

e Adultos.  

Daí até o momento nenhum outro aspecto foi alvo de resoluções ou deliberações, 

embora haja pontos que mereçam discussões mais pontuais.  

 

2.1 Traços da EJA na cidade de Diadema-SP 

 

Este tópico não visa traçar panorama completo sobre a presença da Educação de 

Jovens e Adultos em Diadema, senão trazer elementos que possam nos apresentar 

características que tornam a cidade como uma das pioneiras neste processo e elucidam a 

importância que representa para toda a população, e também como polo disseminador de 

políticas educacionais para a região.  

A cidade de Diadema localiza-se no estado de São Paulo, na região conhecida como 

Grande ABC, ou ABCD, conforme Figura 1. A região se destaca no cenário nacional por sua 

forte vocação industrial, em que na década de 1950 atraiu indústrias de diversos ramos, 

principalmente a automobilística e a metalurgia sobretudo após a inauguração da Rodovia 

Anchieta, que liga a capital paulista ao Porto de Santos-SP. Foi neste cenário que Diadema 

emancipou-se política e administrativamente de São Bernardo do Campo, em dezembro de 

1958.   

Figura 1 – Localização de Diadema na região do Grande ABC 
 

 

Fonte: Consórcio do Grande ABC 
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Com este processo de forte industrialização vieram, também, as migrações de diversas 

partes do Brasil. No período compreendido entre os anos de 1960 e 2000, é possível verificar 

um crescimento populacional vertiginoso em Diadema, conforme se vê na tabela 1 a seguir:  

 

Tabela 1 – População residente em Diadema-SP 

Anos do Censo 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

População 30232 12.308 78.914 228.660 305.287 357.064 386.089 

Fonte: IBGE 

 

Com a crescente migração, a demanda por serviços públicos também aumentou e, a 

partir de seus movimentos de base e nas associações de bairro, entre outras organizações da 

sociedade civil, surgiu a necessidade de um processo de alfabetização amplo que abarcasse uma 

grande gama popular.   

Para buscar compreender alguns dos movimentos que impulsionaram a criação de um 

modelo de educação para jovens e adultos, vemos em Ancassuerd (2009) que diversos fatores 

e agentes em nossa região entraram em cena para fortalecer estas ideias. Como destaque temos 

a forte ação sindical na região, as ações dos grupos de base nas paróquias, associações de 

moradores e outros espaços comunitários, os quais nem mesmo as fortes repressões do período 

militar impediram que germinasse em nossa região ações educacionais inspiradas nas 

concepções de Paulo Freire.   

Assim é que em Diadema, a partir dos anos de 1980, tendo à frente da prefeitura 

municipal uma vertente política de esquerda, com caráter mais progressista, ensejou que se 

criasse o primeiro serviço de Educação de Jovens e Adultos na região. Esta ação foi replicada 

nos anos seguintes para as municipalidades vizinhas, acabando com os resquícios do MOBRAL 

na região (ANCASSUERD, 2009). 

A criação da EJA em 1987 e, posteriormente, do Movimento de Alfabetização 

(MOVA) em 1995, em Diadema, trazia consigo tentativas de contornos não só de uma 

população excluída do processo de educação, senão também aquela fruto de tentativas de 

inclusão mal sucedidas, conforme revela Ancassuerd (2009). Ressalta-se que a criação da EJA 

em Diadema aconteceu antes da promulgação da Constituição Federal em 1988, cujo art. 208 

trazia como dever do estado o de prover “educação fundamental, obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria” (BRASIL, 1988). A 

 
2 Em 1950 Diadema era um distrito da cidade de São Bernardo do Campo 
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administração pública diademense, na época dirigida pelo Partidos dos Trabalhadores (PT), 

mostrava desde então seu caráter progressista.  

Juntamente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a prefeitura aceitou a parceria para 

a criação do MOVA para que se pudesse alfabetizar também a gama de trabalhadores, 

qualificando-os ainda mais. Essa política de segunda geração em Diadema tomou grande 

impulso pelas parcerias para sua execução. Locais como associações de bairro, igrejas, espaços 

culturais, residências particulares e espaço de empresas privadas foram utilizados, de modo a 

expandir o alcance e possibilitar que um maior número de adultos e jovens fosse atendido 

(ANCASSUERD, 2009).  

A EJA e o MOVA surgiram em Diadema concomitantemente à necessidade local de 

crescimento em todos os aspectos, até mesmo como elemento de sua identidade, o desafio de 

reconstruir-se enquanto cidade. Estas e outras discussões fizeram parte do Plano Diretor do 

Município aprovado em 1994.  

Destaca-se que o personagem icônico para a educação, o professor Paulo Freire, esteve 

presente no II Congresso de Educação de Diadema, em 1995, contando também com a presença 

do então Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, quando houve o lançamento do MOVA 

em Diadema.  

Dito tudo isso, vimos que as ações na cidade de Diadema visando levar espaços de 

ensino aos seus munícipes, a coloca como uma cidade pujante no segmento. A Educação de 

Jovens e Adultos tornou-se, assim, um legado diademense, fruto da participação cidadã nesta 

construção.  

 

2.2 O atendimento da EJA na cidade de Diadema – SP 

 

Por se tratar de uma região industrial, a cidade viveu um crescimento demográfico 

muito grande, e as novas famílias que chegavam à cidade traziam consigo suas carências 

educacionais. Nesse sentido, assumimos que a EJA se faz presente na cidade desde os seus 

primórdios enquanto município, conforme já tratamos em um tópico anterior. 

As escolas estaduais da cidade estão sob jurisdição da Diretoria de Ensino da Região 

de Diadema. Há, em Diadema, oito escolas estaduais que fazem o atendimento da Educação de 

Jovens e Adultos no ensino médio, distribuídas nos bairros conforme Figura 2 a seguir:   
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Figura 2 – Mapa de Diadema/SP com a localização aproximada das Escolas Estaduais com 

atendimento da EJA para ensino médio 

 

 

Fonte: Endereços localizados no site da Diretoria Regional de Ensino de Diadema 

 

Infelizmente temos bairros da cidade em que não há unidades escolares que poderiam 

atender a essa demanda, que é mal distribuída ao observarmos os critérios de geolocalização de 

residência e trabalho de seus munícipes. Bairros mais populosos ou com maior concentração de 

empresas e comércios não são necessariamente os bairros que contam com uma escola que 

oferte a EJA de ensino médio. No entanto, não será foco de observação a confluência de 

demanda e oferta de vagas, senão a abordagem do atendimento realizado nas localidades em 

que já temos a ação da EJA. 

Dando profundidade à nossa pesquisa e aumentando o recorte do nosso campo de 

observação, verificaremos em que medida as legislações apresentadas até aqui colaboraram 
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para a execução das ações administrativo-pedagógicas no ano pandêmico de 2020, em especial 

as que se fizeram valer para este ano. 

 

2.3 Dados da EJA no ano de 2020 em Diadema-SP 

 

Apesar da frieza dos números quando se trata de aprendizagem, pois esta envolve 

tantos outros fatores, principalmente pedagógicos, os números ainda ajudam a representar as 

trajetórias nos impulsionando e nos propondo dar direcionamentos múltiplos para cada caso a 

que se refere. Buscando acercar-nos de dados que pudessem explicitar a trajetória escolar na 

EJA do ensino médio em Diadema, no ano de 2020, traduzidos em números, trazemos as tabelas 

adiante para intentar observar a realidade posta e iniciarmos nossas análises que, por fim, foi o 

panorama daquilo que se possibilitou fazer durante o primeiro ano da pandemia do novo 

coronavírus, COVID-19. 

O primeiro ponto de nossa análise é que em nossas tabelas, vamos identificar as escolas 

apenas com letras sequenciais de nosso alfabeto que, em nada, implicam ou relacionam-se com 

os nomes oficiais das escolas, mas que se manterão durante toda a pesquisa de modo a sempre 

arrolarmos os dados observados de maneira única. 

Na base de dados da Secretaria Escolar Digital (SED), de acesso a todas as escolas da 

rede estadual – e também das redes municipais e escolas privadas – estão disponibilizados todos 

os dados que serão apresentados em seguida. Primeiramente, traremos o quantitativo de 

matrículas3 por série e o quantitativo de reprovação4 que aqui transformamos, para melhor 

visualização, em porcentagem, referente ao 1º semestre letivo do ano de 2020, como vemos 

adiante na tabela 2: 

 

Tabela 2 – Matrículas e Rendimento na EJA no ensino médio em escola estadual em 

Diadema-SP - 1º sem./2020 

Escola matrículas 
1ª série 

taxa de 
reprovação 

(%) 

matrículas 
2ª série 

taxa de 
reprovação 

(%) 

matrículas 
3ª série 

taxa de 
reprovação 

(%) 

Total de 
matrículas 

taxa de 
reprovação 

(%) 

A 83 56,63 114 57,89 102 46,08 299 53,51 

B 168 47,02 147 41,50 171 30,99 486 39,71 

C 74 50,00 76 48,68 110 26,36 260 39,62 

D 69 44,93 88 30,68 89 39,33 246 37,80 

 
3 Foram contados apenas alunos com matrículas ativas ao final do semestre, descartando alunos com abandono 

escolar, transferência ou não comparecimento.  
4 Optamos por indicar a taxa de reprovação para buscar encontrar o que ficou falho no processo a fim de elencarmos 

possíveis contornos para os casos. 
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E 99 29,29 120 18,33 118 27,12 337 24,63 

F 78 0,00 72 0,00 102 0,00 252 0,00 

G 64 84,38 81 60,49 73 68,49 218 70,18 

H 116 24,14 125 16,80 117 16,24 358 18,99 

Total 751 40,61 823 34,39 882 30,05 2456 34,73 

Fonte: https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/Rendimento/RelatoriosRendimento/RelatorioRendimentoGeral 

 

Na primeira coluna identificamos as escolas, como havíamos sinalizado anteriormente, 

por letras alfabéticas sequenciais, representando as oito escolas que ofertam a modalidade em 

Diadema. Esta mesma estratégia se seguirá nas tabelas 3, 4, 5, 6 e 7. Nas colunas seguintes 

temos as matrículas em cada série, intercaladas pela taxa de reprovação na série da coluna 

imediatamente anterior.  

Observando estes números, vemos algumas disparidades entre as escolas quanto às 

taxas de reprovação no total consolidado: enquanto a escola F tem taxa de reprovação em 0%, 

vemos a escola G com taxa de reprovação atingindo 70,18%. Outra percepção dos números é 

que nas escolas A, B, C e H, as taxas de reprovação dos alunos da 3ª série são menores em 

relação aos alunos das 1ª e 2ª séries, enquanto nas escolas D, E e G, este fenômeno é observado 

com os alunos da 2ª série, em detrimento às outras duas séries. Nos números totais, em duas 

escolas – A e G – observamos taxas de reprovação acima de 50% do total de alunos matriculados 

na escola. Mais da metade dos alunos não conseguiram concluir exitosamente a série em que 

foram matriculados. Esta mesma análise pode ser feita ainda com os alunos matriculados na 1ª 

série da escola C, embora no total das três séries a porcentagem tenha ficado abaixo dos 50%.  

Podemos também analisar que, nos números consolidados, a série com maior taxa de 

reprovação é a 1ª, com 40,61% do total de matriculados no 1º semestre nas oito escolas. Se 

ranqueássemos as escolas da maior taxa total de reprovação para a menor, teríamos esta 

sequência: G, A, B, C, D, E, H e F. Para acompanhar nossas análises, e mantermos nosso foco 

no ano de 2020, buscamos os mesmos dados agora referente ao 2º semestre letivo, conforme 

apresentados a seguir na tabela 3: 

 

Tabela 3 – Matrículas e Rendimento na EJA no ensino médio em escola estadual em 

Diadema-SP - 2º sem./2020 

Escola matrículas 
1ª série 

taxa de 
reprovação 

(%) 

matrículas 
2ª série 

taxa de 
reprovação 

(%) 

matrículas 
3ª série 

taxa de 
reprovação 

(%) 

Total de 
matrículas 

taxa de 
reprovação 

(%) 

A 77 80,52 107 58,88 113 52,21 297 61,95 

B 48 45,83 141 34,04 131 22,90 320 31,25 

C 70 64,29 88 46,59 68 42,65 226 50,88 

https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/Rendimento/RelatoriosRendimento/RelatorioRendimentoGeral
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D 40 52,50 76 40,79 115 33,04 231 38,96 

E 68 30,88 111 17,12 129 7,75 308 16,23 

F 78 0,00 104 0,00 74 0,00 256 0,00 

G 58 96,55 62 82,26 80 81,25 200 86,00 

H 41 56,10 113 46,02 115 33,91 269 42,38 

Total 480 52,08 802 38,03 825 32,73 2107 39,16 

Fonte: https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/Rendimento/RelatoriosRendimento/RelatorioRendimentoGeral 

 

Igualmente à tabela 2, os dados foram disposto tendo na primeira coluna as escolas e 

nas seguintes temos as matrículas em cada série, intercaladas pela taxa de reprovação na série 

da coluna imediatamente anterior. 

A disparidade entre as taxas de reprovação total das escolas não mudou, e também não 

se alteraram as escolas com menor taxa de reprovação (escola F, com 0%) e maior taxa de 

reprovação (escola G, com 86,00%). Fato é que a taxa de reprovação na escola G aumentou 

substancialmente neste 2º semestre em relação ao 1º semestre que ficou em 70,18%. Também 

aumentou, ainda mais que esta, a taxa de reprovação na escola H, chegando neste semestre a 

42,38%. Embora seja menor, menos da metade da escola G, foi a que mais aumentou esta taxa 

quando comparamos os dois semestres.  

Seguindo a análise feita que no 1º semestre em quatro escolas as taxas de reprovação 

dos alunos da 3ª série foram menores em relação aos alunos das 1ª e 2ª séries, agora vemos este 

fenômeno se repetir todas as demais escolas no 2º semestre – excetuando-se a escola F que 

manteve o índice em 0% para todas as séries.  

Em contraponto, enquanto no 1º semestre, duas escolas apresentaram taxas totais de 

reprovação acima de 50%, este número aumentou no 2º semestre, passando-se a três escolas, 

juntando-se àquelas a escola C.  

Observando série a série, identificamos que os alunos matriculados na 1ª série das 

escolas A, C, D, G e H tiveram taxa de reprovação acima de 50%, enquanto nas 2ª e 3ª séries 

esta mesma taxa se observou apenas nas escolas A e G, as mesmas cujo total de reprovação 

ultrapassa os 50%.  

Em números totais, manteve-se a 1ª série como aquela em que mais alunos são 

reprovados ao fim do semestre, mas passando dos 40,61% do 1º semestre para 52,08% no 2º 

semestre. Ranqueando as escolas da maior taxa total de reprovação para a menor, assim como 

fizemos com as taxas do 1º semestre, teríamos esta sequência: G, A, C, H, D, B, E e F.  

Admitindo como fato negativo a alta taxa de reprovação, podemos ver que apenas em 

duas escolas as taxas totais de reprovação diminuíram no 2º semestre em relação ao 1º – escolas 

https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/Rendimento/RelatoriosRendimento/RelatorioRendimentoGeral
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B e E –, pioraram em outras cinco escolas – pela ordem de piora: H, G, C, A e D – e manteve-

se em uma – escola F.   

A análise das duas tabelas anteriores nos revela um panorama que se apresenta 

catastrófico, que pode indicar diversas situações e falhas no atendimento para gerar índices tão 

altos de reprovação. Uma implicação possível para estas altas taxas de reprovação é a demanda 

de matrículas para o semestre seguinte pois, conforme apresenta o inciso I, do art. 1º, da 

Resolução SE nº 41/2019, que estabelece critérios e procedimentos para a implementação do 

Programa de Matrícula Antecipada / Chamada Escolar - Ano 2020, com vistas ao pleno 

atendimento à demanda do Ensino Fundamental, na rede pública de ensino do Estado de São 

Paulo, deve-se “garantir o atendimento dos alunos já matriculados, em continuidade de 

estudos”.  

Aqueles alunos que ora ficaram reprovados, como estavam matriculados, após o 

rendimento final, caracterizam-se como alunos em continuidade de estudos e são matriculados 

novamente na mesma série da reprovação anterior.  

Aliado a isso, temos ainda a demanda de inscrições feitas nas secretarias das escolas 

e/ou demanda de alunos vindos da EJA do ensino fundamental que, em Diadema, o atendimento 

é feito pela rede municipal de ensino. Dito isto, trazemos a tabela 4 que apresenta as novas 

matrículas efetuadas no 2º semestre nas oito escolas para buscarmos, por meio dos números, 

identificar as movimentações de alunos entre um semestre e outro. 

 

Tabela 4 – Quantidade de novas matrículas na EJA no ensino médio em escola estadual em 

Diadema-SP – 2º semestre/2020 

Escola 1ª série 2ª série 3ª série Total 

A 30 5 18 53 

B -31 -9 -8 -48 

C 33 14 0 47 

D 9 11 19 39 

E 39 19 -1 57 

F 78 26 2 106 

G 4 3 -2 5 

H 13 4 -8 9 

Total 175 73 20 268 

Fonte: https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/Rendimento/RelatoriosRendimento/RelatorioRendimentoGeral 

 

https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/Rendimento/RelatoriosRendimento/RelatorioRendimentoGeral
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A primeira coluna nos traz as escolas que atendem a modalidade. Em seguida, as 

demais colunas apresentam as novas matrículas realizadas pelas escolas para o semestre. Para 

elaboração da tabela adotamos o seguinte: 

a) Alunos reprovados no 1º semestre, por continuidade de estudos, já são 

automaticamente matriculados na mesma série e, portanto, não configuram como 

novas matrículas; 

b) Subtraímos do total de matrículas no 2º semestre (tabela 3), em cada série de cada 

escola, o total de alunos reprovados na mesma série no 1º semestre (tabela 2); 

c) Para as matrículas das turmas de 2ª e 3ª série ainda se desconsiderou aqueles alunos 

considerados aprovados na série imediatamente anterior, por não ser nova 

matrícula e sim continuidade de estudos; 

d) Número negativo de matrículas para aquela série, em determinada escola, cujo 

número de alunos reprovados no 1º semestre é maior que a quantidade de alunos 

matriculados no 2º semestre na mesma série. 

 

Percebemos na tabela 4 que o número maior de novas matrículas se concentra na 1ª 

série, fato esse explicável por se tratar também de demanda vinda da EJA de ensino fundamental 

concluído no 1º semestre, notadamente nas escolas A, C, E e F. Nas escolas D, G e H, a 

quantidade é bem menor, sinalizando possivelmente apenas as buscas de vagas diretamente na 

secretaria da escola.  

Na contramão de todas as escolas, vemos que na escola B, o número de alunos 

matriculados no 2º semestre não supre sequer o número de alunos reprovados no 1º semestre. 

Ali possivelmente não foram considerados em continuidade de estudos aqueles alunos, que 

acabaram não sendo todos matriculados novamente na série ou, num cenário pior, todos os 

reprovados deixaram de ser rematriculados e atenderam apenas a demanda vinda da EJA do 

ensino fundamental. O mesmo efeito é notado nessa escola também na 2ª e 3ª série, cujo total 

de matrículas no 2º semestre não supre o número de alunos reprovados no 1º semestre somado 

ao número de alunos aprovados na série anterior. Desta forma, na escola B houve o maior 

número de fechamento de vagas, configurado pela diminuição de matrículas no total 

comparando-se 2º semestre com o 1º semestre.  

Também há de se notar que houve decréscimo nas matrículas da 3ª série nas escolas 

E, G e H, além da, já mencionada, escola B. Desta forma, adotando como critério do maior 

número de novas matrículas para o menor, formamos o seguinte ranking: F, E, A, C, D, H, G e 

B. Curiosamente a escola F é ao mesmo tempo a que teve maior número de novas matrículas e 
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também a única com taxa de reprovação em 0% dos matriculados durante todo o ano letivo de 

2020.  

Utilizando-nos da base de dados da SED, coletamos também a quantidade de turmas 

abertas em cada escola nos dois semestres para analisarmos a potencial demanda de 

atendimento e observarmos de que forma os dados até apresentamos se revelam na quantidade 

de turmas das escolas, que apresentamos na tabela 5, a seguir:  

 

Tabela 5 – Quantidade de turmas com matrículas na EJA no ensino médio em escola estadual 

em Diadema-SP - 2020 

Escola 1ª série 2ª série 3ª série 1ª série 2ª série 3ª série 

 1º semestre 2º semestre  

A 2 3 3 2 3 3 

B 4 3 4 1 4 4 

C 2 2 3 2 3 2 

D 2 2 2 1 2 3 

E 3 3 3 2 4 3 

F 2 2 3 2 3 2 

G 2 2 2 2 2 2 

H 3 3 3 1 3 3 

Total 20 20 23 13 24 22 

Fonte: https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/Rendimento/RelatoriosRendimento/RelatorioRendimentoGeral 

 

Seguindo o padrão até aqui posto, temos a primeira coluna com as escolas, e em 

seguida a quantidade de turmas em casa série, nos dois semestres do ano. 

Nas análises apresentadas até aqui, citamos que a maior taxa de novas matrículas no 

2º semestre concentrava-se na 1ª série que, contrariamente às demais, foi a série em que menos 

turmas foram abertas para este semestre, com menor oferta de turmas no semestre. Em números 

totais houve diminuição de turmas nas escolas B e H, porém não houve aumento de turmas em 

nenhuma das demais escolas, continuando as mesmas quantidades de turmas existentes no total, 

cuja hipótese plausível nos leva a propor que esta ação colaboração com a manutenção também 

do mesmo módulo de professores para lecionar a todas as turmas.  

Outra análise nos leva a perceber que, como já trazido aqui, para solucionar um 

problema visto na escola B, em que alunos reprovados no 1º semestre possivelmente não foram 

todos matriculados no 2º semestre poderia ter-se aberta nova turma de 1ª série no 2º semestre 

para acomodar estes alunos reprovados.  

https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/Rendimento/RelatoriosRendimento/RelatorioRendimentoGeral
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Em suma, a diminuição de turmas implica diretamente na perda de possibilidade de 

atendimento na EJA. Como visto, implicou diretamente, na escola B, em não atender a parcela 

de alunos com rendimento insatisfatório nos critérios utilizados para aprovação. 

Seguindo o inciso IV do art. 2º da Resolução SE nº 2/2016 que estabelece diretrizes e 

critérios para a formação de classes de alunos, nas unidades escolares da rede estadual de 

ensino, temos a constituição numérica das classes sendo “45 alunos, para as turmas de Educação 

de Jovens e Adultos, nos níveis fundamental e médio” (SÃO PAULO, 2016a), e acrescido da 

excepcionalidade indicada no parágrafo segundo do mesmo artigo de que “quando a demanda, 

devidamente justificada, assim o exigir, poderão ser acrescidos até 10% aos referenciais 

estabelecidos”, chegamos ao número de 49 alunos por turma na EJA. Considerando o que foi 

apresentado na tabela 5, trazemos agora, na tabela 6, o número total da capacidade de 

atendimento: 

 
Tabela 6 – Capacidade de atendimento a alunos da EJA no ensino médio em escola estadual 

em Diadema-SP - 2020 

Escola 1ª série 2ª série 3ª série Total 1ª série 2ª série 3ª série Total 

 1º semestre 2º semestre  

A 98 147 147 392 98 147 147 392 

B 196 147 196 539 49 196 196 441 

C 98 98 147 343 98 147 98 343 

D 98 98 98 294 49 98 147 294 

E 147 147 147 441 98 196 147 441 

F 98 98 147 343 98 147 98 343 

G 98 98 98 294 98 98 98 294 

H 147 147 147 441 49 147 147 343 

Total 980 980 1127 3087 637 1176 1078 2891 

Fonte: https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/Rendimento/RelatoriosRendimento/RelatorioRendimentoGeral 

 

Com as escolas na primeira coluna, na sequência têm-se a capacidade de atendimento 

em cada série para os dois semestres, seguindo-se os referenciais explicitados acima, com 49 

alunos por turma.  

Em números totais, perdeu-se muito dessa capacidade de atendimento do 1º para o 2º 

semestre. Como já analisado, as maiores perdas ficaram nas escolas B e H que perderam a 

capacidade de atendimento de 98 alunos cada uma. E também, como dito, não houve aumento 

de capacidade instalada de atendimento em nenhuma das escolas.  

Para última observação e análise, trazemos a tabela 7 em que verificamos certa 

ociosidade de atendimento nestas turmas já existentes. 

https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/Rendimento/RelatoriosRendimento/RelatorioRendimentoGeral
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Tabela 7 – Ociosidade de atendimento a alunos da EJA no ensino médio em escola estadual 

em Diadema-SP - 2020 

Escola 1ª série 2ª série 3ª série Total 1ª série 2ª série 3ª série Total 

 1º semestre 2º semestre  

A 15 33 45 93 21 40 34 95 

B 28 0 25 53 1 55 65 121 

C 24 22 37 83 28 59 30 117 

D 29 10 9 48 9 22 32 63 

E 48 27 29 104 30 85 18 133 

F 20 26 45 91 20 43 24 87 

G 34 17 25 76 40 36 18 94 

H 31 22 30 83 8 34 32 74 

Total 229 157 245 631 157 374 253 784 

Fonte: https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/Rendimento/RelatoriosRendimento/RelatorioRendimentoGeral 

 

Temos aqui, a coluna primeira com as escolas e nas demais a ociosidade das turmas 

adotando para isso a capacidade de atendimento, conforme tabela 7, e considerando a 

quantidade de alunos matriculados, conforme tabelas 3 e 4. 

Contrariamente ao que se poderia esperar, que a diminuição de turmas acarretaria 

classes mais cheias, vemos que houve aumento da ociosidade de atendimento nestas turmas. Se 

no 1º semestre sobraram 631 vagas que poderiam ser preenchidas de acordo com a capacidade 

de atendimento, no 2º semestre sobraram 784, mesmo havendo a diminuição de turmas entre 

um semestre e outro. 

Observando por escola, a que melhor geriu sua capacidade de atendimento, mantendo-

se com menor ociosidade nos dois semestres foi a escola D. No outro extremo, a que lidou pior 

com a questão foi a escola E, que teve maior ociosidade nos dois semestres.  

Embora na escola B tenha havido a diminuição de turmas, isso não se refletiu no 

quesito ociosidade nos números gerais, pois os índices aumentaram de um semestre para o 

outro, mais vagas ficaram abertas sem preenchimento, mesmo com menos turmas na escola. O 

que contrapõe com o observado na 2ª série do 1º semestre e a 1ª série do 2º semestre em que a 

ociosidade ficou em 0 e 1, respectivamente. Mais uma vez propomos a análise de que seria 

possível acomodar os alunos reprovados da 1ª série do 1º semestre que não foram matriculados 

no 2º semestre, desde que se adequasse a abertura das turmas conforme a demanda de matrícula. 

Nossa análise nos leva a algumas hipóteses que, a cargo das instâncias superiores, 

neste caso a Diretoria de Ensino – Região Diadema, poderiam melhor responder às demandas 

apresentadas: gerir melhor a abertura e fechamento de turmas; gerir melhor a ociosidade das 

https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/Rendimento/RelatoriosRendimento/RelatorioRendimentoGeral
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turmas; direcionar uniformemente os critérios de reprovação (dada a discrepância observada 

nos resultados de cada escola); direcionar os processos de acompanhamento pedagógico para 

não gerar os índices tão altos de reprovação, que despende financiamento público possível de 

ser realocado; entre outras hipóteses e ações que poderiam se depreender destas elencadas até 

aqui em nossas análise de dados.  
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3. ENTREVISTAS E ANÁLISES 
 

Após termos nosso contato com breves exposições sobre a EJA e pontos que possam 

iluminar nossas reflexões e conhecermos alguns aspectos da EJA no estado de São Paulo e, 

sobretudo, de sua presença na cidade Diadema, vimos por meio dos dados numéricos como se 

deu o ano de 2020 nas oito escolas de EJA para o ensino médio. 

Objetivando compreender as circunstâncias que levaram a estes dados, passamos a 

uma nova etapa desta pesquisa, optando por realizar uma entrevista semiestruturada com as 

pessoas que estiveram à frente no processo de organização pedagógica das oito escolas de EJA 

para o ensino médio em Diadema. Essa opção pela entrevista nos ajuda há uma liberdade de 

percurso nas questões feitas, tornando-se um instrumento mais flexível para coleta das 

informações (LÜDKE; MARLI, 1986). Uma das escolas sofreu alteração no quadro pessoal ao 

final do primeiro semestre e para que pudéssemos manter nosso roteiro inicial, entrevistamos 

as pessoas responsáveis no primeiro e no segundo semestre da referida escola. 

Nessas entrevistas, conversamos remotamente, via Google Meet, com autorização de 

gravação, para posterior transcrição, com sete professores coordenadores pedagógicos, uma 

diretora de escola e uma vice diretora. Alguns destes entrevistados hoje não ocupam a mesma 

função na escola ou mesmo trocaram de escola, porém, foram os agentes que conduziram os 

trabalhos na EJA no ano de 2020. 

A função do professor coordenador, até então disciplinada sua atuação pela Resolução 

SE nº 75/20145, tinha como atribuição, conforme inciso II do art. 5º, “orientar o trabalho dos 

demais docentes, nas reuniões pedagógicas e no horário de trabalho coletivo, de modo a apoiar 

e subsidiar as atividades em sala de aula, observadas as sequências didáticas de cada ano, curso 

e ciclo” (SÃO PAULO, 2014c). Tendia a ser, então, o professor coordenador, em primeira 

instância, o profissional a liderar todo o trabalho docente desenvolvido in loco com os alunos. 

Já a Resolução SE nº 56/2016, que dispõe sobre perfil, competências e habilidades 

requeridos dos Diretores de Escola da rede estadual de ensino, sobretudo nas mencionadas 

dimensões de atuação do diretor de escola, no item 3.1, gestão pedagógica, traz a lista ações a 

serem desenvolvidas, que deve “liderar o trabalho pedagógico na escola, assegurando a 

aprendizagem a todos os alunos”. 

O vice diretor tem sua função orientada há mais tempo, pelo Decreto nº 43.409/1998, 

que dispõe sobre os postos de trabalho de vice diretor de escola, nas unidades escolares da 

 
5 A Resolução nº 75/2014 foi revogada pela Resolução nº 3/2021, no entanto era a resolução vigente que 

dispunha sobre a função gratificada de Professor Coordenador no ano de 2020.  
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Secretaria da Educação, que em seu art. 6º estabelece que “compete ao Vice-Diretor de Escola 

ou ao Assistente de Diretor de Escola substituir o Diretor de Escola em todos os seus 

impedimentos legais e temporários”. Sendo assim, deve ter a capacidade de saber executar todas 

as funções que competem ao diretor. Muito do que se vê na prática é uma divisão interna 

partilhada dessas funções.   

Dito isso, expomos aqui um roteiro com as principais indagações dessas entrevistas 

semiestruturadas, que constavam sobre a identificação, formação, tempo de magistério, gestão 

e funções desempenhadas na educação; as expectativas iniciais quando do anúncio de 

fechamento das escolas por causa da pandemia do novo coronavírus; se houveram orientações 

de trabalho para esse início por parte da Secretaria da Educação ou mesmo da Diretoria 

Regional de Ensino; as estratégias adotadas pela escola para propor atividades remotas aos 

alunos, dar devolutivas e apoiar a aprendizagem; como se deu o processo de busca ativa e as 

estratégias adotadas para alcançar todos os alunos; os problemas que tiveram mais dificuldades 

em contornar; possíveis subsídios para estas ações; a representatividade da entrega de kit 

escolar para alunos da EJA; as formas de acesso às resoluções e decretos recém publicados; os 

autores das ações desenvolvidas na escola; as possíveis frustrações motivadas pela ausência da 

EJA em muitas das resoluções; as considerações sobre o rendimento dos alunos ao longo de 

cada semestre; sobre a possível existência de casos de pedido de baixa na matrícula por parte 

do próprio aluno; sobre os critérios adotados pela escola para a aprovação ou reprovação dos 

alunos ao final de cada semestre; como diria ter sido o desempenho se seguisse estritamente as 

orientações da Secretaria da Educação; o que mais sentem falta, no sentido de apoio 

institucional, para desenvolver melhor suas funções; o que adotaram de 2020 para implementar 

suas práticas escolares daqui em diante; suas considerações finais sobre a entrevista e sua visão 

da EJA. 

Note-se que, por se tratar de entrevista semiestruturada, que segue um roteiro, mas 

cuja proposta é uma conversa aberta com seus interlocutores, nem sempre foi feita diretamente 

uma pergunta, visto que sua resposta já estava implícita e/ou contemplada em outros pontos já 

relatados.  

Assim, trazemos as respostas das questões elencadas durante as entrevistas. Cada 

entrevistado foi identificado pela mesma letra da escola correspondente, conforme tabelas já 

apresentadas das escolas. A exceção ficou por conta da escola H, em que houve a troca de 

pessoal entre os semestres, neste caso optamos por indicar por H1 e H2, sendo os responsáveis 

diretos pelo primeiro e segundo semestres, respectivamente. Para cada questão apresentada, 

recortaram-se, das respostas dadas, aquelas que melhor correspondiam às indagações, 
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utilizando-se os colchetes para indicar os cortes das frases originais, que poderão ser conferidas 

nos apêndices ao final. Comentamos, antes das respostas de cada questão posta, as nossas 

intenções para que depois, durante a análise e discussão, possamos retomar aquilo que 

inicialmente se esperava ouvir de nossos entrevistados.  

Todos os entrevistados assinaram o Registro de Consentimento Livre e Esclarecido 

conforme as orientações do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP e que está no 

anexo. Os documentos encontram-se devidamente organizados e anexados junto ao CEP. 

 

3.1 Diálogos com os profissionais responsáveis pela EJA nas escolas pesquisadas 

 

1. Identificação: formação, tempo de magistério, tempo de gestão e funções já desempenhadas 

na gestão. 

A identificação dos profissionais que estiveram à frente da coordenação das ações 

desenvolvidas poderia, já de partida, nos indicar as potencialidades de cada um e, de acordo 

com suas formações, nos apresentar traços mais afetivos ou de caráter mais profissional na 

condução do que foi realizado na EJA. A identificação com esta modalidade se constrói de 

diversas formas, desde o fato de ser egresso da EJA até o de lecionar desde o ingresso na 

docência para turmas da EJA, ou mesmo porque durante a carreira sempre esteve em escola que 

atendesse a modalidade. Pensando na experiência docente e tempo de trabalho, um dos critérios, 

conforme previa a Resolução nº 75/2014 para se assumir a função de coordenação pedagógica, 

em seu art. 7º era “ser docente titular de cargo ou ocupante de função-atividade [...]; contar 

com, no mínimo, 3 (três) anos de experiência no magistério público estadual; ser portador de 

diploma de licenciatura plena” (SÃO PAULO, 2014c). Por ser um período relativamente curto 

para se poder assumir uma função de especial atenção no processo pedagógico colocamos como 

ponto de partida esta questão. Vamos às respostas:  

 

A: atualmente sou diretora da escola estadual, trabalhei 32 anos na prefeitura municipal de 

Diadema, fui diretora, por várias vezes chefe de divisão, fui diretora da [entidade municipal]  

que é uma instituição voltada para o mundo do trabalho e as escolas, sendo que a última escola 

que eu atuei, inclusive como diretora, era uma escola que também tinha EJA das séries finais. 

A minha experiência é toda na área da Educação como professora, fui professora de séries 

iniciais, sou pedagoga e acho que tive uma experiência bem da grande na atuação com a EJA e 

com o MOVA, como instituições voltadas para a alfabetização de alunos. 



52 

 

B: Eu tenho 12 anos, antes eu era oficineira, trabalhava na prefeitura. [...] E eu tinha um salão 

de cabeleireiro durante 17 anos eu falei: “vou fazer uma faculdade de arte, porque eu gosto” 

[...] eu fui fazer o curso de arte, gostei, me apaixonei pela história da arte e logo em seguida eu 

fiz o concurso, passei, então estou a esse tempo, entrei em 2014, antes eu estava como categoria 

O6  [...] Depois uma diretora efetiva que veio para a [escola] me convidou para ser coordenadora 

da EJA, e eu fiquei apaixonada, eu fui aluna da EJA.  

C: Eu estou desde 1992, assim que eu entrei na faculdade eu já comecei a lecionar em artes e, 

praticamente, eu já trabalhei com todos os públicos, desde o infantil, desde os anos iniciais e ir 

praticamente, quase que várias escolas de Diadema e algumas em São Bernardo. E tem uns 

quatro anos também que eu estava como coordenador [...]. Agora estou como vice também e 

trabalhei mais voltado mesmo para o público da EJA, na parte pedagógica com a EJA.  

D: Eu já estou há 27 anos na educação, como professor coordenador estou há seis anos. Eu 

vivenciei a sala de aula e agora estou vivenciando a educação. Eu sou professor de [disciplina], 

também fiz pedagogia, fiz gestão e fiz supervisão escolar. A pedagogia que possibilita a gestão. 

E: Contando o magistério vai fazer 18 anos, como professora do ensino fundamental II, aí 

depois fui eu professora de telecurso e aí depois acabou o projeto do telecurso e eu fui para 

EJA. Eu caí no projeto da EJA, então a EJA eu acredito que eu estou há uns 14 anos, sempre 

em escolas do fundamental II e depois só ensino médio, então já percorri várias escolas de 

Diadema que tem a EJA. [...]. Eu Sou formada em História, tenho licenciatura plena em História 

e há um ano eu me formei em pedagogia. 

F: Sou formada em Letras. Estou na educação já há 17 anos, na gestão como PC eu estou há 

seis anos, seis anos e meio.  

G: Eu estou na educação há 20 anos e a maior parte do tempo em sala de aula. Trabalhei quatro 

anos como PCNP e o ano passado eu ingressei como PC do ensino médio e do ensino médio 

EJA. 

H1: Estou 30 anos na educação, sou formada em matemática e física e o antigo desenho 

geométrico, que não existe mais. Trabalhei em sala de aula por 24 anos e meio, e fui convidada 

várias vezes, mas não tive coragem de ir para área administrativa, porque o meu objetivo era 

ficar até me aposentar em sala de aula, mas devido algumas situações resolvi enfrentar esse 

desafio na parte administrativa e foi muito bom. Trabalhei nove meses com fundamental e 

médio na coordenação e depois eu fui para a EJA e fiquei 4 anos e meio. Foi muito bom, já 

 
6 Categoria O refere-se aos professores em regime de contrato temporário regido pela Lei Complementar nº 1093 

de 16 de julho de 2019. 
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tinha trabalhado com os alunos da EJA por dez anos. Trabalhei com aluno da EJA como 

professora de matemática e depois resolvi enfrentar esse desafio de ser coordenadora da EJA. 

H2: Eu estou no magistério há 21 anos, já passei pela coordenação pedagógica em três unidades 

escolares, vice-diretora e também direção. Fui também PCNP durante quatro anos. 

2. Quando houve o anúncio de fechamento, em 13/03/2020, qual era sua expectativa inicial? 

Tentando explorar este momento em que a sociedade, como um todo, se via ainda sem 

muitas informações sobre as formas de contágio e prevenção, num sentimento de certo 

alarmismo que se apoderava do coletivo social, queríamos captar alguns traços que poderiam 

ser o fomento das ações que viriam adiante. Como lideranças, este peso poderia ser um pouco 

maior para cada integrante do corpo gestor das escolas. Buscar captar este ponto inicial talvez 

pudesse nos ajudar a compreender os rumos tomados a seguir. Ali talvez surgissem, como na 

questão anterior, traços mais afetivos juntos aos alunos e demais agentes da escola ou talvez 

ações de rompantes mais profissionais, seguindo critérios técnicos na condução inicial.  

 

A: Foi questão da evasão, porque o aluno da EJA ele é muito um aluno de perfil presencial, é 

aluno mais velho, um perfil de trabalhador então ele não é tão ligado às tecnologias e 

praticamente nós estamos mais preocupados, desde o início, foi com a evasão, foi em propiciar 

condições para que de alguma forma eles pudessem participar no formato que eles achassem 

mais conveniente para eles. A nossa ação foi uma reunião com todos os alunos da EJA, no 

último dia. 

B: Quando eu ouvi falar isso, eu pensei “nossa, um mês em casa, será que vai ser tudo isso?”. 

[...] Eu peguei um caderno, fui de sala em sala, não falei nada para os alunos sobre essa semana 

que ia parar, não falei nada disso, na segunda-feira no dia 16 já não iriam mais. Aí eu peguei 

um caderno fui de sala em sala e foi passando uma folha de caderno e pedindo para os alunos 

colocarem o telefone do WhatsApp.  

C: Na verdade a gente pensou que seria algo passageiro, a gente não pensou que ia ser algo tão 

distante assim, tão complexo [...]. E aí a gente começou “nossa, e agora como que vai ser?”. E 

como a gente já tinha um tempinho que estava já caminhando com eles, eu já tinha montado os 

representantes de salas com os alunos [...] e aí eu já comecei a montar os grupos do WhatsApp. 

Falei, agora vai ter que ser assim. E aí logo a gente foi começar pegando os contatos deles, 

montando os grupos e aí a gente já foi passando as informações para eles, mas foi complicado 

porque a gente não sabia que caminho seguir.  

D: Quando a gente ficou sabendo, a primeira coisa que veio na nossa cabeça, da gestão, dos 

professores e dos alunos, o que a escola, em si, vai fazer com os alunos? Eu, contando com a 
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ajuda de todos, o pessoal da secretaria, fomos levantar prontuário por prontuário, na época a 

gente tinha uns 240 a 250 alunos, pegamos prontuário por prontuário, pegamos e-mail de aluno, 

fomos pegando telefone destes alunos, e a ideia de grupo ainda não tinha passado na nossa 

cabeça, a ideia de grupo vai aflorar mais para frente. O que veio em nossa cabeça primeiro foi 

o que fazer com esses alunos.  

E: Quando começou, um pouquinho antes de começar no Brasil eu já estava um pouquinho 

antenada porque meu esposo mora fora do Brasil e lá fora, nos Estados Unidos, já estava muito 

forte e já estava começando a vir rumores, e eu comecei já a me projetar, porque uma das 

primeiras medidas nos países, que são países de primeiro mundo, foi o fechamento das escolas, 

[...] porque se falava de voltar, não sei se você lembra, mas falava assim “ah, isso não vai durar 

muito tempo”, mas como eu estava acompanhando muito o que estava acontecendo no exterior, 

por conta do meu esposo, que ele também é da área da educação, que eu imaginei que “aqui 

também não vai voltar, porque se um país de primeiro mundo, com todos os recursos, com todo 

o apoio do governo não voltou, nós aqui, nós não iríamos voltar”.  

F: Posso te falar que foi como se um tsunami tivesse passado pela gente. [...] Eram 15 dias em 

que nós achávamos que íamos conseguir levar de maneira tranquila, passando as informações 

para os alunos de forma mais tranquila, mas não foi assim que aconteceu. Nós tivemos que nos 

reorganizar rapidamente, então foi numa sexta-feira que a gente já chegou na escola com essa 

informação: a escola vai fechar 15 dias. [...] O que a gente não poderia era deixar o aluno sem 

nenhuma informação, porque a gente pensa muito: “o que o nosso aluno vai fazer, ele trabalha, 

ele vai passar na escola, ele vai querer uma informação diferente, eles são pais das nossas 

crianças”. Então foi uma maneira também que a gente encontrou de poder manter essa 

comunicação com eles, mas até então foi montar uma lista de WhatsApp, foi conversar com 

eles pelo WhatsApp. 

G: É bem difícil, porque a gente nunca pensou em trabalho remoto dentro das escolas, então no 

primeiro momento a gente pensou em como suprir a necessidade do aluno em relação a isso, 

então foi solicitado que algumas atividades fossem passadas para esses 15 dias aos alunos. E 

assim eu fiz essa solicitação aos professores que não sabiam muito bem o que fazer, porque a 

gente sempre liga atividade a uma explicação prévia, não se tinha essa explicação, mas muitos 

professores fizeram por escrito essa explicação ou já trabalharam um aprofundamento ou 

recuperação daquilo que já havia sido aplicado, mas foi assim algo a toque de caixa e aí 

pensamos em usar o Facebook para poder divulgar essas atividades e pensando também no 

acesso, que seria mais facilitado a esses alunos.  
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H1: Naquele dia parece que caiu o mundo na cabeça das pessoas, um desespero na escola. Eu 

lembro bem que o professores à noite entraram num desespero por conta da situação, porque 

achava que se encostasse todos os alunos já estariam todos contaminados. E aí eu ainda pedi 

muita calma para eles para a gente pelo menos se organizar, então foi um momento muito difícil. 

Parecia que o mundo ia acabar naquele momento.  

H2: Era de como coordenar mesmo tudo isso, porque tem a expectativa do funcionário que 

trabalha na secretaria da escola, tem a expectativa do pai, tem expectativa do professor, tem o 

direcionamento que vem da Secretaria da Educação, que vem da Diretoria de Ensino. E como 

você lidar com tudo isso, como você amarrar tudo isso, é bem complexo, é muito complexo, dá 

um nó. No momento inicial você fala: “e agora José?”. Como coordenar tudo, porque nós 

sabemos que não é fácil chegar e dizer que tem um decreto e uma resolução que ampara, porque 

algumas pessoas ainda não têm essa percepção, de que decreto e legislação estão para serem 

cumpridas da forma como elas são redigidas, publicadas, e aí sempre tem um que quer fazer 

uma ressalva, ver se não dá para fazer uma alteração assim ou assado, então é uma luta 

constante, de seguir todas as determinações. De primeiro momento você pensa “como vou fazer 

para lidar com tudo isso?”. Aí você tem que respirar e falar assim: “vamos lá, vamos buscar 

soluções no momento que der para ser mais flexível, seremos flexíveis, no momento que 

tivermos que ser mais rígidos, seremos mais rígidos”.  

 

3. Houve alguma orientação específica de trabalho com a EJA neste momento pela SEDUC? 

No dia 13 de março de 2020, numa sexta-feira, o governador do estado de São Paulo, 

João Dória, anunciou o fechamento gradual das escolas, o que foi depois ratificado por meio 

do decreto nº 64.864, de 16 de março de 2020. Neste anúncio inicial, feito primeiramente pelas 

mídias, pouco foi orientado ao grande público. Nosso questionamento foi para verificar se, de 

repente, houve alguma orientação interna por meio da SEDUC indicando o trabalho a ser 

realizado neste primeiro momento. A comunicação seria, naquele momento, o principal aliado 

a se estabelecer unidade nas orientações, pois eram dirigentes regionais, diretores, vice 

diretores, professores coordenadores, professores, inspetores, agentes de organização, 

merendeiras, faxineiros, pais e alunos, todos ávidos por saber o que se estava acontecendo e 

como se daria nos dias seguintes.   

 

A: Não, não veio. Aliás, assim, o que a gente tem a dizer é que durante todo ano, em 

pouquíssimos momentos, tanto pelo Secretário Rossieli ou pela sua equipe da SEDUC foi citado 

a EJA. Nunca foi colocado nenhum projeto específico que abrangesse a EJA. [...] Quando você 
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perguntava nas lives sobre EJA, parecia que você perguntava e ficava no vazio, ninguém 

respondia. Foi uma decisão nossa, em virtude de muitos alunos estarem ligando na escola, [...] 

de estar ouvindo um pouco eles, tranquilizando-os para que eles conseguissem naquele 

momento se acalmar para o processo que se daria a partir daí. 

B: Não! Nunca! Eu que fui e “tenho de fazer isso e isso, e vou fazer”. A EJA é uma modalidade 

muito esquecida, porque se marca uma formação, você olha na formação e está assim: “anos 

iniciais, anos finais e ensino médio regular [...]. Se vem outra coisa assim para o ensino médio 

regular, então dificilmente o coordenador da EJA é chamado para fazer alguma coisa, 

dificilmente é chamado para participar de alguma formação.  

C: Teve aquelas orientações da SEDUC e o mundo do trabalho, utilizar os materiais deles tudo 

e a gente tentou, mas só que era tudo muito recente.  

D: Não, não, não. Orientação clara, o que fazer, “faz isso, isso e aquilo” não veio para gente. 

Isso é fato! Nem uma escola deve ter tido isso. Estou falando isso por conta de iniciativa própria. 

Eu acho que a iniciativa, como te falei, partiu da gente. Partiu da gestão, partiu dos professores, 

porque a gente não podia. Aí veio o Secretário dizendo que não podia deixar nenhum aluno 

para trás, e fomos “se virando nos trinta”.  

E: É assim: no primeiro momento, nós tivemos as resoluções, os comunicados da SEDUC, mas 

estava tudo muito perdido, porque era tudo muito novo para todo mundo, não teve um 

direcionamento que nem uma do governo que falou assim: “olha, vocês vão fazer isso, isso e 

isso”, ele deixou muito aberto, e isso eu acho muito bacana para a gente trabalhar com as 

ferramentas, em muitas escolas já estavam migrando para o Classroom, outras por Meet, e 

outras por [Microsoft] Teams, outra só pelo no grupo de WhatsApp, então ele deixou em aberto. 

E o centro de mídias, quando um plano para a rede lá em março, a gente não tinha tantos 

recursos do centro de mídias, como a gente tem agora, como ele foi se inovando no decorrer 

dos meses. Nós tivemos que arregaçar as mangas e falar assim “não, eu vou direcionar o que o 

que é o melhor”, com apoio da direção, lógico, supervisão, enfim. 

F: Foi um período desesperador, você tentava se ajustar ao sistema, nós de início não tivemos 

tantas informações, na verdade nós não tivemos nenhuma formação para ficar assim. [...]. Você 

sabe que a EJA até chegar a informação demora. É mais fácil você ter a informação para o 

regular, você ter a informação para os anos iniciais. A EJA é um processo mais demorado, 

parece que ela está aquém ali de todo esse grupo, eu não sei se os outros coordenadores falaram 

isso para você, mas a EJA não tem tanta informação como deveria, então nós fomos nos 

reinventando por conta própria.  
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G: Foi o “pense em algo”, foi tudo estratégia da escola junto com os professores, pensando em 

algo factível, mas a gente não recebeu orientação específica disso nem da Secretaria da 

Educação nem da Diretoria de Ensino.  

H1: Depois sim, mas nesse momento, no primeiro momento não, mas depois de dois dias, três 

dias, eu me recordo que chegou, e aí nós fomos organizar os grupos com os alunos e organizar 

o grupo com os professores, os monitores de sala me ajudaram muito na construção dos grupos. 

 

4. Ao saber que o retorno demoraria e que teriam de pensar em alguma estratégia, de partida, 

qual a estratégia inicial para propor atividades, acompanhar devolutivas, contato com os alunos, 

etc.? 

Na semana seguinte ao anúncio do fechamento gradual das escolas a Resolução Seduc 

nº 28, de 19 de março de 2020, em seu art. 5º alterou os dispositivos da Resolução SE 65/2019, 

promovendo a antecipação do recesso escolar e férias docentes, ficando estes para serem 

gozados de 23 de março a 20 de abril. Se já não se sabia o que deveria ser feito, agora menos 

ainda, visto que todos estariam fora do ambiente escolar usufruindo do recesso e férias.  

Sabiamente o retorno presencial demoraria ainda mais para se concretizar e, pensando no 

modelo remoto, as escolas tinham de se organizar para a oferta e acompanhamento das 

atividades pedagógicas.  

 

A: Na verdade, foram várias tentativas de acerto e erro, várias vezes tentando, errando e com 

erro a gente ia aprendendo e aprimorando. Logo no princípio nós vimos que a ferramenta que 

seria mais fácil para eles seria o WhatsApp, [...]. A gente, errando, que nós fizemos outras 

tentativas de [Google] Classroom, de outras ferramentas, nós vimos que não daria certo e que 

a melhor ferramenta seria WhatsApp. Nós montamos grupos por sala com todos os alunos da 

sala e cada professor ficou como coordenador daquela sala. [...] Então nós mandávamos uma 

semana área de humanas, todas atividades, para 15 dias, na outra semana a área de exatas, na 

outra semana área de linguagens. Eu acho que foi o momento que nós mais acertamos. [...] Nós 

também propiciamos aos alunos que eles pudessem retirar as atividades na escola e era isso que 

eles queriam. [...]  Aí nós montamos caixas por séries, os alunos iam lá, deixavam na caixinha, 

o professor vinha toda semana e retirava. Esse último foi o que mais deu certo.  

B: Com ajuda de uns professores nós fomos criando uma sala virtual. Aí eu criei no meu celular 

as 11 salas no WhatsApp do meu celular e fui colocando todo mundo, e por aí eu ia passando 

as informações. Aí eu tive uma ATPC na quarta-feira com professores e falei: “urgente, vocês 

precisam passar atividade em PDF para eu mandar para esses alunos, para eles fazerem esse 
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tempo em que vão ficar em casa, que a gente não sabe quanto tempo é, para eles irem fazendo 

essas atividades. [...] Daí eu peguei as atividades dos professores, mandei por WhatsApp para 

eles e fiquei em contatos todos os dias. Não coloquei nenhum professor no grupo, fiquei sozinha 

com essas salas. Aí o professor eles mandavam atividades, eu mandava para sala, eu cobrava, 

eu fazia um plantão na escola para receber as atividades deles. [...] Na escola eu peguei as mesas 

do refeitório, que não estavam sendo usadas e coloquei uma plaquinha na mesa, e na mesa eu 

coloquei as disciplinas [...]. Aí eu fui fazendo assim. Eles foram entregando as atividades, eu 

fui separando essas atividades, quando terminou o bimestre, [...] aí agendava, o professor ia na 

escola, para não vir dois ou três de uma vez, levava a atividade dele para corrigir, para depois 

passar as notas para digitar [...]. Foi esse meu trabalho durante o ano todo. Chegou no final do 

semestre, eu tinha ali todos os alunos que tinham entregue atividades. Eu já estava com meu 

conselho pronto.  

C: A gente já começou pelo [Google] Classroom, mas não pelo da escola, a gente começou, a 

diretora que estava fez um pacote e começou a pagar o Classroom. Aí foi montando as turmas. 

E aí que começou a atingir mais os alunos, mas mesmo assim a gente percebia que ainda não 

estava, eles estavam meio que distantes. Aí eles foram participar, daí era um pouco pelo 

Classroom ou era um pouco pelo grupo do WhatsApp, então eles utilizavam, aqueles que não 

sabiam utilizar e que não conseguiam, a gente mandava tudo pelo WhatsApp para eles também, 

porque eles achavam que era mais fácil e alguns que não conseguiram mesmo, eles iam na 

escola retirar as atividades. A devolutiva era meio complicado porque eles deixavam na escola 

e professor não podia ir buscar, e aí que eu terminava indo pegar essas atividades, trazia para 

casa, deixava uns dias descansando na escola, por causa da pandemia, trazia para casa, tirava 

foto e mandava para os professores. Então foi bem cansativo, foi puxado, mais para mim porque 

eu estava mais à frente, lá nesse sentido à noite. 

D: Aqui na escola primeiramente foi através de e-mail, aí normalizou mais ou menos, a gente 

mandava e-mail para esses alunos, mandava atividades para esses alunos, aí a secretaria foi 

ligando para esses alunos, fazendo grupo no WhatsApp. Alguns professores também já durante 

as aulas tinham o contato desses alunos para apresentar seminários e afins. Isso ajudou bastante, 

porque foi replicando e depois começou a passar a atividade via e-mail. Os professores 

mandavam as atividades para mim, os professores criavam o link e eu disparava para os alunos, 

mas daí veio aquele negócio: “e o aluno que não tem acesso à internet, aquele aluno que não 

tinha como acessar a internet e tudo mais?”. Daí eu comecei o sistema de xerox, mandava 

mensagem para o aluno, ou os próprios alunos comunicavam os demais, e esses alunos 

começaram a vir para cá. Vinha até a escola, tirava xerox, pegava comigo, levava, fazia, 
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marcava um tempo para trazer para a escola, tirava foto e encaminhava para o professor me dar 

o parecer. Foi assim que a gente acabou encerrando o ano de 2020.  

E: Eu já tinha me antecipado, feito um cronograma de atividades para os alunos estarem 

fazendo em casa. E aí com isso o que eu pensei, quando virou essa questão da correria depois 

do dia 13, os alunos já saíram daqui, quando a gente informou para eles que iria ser aula remota, 

nós já informamos e já passamos as atividades para eles estarem fazendo em casa, e aí a gente 

iria abrir um grupo do WhatsApp com todos os contatos deles e depois de duas semanas nós 

migramos para o [Google] Classroom e para o [Google] Meet. [...] eu refiz um horário, é 

oficioso, porque não é um horário oficial, mas um horário voltado para o Meet. Conversei com 

os professores, a princípio não foi muito fácil, porque para eles era uma ferramenta muito nova 

e se falava muito do remoto, ninguém sabia o que estava acontecendo e a gente trabalhou, fiz 

esse treinamento com eles e no final de março nós já estávamos migrados com todos os nossos 

alunos já estavam na plataforma Meet. Então quem tinha esse acesso à tecnologia, já estava 

com o Meet, então eles foram dando continuidade e a gente migrou para o Classroom. Então o 

grupo de WhatsApp ficou só para caráter informativo, algumas atividades para os alunos que 

não tinham condições e nem recursos da internet, quando eles não tinham condição pelo 

WhatsApp eles pegavam aqui e com isso vai dando atenção a todo um remoto. [...] Então a 

gente já pensou, fez um projeto, a gente readequou o projeto que a gente tem, porque a gente 

tem um projeto específico para a EJA, visando esse remoto, considerando os próximos meses 

até dezembro. Se a gente voltasse antes, a gente voltaria pelo que a gente já tinha planejado, 

senão a gente ia continuar, então a gente teve o plano A e o plano B. E com isso, a gente não 

tem uma ideia do governo, quando a gente teve depois, o primeiro replanejamento, tudo daquilo 

que veio a gente já estava à frente,  porque a gente já estava fazendo, já estava muito bem 

estruturado, até os alunos também se adequaram muito bem. 

F: Qual foi a nossa primeira tomada de decisão: fazer uma planilha com todos os telefones, 

então pegar todos os alunos que estavam na escola, organizar essa planilha, montar grupos de 

WhatsApp e fazer como se fosse um telefone sem fio, um aluno passando para o outro que a 

escola estava em busca dessas informações. [...] em concordância com os professores, que 

graças a Deus a gente tem uma equipe muito bacana, uma equipe bem coesa, cada um adquiriu 

o seu chip, adquiriu um chip extra, então quem conseguiu um aparelho que poderia utilizar dois 

chips foi colocando, porque a partir daquele momento cada professor entrou no grupo dos 

alunos para comunicação e nós montamos um [Google] Classroom com o e-mail, não o e-mail 

institucional, mas com o e-mail pessoal. Foi uma forma que a gente achou de poder fazer uma 

coisa mais rápida [...]. Então nós pegamos o e-mail pessoal e começamos a montar esse grupo 
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no Classroom e, através de vídeo conferência do WhatsApp, a gente passou a ensinar os alunos 

a terem esse acesso a essa nova plataforma, a como enviar atividades, então a gente foi fazendo 

todo esse trabalho de formiguinha mesmo para poder chegar lá no meio do ano com algo mais 

concreto, até os alunos se habituarem porque é difícil. Muitos dos nossos alunos da EJA não 

sabiam nem que tinham o e-mail. Então olha a dificuldade que nós enfrentamos, porque a gente 

precisava passar o direcionamento para eles, então a gente contou com pessoal da secretaria 

para poder ligar para esses alunos, e até por telefone ensiná-los.  

G: Para a EJA a gente pensou no WhatsApp, que a gente pensou algo mais prático ali na hora, 

os professores decidiram, no momento de planejamento da unidade escolar, que também 

usaríamos o [Google] Classroom, para termos um contato mais direto com o aluno e poder 

postar as atividades, e muitas aulas já prontas no YouTube falando sobre o tema. E as 

explicações também, os professores colocavam muitos roteiros pedagógicos, roteiros de 

atividade para os alunos, mas a dificuldade da EJA é que tem aquelas pessoas mais velhas 

dentro da escola, que tinham dificuldade também com a tecnologia, muitos também a gente já 

vem de regiões periféricas que não tinham um aparelho celular, muito menos um computador, 

acesso à internet, etc., então foi com bastante dificuldade. Inclusive destaco que nós tínhamos 

um aluno do segundo termo que começou auxiliar os colegas nas casas deles, porque eles 

tinham muita dificuldade de entendimento, o centro de mídias trabalhava com os vídeos do 

Telecurso para EJA e, mesmo assim, muitos alunos apresentavam dificuldades. E outros 

desanimaram porque o Telecurso não trabalha com o avanço desse conteúdo, então era muito 

raso, e muitos também desistiram por conta disso, porque almejavam o ENEM e outros 

desistiram por conta de não entender e aí a gente teve esse menino que acabou ajudando uns 

sete alunos da turma a compreender as atividades, o que era para ser feito e também a motivá-

los. 

H1: Eu contei muito com o pessoal da secretaria, além dos professores, mas nós nos 

organizamos muito com o professor coordenador de sala, e isso ajudou muito, porque com os 

professores coordenadores de sala tinha esse compromisso de estar fazendo essa busca ativa,  

além deles as meninas da secretaria foram fantásticas em relação às ligações para os alunos. A 

entrega, eu não fiquei em teletrabalho, porque eu ia para escola entregar atividade para alunos 

que não tinham acesso, que não conseguiam, então eu entregava as atividades. Como tínhamos 

um cronograma para entregar atividade a cada 15 dias, o professor enviava, eu tirava cópia, e 

entregava para os alunos que não tinham acesso. Colocávamos no Google Classroom e nos 

grupos de WhatsApp, só que na EJA os alunos eles tinham mais facilidade no grupo de 

WhatsApp. [...]. Depois eles começaram a trabalhar com o [Google] Meet, aula online uma vez 
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por semana. Depois acostumaram e ficou toda semana aula pelo Meet, porque aí o aluno 

participava mais, porque o aluno da EJA gosta muito, então uma vez por semana tinha um 

encontro com os professores. [...]. Nós criamos a interação professor-aluno com os alunos para 

fazer chamada, então eu enviava esse link toda noite, para não perder esse vínculo com os 

alunos. [...]. Aí tem a questão de orientar os alunos em relação a não incomodar o horário do 

professor.  

H2: Eu acho que o direcionamento dado pela secretaria da educação foi em primeiro momento 

a EFAPE, o apoio da EFAPE. E aí os próprios grupos, o Classroom já era algo de conhecimento 

na rede de Diadema, então a priori se pensou nele, e aí foram surgindo as outras possibilidades. 

O WhatsApp funcionou. Eu creio que aqui na nossa escola o que mais funcionou foi o 

WhatsApp, e aí por meio desses grupos montados no WhatsApp cada professor foi se 

organizando e foram respeitados. Então nós estruturamos um momento de orientações, os 

momentos de ida para a sala ou Classroom, ou [Google] Meet ou Facebook, então foi tudo 

esquematizado para um não atrapalhar o momento do outro. Nós temos um horário pré-

determinado para todas essas orientações e, após determinado momento de orientação, iam para 

as salas de aula. 

 

5. Novamente, houve alguma orientação específica de trabalho com a EJA neste momento pela 

SEDUC? 

Queríamos reforçar a questão da existência de apoio e orientação institucional para o 

trabalho a ser realizado na EJA que, por ser de periodicidade semestral, tem um calendário mais 

curto. O trabalho a ser realizado na EJA pedia urgência e organização pois fechamento o 

semestre estava próximo, diferentemente das turmas regulares que ainda dispunham de todo o 

restante do ano para organizar suas atividades e fechamentos. 

 

A: Não, não houve! [...] Não saiu nenhum material específico para EJA, nenhum material 

específico para o professor da EJA ou para que nós orientássemos a EJA. A EJA praticamente 

nós trabalhamos por acerto e erro. E foi na iniciativa do professor mesmo.  

D: Depois do desenrolar da situação, aí a gente começou a receber, através do grupo de PC, a 

ferramenta tal, etc. E como dou aula em outra escola, a outra escola começou a usar o Zoom, aí 

deu problema. Aí a própria escola teve que pensar em outra ferramenta. O que eu fazia lá eu 

conseguia trazer para cá, para adaptar aqui na escola. E dessa forma que a gente foi 

encaminhando.  
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F: Não, não há. Na verdade, como costumo falar, é o telefone sem fio entre os coordenadores. 

Então eu tenho dificuldade, eu corro para uma coordenadora, nós montamos um grupo só de 

coordenadores de EJA, tinha a ex coordenadora da [H] que era muito dinâmica. A gente acabava 

conversando assim aleatoriamente, mas não que tenha uma formação para equipe de EJA, não. 

H1: Foi o grupo. Nós que decidimos. Como os meios de comunicações, a maioria já tem o 

acesso, claro que a secretaria de educação ajudou muito, eu acho que teve muitas orientações 

sim, o centro de mídias, eu acho que teve muita orientação. No começo para a EJA não tinha, 

depois que começaram a pensar na EJA, porque a EJA é um pouco esquecida.  

 

6. Houve dificuldade de encontrar todos os alunos logo no início? Qual estratégias utilizaram 

para a busca ativa? 

Para o trabalho de forma remota um dos primeiros requisitos era a comunicação 

assertiva com todos os alunos para que pudesse se estabelecer suas diretrizes junto a eles. 

Quando as aulas acontecem de modo presencial, este contato rotineiro é mais facilmente 

mediado e direcionado aula a aula. Remotamente as dificuldades para este contato 

provavelmente surgiriam. Por esse fator queríamos saber como aconteceu essa busca pelos 

alunos, as estratégias e mecanismos utilizados em cada escola e as barreiras que, eventualmente, 

precisaram ser superadas na busca ativa.  

 

A: Olha, teve muita dificuldade. [...] Primeiro: eles trocam muito de número de telefone, eles 

trocam o número de telefone praticamente toda semana, então às vezes o número que ele 

colocou lá não é mais dele, ou era do vizinho, ou era da namorada, que hoje não é mais 

namorada e ela não queria passar a informação. Então eu acho que isso foi uma grande 

dificuldade. Nossa principal ferramenta foi o telefone, foi usar o WhatsApp, a gente teve muita 

ajuda do pessoal, na minha escola, do pessoal do grupo de risco que estava em casa então os 

AOE ajudaram bastante, o pessoal da secretaria também eu fiz um horário, eles tinham que ficar 

com responsabilidade da busca ativa [...] e os professores também se empenharam. Nós 

procuramos os alunos também através do Facebook e do Instagram, e também deu resultado, 

muitos alunos nós achamos por Facebook e Instagram. Outro formato que nós colocamos foi 

colocar nos grupos os nomes dos alunos e perguntar para eles se eles conheciam [...]. Outra 

tentativa que nós fizemos foi tentar ligar para vizinhos próximos à casa e não deu resultado, 

porque nesse momento ninguém estava saindo de casa para ir dar recado para ninguém, então 

essa daí a gente viu que naufragou, não tinha sucesso.  
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C: Eu conversava muito com esses alunos representantes, então montei um grupo desses alunos 

representantes. Como eles tinham acesso, já tinham um grupo da turma deles. Eu montei o 

grupo “acolher” com a EJA, que eles conseguem estar falando com os colegas, quem não estava 

participando, quem não conseguia participar. E eles passavam esses detalhes para mim. Eu acho 

que funcionou bem. Esses alunos representantes são sempre aqueles mais interessados. Então 

acho que a gente atingiu bem nesse sentido. E aí começou a estar ligando para esses alunos, a 

gente fazia a busca ativa  e a gente já mandava mensagem pelo grupo do WhatsApp para eles,  

perguntando o porquê que eles não estavam fazendo, então a gente já fazia tudo ao mesmo 

tempo, na ATPC a gente já fazia tudo ao mesmo tempo: “aluno tal, não entregou, não 

participou”, daí a gente na hora já mandava mensagem para esses alunos e alguns já retornavam. 

A gente conseguia buscar nesse sentido.  

D: Apesar da busca ativa, e que continua sendo feita ainda, tem sempre aquele aluno que a 

gente não consegue localizar, porque o e-mail não é o mesmo, o telefone não é o mesmo, a 

gente tenta através dos alunos, mas a gente tem até hoje certas dificuldades de estar encontrando 

alguns alunos ainda.  

E: Sim, teve. A gente pagou um motoboy. A escola pagou um motoboy que foi na casa de 

alguns alunos, e alguns alunos que ele não conseguiu, eu fui procurando o contato através de 

outros alunos e eu fui até a residência, eu mesma fui até a residência deste aluno, um aluno que 

estava mais relutante, um aluno que não conseguiu contato, eu mesma fui até a residência dele.  

F: Nós temos alunos com muita dificuldade financeira, que a gente sabe, alunos que passam 

por muitas dificuldades, que moram em situações de risco, que nós precisamos dispor de outras 

formas. Quem a gente não conseguia atingir com a mídia, a gente teve que disponibilizar o 

papel, então a gente voltou, disponibilizou o papel [...]. Então a escola esteve aberta a todas as 

possibilidades. Nós dispomos trabalhos manuais para esses alunos, impressos. A escola fez essa 

impressão. E os demais nós fizemos esse atendimento tudo pelo Classroom e pelo WhatsApp.  

G: Alguns não conseguimos encontrar e tentamos também através de colegas, muitos não 

utilizavam mesmo a tecnologia, não tinham um telefone celular, muito menos o aplicativo 

WhatsApp para se comunicar com os colegas, então foi muito difícil. Prontuários da secretaria 

estavam muito defasados, eles mudam muito de número, de casa, etc., então infelizmente a 

gente não encontrou uma boa parte dos alunos da EJA. 

H1: Para organizar a turma do segundo e terceiro, eu não tive dificuldade, agora turma do 

primeiro ano eu já tive um pouco de dificuldade, porque eram alunos que estavam chegando na 

escola, então nós tivemos um pouco de dificuldade maior. Segundos e terceiros não. Nós 

tínhamos nove salas e em seis salas nós conseguimos desenvolver. A princípio, no começo, os 
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contatos com os alunos foram até rápidos. [...] depois teve a questão de convencer o professor 

a entrar nos grupos, nem todos tinham um celular adequado para que suportasse a quantidade 

de mensagem dos grupos.  

H2: A nossa busca ativa se dava semanalmente. Nós montamos Google Docs para tudo: 

presença do aluno na sala de aula, então todos os grupos tinham a presença que eles tinham de 

responder diariamente, e ao final de cada mês elas foram impressas; pesquisas foram feitas 

usando o Google Docs para tudo; e no Facebook muitos chamamentos, publicações, todas as 

comunicações se deram também por via do Facebook da escola, então todos os recursos que 

nós pudemos utilizar nós utilizamos. A cada mês nós tínhamos a nossa relação de busca ativa e 

aí por e-mail, colocávamos na sala, ligávamos e aí fomos conseguindo alguns resultados.  

 

7. Quais problemas tiveram mais dificuldades de contornar? 

Queríamos, explicitamente, que os problemas fossem nomeados, para que talvez 

pudessem surgir novos elementos que aclarassem os desafios enfrentados. Estes desafios 

poderiam vir a propor ações ainda impensadas de modo institucional e que pudessem demandar 

novas orientações.  

 

A: No e-mail, a gente viu que era importante montar um vídeo ensinando os alunos a mandar 

um e-mail, uma coisa que eu acho que a gente ficou bem evidente, que a gente tem conversado 

muito, é que a gente pensava que esses alunos eram tão tecnológicos e vimos que não eram, 

porque ele sabe ficar no joguinho, eles sabem ficar na internet, eles sabem ficar no WhatsApp, 

mas eles não sabem usar as ferramentas. [...] então o nosso professor de tecnologia fez um vídeo 

ensinando a mandar e-mail, como é que mandava, isso dentre muitas ações que nós fomos 

detectando no meio do caminho que eram interessantes, que eram necessárias. Uma outra que 

nós vimos é que muitos deles estavam gastando com lan house, [...] então foi aí que também 

nós definimos por ter essas atividades todas impressas na escola e ele iam retirar, e o professor 

passar uma coisa que fosse mais simples para eles copiarem, e depois a gente foi se deparando 

com inúmeros problemas: a conectividade, baixa qualidade da internet que eles têm, a baixa 

qualidade do aparelho de celular, e o celular deles não aguentava ficar muito tempo.  

B: Teve alguns professores, uns dois ou três professores que não vieram buscar atividade, 

falaram que não ia pegar, porque atividades estavam contaminadas, que não ia pegar esses 

papeis que vinham da casa dos alunos, e eu não tinha como argumentar isso, porque na verdade 

a gente não sabia mesmo como que era, como que estava, eu não vou obrigar. “Você não quer 

pegar, posso te mandar para o WhatsApp?”, aí eu fiz, algumas eu escaneei, mandei para o e-
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mail deles e outras eu tirei foto e mandei no WhatsApp. Foi esse meu trabalho durante o ano 

todo. 

C: Os primeiros termos foram mais difíceis para atingir eles. Aqueles que já eram a gente já 

conhecia, já tinha contato com eles, mesmo assim a gente perdeu por conta dessa questão que 

eles já estavam acostumados com presencial, então para eles, se não for presencial não vai dar, 

eles não conseguem acompanhar, eles falavam assim.  

D: A gente não tinha mais como ter contato com esses alunos, sala de aula eles não estavam 

vindo mais, a tentativa era o e-mail, a tentativa era telefone, então foi prontuário por prontuário, 

aluno por aluno, às vezes o e-mail não batia, às vezes o telefone não batia, às vezes o aluno 

tinha e-mail mas não tinha senha. Aí a gente foi,  aperta daqui, aperta dali, a gente foi meio que 

normalizando a coisa. [...]. Na EJA a gente tem muito caso de doença, caso de família, caso de 

gravidez, caso de trabalho, e o que pega mais na EJA é a questão do trabalho.  

E: Foi um desafio muito grande, porque quando você fala de migração sistêmica, quando você 

fala de remanejar, colocamos todos os nossos alunos no centro de mídias. Então você tem que 

fazer um trabalho em conjunto com o pessoal da secretaria, então tive que desenvolver um 

treinamento com eles, não para eles aprenderem a mexer só na ferramenta, mas um treinamento 

também dessa nova consciência e dessa realidade que estava aparecendo. Só que isso a gente 

não teve do governo. 

F: A gente tinha aquele desafio também, tinha aparelho que só abria em formato PDF, outro 

era só no Word, o professor também não tinha essa habilidade,  então a gente teve que procurar 

estudar juntos. As ATPC, via [Microsoft] Teams foi uma loucura até a gente se adequar, depois 

ao [Google] Meet foi uma outra loucura, porque a tecnologia era diferente, você usava para o 

seu dia a dia, ali para a casa, agora para trabalhar ela exige mais, então as nossas ATPC tiveram 

que ser mais dinâmicas, para ter essa formação, [...] porque a EJA, até então, nós não tínhamos 

materiais nenhum cedido pela SEDUC. A SEDUC não mandava nada para a escola. 

G: É difícil, porque junto com tudo isso a gente também pensa no ser humano, eu enquanto ser 

humano, o aluno, o professor, os outros funcionários, outros membros da equipe gestora, o 

medo que ficamos em relação a tudo isso, o trabalho dentro da escola acontecendo com a equipe 

gestora, [...]  só que veio agravante da questão tecnológica, o professor não dominava, não tinha 

os recursos necessários, não tinha uma boa internet e aí foram os problemas, inclusive para a 

própria SEDUC dentro do centro de mídias. Tivemos muitas dificuldades de acesso, inclusive 

os dois primeiros dias de planejamento foi assistido de forma fragmentada usando o YouTube, 

porque ao vivo não aconteceu. A partir do terceiro dia de planejamento houve uma melhora 

significativa. [...] a gente tem um problema dos alunos que estavam trabalhando, então às vezes 
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o aluno é convocado para o trabalho de hora extra, então às vezes são 15 dias, às vezes são 20 

dias e, claro, ele precisando do dinheiro ele topa, pensando que ele ainda tem mais o restante 

do semestre pela frente. Com relação à pandemia ele aprendeu que não é bem assim, a gente 

não tem domínio de nada, então infelizmente ele não teve esse tempo para recuperar. 

H1: Nós tivemos problemas porque os professores que não conseguiam entrar no grupo de 

WhatsApp, acho que eu tive dois professores só, de 14 professores, foram só dois que não 

entraram no grupo, nós combinamos o seguinte: tudo o que eles tinham que passar eles me 

encaminhavam e eu encaminhava nos grupos dos alunos, e o aluno que tivesse dúvida enviava 

um e-mail para ele sobre a dúvida do trabalho, ou o professor gravava vídeo. [...]. O aluno da 

EJA, muitos não tinham o e-mail, não sabiam criar o e-mail, então o Google Classroom não 

funcionou direito na EJA. [...]. Nesse sentido, eu acho que para organizar a turma do segundo 

e terceiro, eu não tive dificuldade, agora turma do primeiro ano eu já tive um pouco de 

dificuldade, porque eram alunos que estavam chegando na escola, então nós tivemos um pouco 

de dificuldade maior. Segundos e terceiros não.  

H2: A EJA foi mais complexo, porque toda essa movimentação teve que passar pela 

coordenação, porque o professor não quer dispor o telefone dele, o particular dele, para esse 

trabalho, então foi tudo feito via coordenação: montar os grupos, orientar os alunos, pensar em 

comandas, em regras para esse novo fazer pedagógico e de que forma vamos estar alinhando 

essa questão da presença. Cada um foi descobrindo a melhor forma, uns com vídeo, outro com 

[Google ] Classroom, o outro pelo Facebook e aí a gente foi se organizando, de primeiro 

momento sabemos que houve muitas falhas. Organizamos a questão da entrega e retirada de 

trabalhos aqui na escola para os alunos que realmente não possuíam internet e aí fomos 

organizando. 

 

8. Quais subsídios você teve para desenvolver estes trabalhos?  

Pensar em transpor todas as tarefas realizadas presencialmente na escola para outro 

ambiente e ser realizado remotamente de casa exigia o dispêndio de equipamentos e 

dispositivos que comportassem a demanda destes trabalhos. A realização destas tarefas 

consumia, pelo menos, dados de internet e energia elétrica, além de, por vezes, necessitar de 

outro aparelho smartphone ou notebook capaz de armazenar todos os registros. Organizar o 

controle de oferta de tarefas, busca ativa e apoio aos professores transformou-se numa 

multitarefa que demandou o uso de equipamentos que, até então, tinham seus usos ligados ao 

ambiente doméstico e de lazer.    
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A: No ano passado nenhum. Porque, na verdade, os nossos professores da escola compraram 

outro chip com recursos próprios, puseram no celular deles porque eles não queriam estar 

divulgando seu número de telefone. O AOE a mesma coisa. Enquanto ele estava na escola e 

utilizava dos instrumentos, do material da escola, mas quando ele não estava na escola não. A 

única coisa que o estado nos forneceu era você poder comprar dois celulares, que nós 

compramos: um ficaria com a coordenação [...], eu fiquei com o celular na gestão, mas eu te 

falo que 90% da ação foi feita com recursos próprios da escola e do professor. 

E: [a compra do celular] foi com recurso do governo, através da verba a diretora comprou 

celular e o chip ela comprou do próprio bolso dela e ela colocava crédito, do próprio bolso, 

porque a gente ainda não tinha essa questão do chip. Até o ano passado era eu ou era ela 

colocava crédito e a gente falava muito pelo WhatsApp que dá para falar pelo WiFi. 

 

9. Como você vê o envio de kit de material escolar para a EJA no ano de 2020? O que isto 

representa para o segmento? 

O kit escolar, composto de material básico para uso pedagógico dos alunos, é entregue 

comumente aos alunos das turmas regulares, mas que porém, não fazia parte da rotina dos 

alunos da EJA. As conversas prévias com professores da EJA questionavam essa ausência que 

foi notada em todas as oito escolas que ofertam a modalidade EJA em Diadema apenas no ano 

passado. Por este feito, queríamos verificar a relevância deste material para este público 

específico e de que modo isso poderia vir a contribuir com a autoimagem de aluno da rede 

estadual.  

 

A: Acho válido. Acho que foi muito legal, muito bem avaliado pelos professores e pelos alunos, 

eu acho que os alunos se sentiram valorizados, é um kit que é diferenciado, ele não é igual dos 

alunos menores e eu acho que isso auxilia bastante o aluno, [...] eu acho que é totalmente válido, 

eu acho que é uma forma de você incentivar, com o material que o aluno possa estudar.  

B: O kit de material, na verdade, veio os três anos que estou na escola, ele veio todos os anos, 

no começo do ano, no meio do ano ele não vem. Eles esquecem que no meio do ano a gente 

tem as novas salas e os novos alunos que entram, então a gente dá o kit para o aluno, aí quando 

sobra, tem aluno que não pega, a gente desmembra o kit e deixa lá numa prateleira, quando 

chega no meio do ano a gente dá o caderno, lápis para esses outros alunos que vão vir e não 

tem. A gente sente quando você entrega o kit para o aluno você sente a alegria dele, o mais 

velho fica mais feliz do que o adolescente, porque o mais velho olha para aquele lápis de cor, 
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para aquele caderno de desenho, ele viaja: “tudo isso aqui meu é tudo?”, “sim, tudo seu”. Os 

adolescentes estão acostumados a ganhar no regular, então não dão muito valor não.  

C: Principalmente os professores, eles sempre comentam, “e a EJA, não tem nada para a EJA?”. 

A gente sabe que é um público mais esquecido, a gente então cria logo uma expectativa de 

tentar melhorar, cada vez mais, o ensino para eles e a gente sabe que muitos estão ali por conta, 

precisa de trabalho, querem fazer uma faculdade, muitos deles.  

D: A EJA, desde 2017, a gente começou a receber, sempre vinha para a gente, quando estava 

no presencial a gente levava para a sala de aula, o aluno assinava e eu entregava o kit. Veio a 

pandemia, continuou a mesma coisa, mas passamos a entregar para o aluno aqui dentro da 

escola, mas veio, nunca faltou não. 

E: Olha, se foi uma representatividade muito grande, de muita importância, porque muitos não 

têm condições, e foi um kit realmente diferenciado, porque eu tinha lapiseira, tinha calculadora. 

Às vezes a gente pensa que é tão pequeno, mas para muitos isso representa muito. Então fiquei 

muito feliz quando veio isso para EJA, esse olhar diferenciado. Eu não tenho acesso ao kit do 

regular, mas esse olhar diferenciado.  

G: Isso foi bem positivo mesmo, ainda mais que um kit da EJA, [...] veio um material muito 

completo: calculadora, os outros segmentos não receberam; lapiseira; então para eles foi bem 

bacana receber esse material, porque tiveram alguns itens ali que parecia muito caro, então eles 

ficaram de fato bem contentes com material recebido e foi o material bem rico mesmo, foi bem 

pensado mesmo para esse público-alvo. 

H1: Esse acho que tem uns dois anos que chegou na minha escola. Eu tenho até fotos da 

felicidade dos alunos quando eles recebiam esse material, eles ficavam muito felizes.  

H2: Eu acho que que foi uma estratégia legal até porque alguns dos alunos, mesmo da EJA, 

apesar de trabalhar, eles passam por dificuldades, nem todos têm condições de comprar todo o 

material, então para eles também é a mesma receptividade dos alunos dos anos finais e do médio 

regular. Nós temos aqueles que supervalorizam, e temos aqueles que fica meio assim, mas eles 

pegaram.  

 

10. Tratando de orientações, de que forma os decretos, comunicados e resoluções chegaram até 

você para que pudesse pensar em estratégias de ação? 

Pensando que talvez a ausência de circulação das informações oficiais pudessem se 

colocar como elemento impeditivo para a aplicação das resoluções e decretos na escola, a 

intenção neste ponto era de saber de que forma quem esteve à frente da EJA teve acesso às 

legislações que nortearam seus trabalhos em 2020.  
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B: A direção que passa, mas a direção sempre me deu também o acesso ao e-mail da escola. 

Então eu tinha acesso também, a gente estava sempre olhando, uma ajudando a outra, porque 

às vezes para não passar nada despercebido, mas a direção sempre passa tudo que vem.  

F: A diretora passa, ela deixa a gente no livre acesso das redes, então o que deu um suporte 

super bacana para a gente foi a nossa diretora e a vice, porque quando uma não conseguia uma 

resposta a outra correr atrás, então elas estavam sempre em harmonia com o nosso trabalho, 

isso foi bacana, para você ter ideia elas fazem parte do grupo dos alunos, elas ficam doidinhas 

com a gente também, mas elas fazem parte, elas optaram por fazer parte, para poder também 

nos dar esse direcionamento, então elas dão todo esse suporte. 

 

11. As ações eram, na maioria das vezes, planejadas por quem? 

Seguindo o conceito de gestão democrática, em que todos os entes das unidades 

escolares têm peso nas decisões da escola, queríamos ouvir e compreender em cada escola 

pesquisada quais entes tomaram frente nos planejamentos das diversas ações que, 

particularmente em 2020, tiveram de ser, talvez pela primeira vez, elaboradas. Exercendo papel 

de liderança, diretor e professor coordenador, poderiam, em virtude dos distanciamentos, tomar 

para si a incumbência de decidir a forma como melhor via para o momento. Por isso que os 

ouvir poderia nos ajudar a perceber se houve ou não a vivência da gestão democrática nestas 

escolas.   

 

A: Na verdade nós fizemos tudo de forma coletiva, nós fizemos praticamente duas a três 

reuniões semanais, então a gente começava uma proposta aí durante a semana a gente ia 

conversando, já ia vendo que não estava dando certo, já chamava uma reunião a gente reavaliava 

e fomos fazendo assim. Nessas reuniões sempre participou eu e a vice e todos os professores 

da EJA. Eu acho que foi importante o processo coletivo porque primeiro que ele é mais rico, 

segundo que eles estavam na ponta com os alunos diariamente, eles estavam nos grupos 

ouvindo as queixas, as críticas e os elogios dos alunos, então ficava mais fácil a gente ir 

semanalmente avaliando e já ia mudando, a gente foi mudando muita coisa.  

B: Eu proponho as ações e os professores também são dinâmicos. Nós temos professora que é 

diretora em uma outra escola, outra que é vice-diretora, a outra é coordenadora, a outra agora 

trabalha no PEI, tinha as que trabalhavam na diretoria. Então, eles professores, assim que eu 

trago a ideia eles rapidinho me ajudam a montar.  
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12. Como lidava com o fato de as resoluções do ano de 2020 pouco ou quase nada mencionarem 

a EJA? 

Quando começamos a observar as resoluções que nortearam as ações no ano de 2020 

percebemos que em várias delas havia a ressalva de que não se aplicava à EJA. Algumas 

propostas, ao nosso ver, até poderiam ser já adaptadas e aplicadas à EJA, porém a não aplicação 

já vinha explicitada em algum artigo ou inciso da resolução. Esta exclusão invariavelmente põe 

a EJA à margem das ações aplicadas aos demais segmentos regulares. Tendo professores 

atuantes em outras modalidades e, notando a diferença de tratamento, poderia vir a estabelecer 

aí pontos de insatisfação e limitação de seu trabalho docente. Ao não contemplar a EJA, 

forçosamente quem esteve à frente na coordenação dos trabalhos tinha que criar seus próprios 

processos sem o amparo legal que justificasse a realização, o que por vezes encontra barreiras 

dentro do corpo docente quando não amparado por atos legais. Queríamos, com esta questão, 

verificar o grau de frustração a que eram submetidos os agentes da direção e coordenação e 

observar se isso impactou de algum modo suas ações.  

 

A: Em todo momento que saiam resoluções, os professores aguardando e na ATPC a gente 

falava: “nem foi mencionado a EJA”. Eu acho que durante todo o percurso aí, teve duas ou três 

menções à EJA e algum desses documentos oficiais da SEDUC. É como se a EJA não existisse, 

ou como se eles não soubessem o que fazer com a EJA. Por ser um curso de período muito 

curto, eu não sei se eles não tinham pernas para ter uma ação eficaz e que desse resultado, que 

pudesse nos ajudar, mas durante o ano todo foram pouquíssimas menções. [...] Eu acho que foi 

bem falho.  

D: A gente se sentia um pouco excluído nesse sentido [...] porque não vinha uma coisa destinada 

para a questão da Educação de Jovens e Adultos. Até então não tinha material, livro nem nada, 

os professores às vezes pegavam o conteúdo do ensino médio regular e acabavam adaptando 

para a EJA. A gente trabalhava muito com aquele “EJA no mundo do trabalho”, que tem um 

site que todo mundo tem acesso, aí os próprios professores às vezes imprimiam as disciplinas, 

e a gente ia desse jeito.  

E: O que eu sempre fiz em minha gestão como coordenação: não vinha para nós, igual ao  

processo de recuperação não veio, mas a gente tentou adaptar para nós. Igual ao MMR, eu gosto 

muito do MMR. O MMR não tem para a EJA, mas eu pego o MMR e eu adapto para minha 

realidade de EJA [...], mas eu gosto muito de pegar o que vem para o regular e o que dá para 

adaptar para a EJA a agente adapta, mas isso é um trabalho que eu faço, porque eu acho que a 

gente não tem que ficar de fora. A gente tem qualidade, a gente tem condições, a gente tem 
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perfil tanto quanto o regular. E eu acho que é todo um processo. Eu acho que já está 

caminhando, porque antes era totalmente excluído. Hoje em dia eu vejo que a secretaria já está 

começando, aos poucos, a caminhar, mas falta muito. A gente não tem essa questão de buscar 

alunos da EJA, da matrícula. Eu vejo que é muito pouco a questão de propagandas, de anúncios. 

É muito pouco o que a gente vê. Eles poderiam investir mais, porque hoje o que eu vejo que os 

maiores desafios nossos não está sendo mais manter o aluno, porque hoje eu entendo que cada 

aluno tem o seu tempo, ele tem seu momento, mas hoje nosso maior desafio é a gente captar 

aluno. Aonde estão estes alunos? 

F: Tudo vinha para o regular, mas a EJA estava no “mundo de Nárnia”, a EJA não tinha esse 

acesso a nada, então eu tive que contar muito com apoio dos professores que foram guerreiros 

na reinvenção, na reestruturação das atividades, eles saíram daquela mesmice de xerox, eles 

tiveram que se reinventar também. Nas aulas de vídeo era até engraçado porque eles falavam 

para mim: “eu não tenho mais canetão, eu estou riscando a minha parede”. Eles tiveram que se 

reinventar para sair dessa questão, porque a EJA é um outro mundo.  

G: A EJA sempre foi, infelizmente, um segmento que nunca foi muito observada e não teve a 

delicadeza de cuidado da Secretaria. Então quem sempre fez esse suporte foi o professor. O 

professor criava o material, criava mecanismos de trabalho, mas no momento de pandemia a 

gente pensou que isso poderia ser mudado, já que tantas coisas estavam sendo construídas, e  

por termos uma professora que estava na nossa escola e foi trabalhar no centro de mídias, a 

gente aproveitou esse momento para solicitar esse olhar para a EJA, e a mesma disse que teria 

aulas ao vivo, não somente o Telecurso. Tivemos uma aula. Os alunos gostaram bastante, mas 

ficou nessa uma, não teve outras, nem sei se aquela aula era realmente, de fato, para EJA, porque 

só teve mesmo a única aula e naquela aula a gente percebeu que o aluno se sentiu pertencente 

à escola e ao cuidado da Secretaria, mas depois disso veio a frustração, de fato, e é muito difícil 

trabalhar sem um material concreto e rico como os outros segmentos receberam. 

H1: Tem o projeto EJA no mundo do trabalho, então eu baixava todo o material e encaminhava 

para os professores e a gente tentava trabalhar em cima, mas a escola não recebia. Tinha escola 

que recebia aí eu ia atrás buscar. Escola que recebia alguns livros da EJA, geralmente a gente 

ia atrás ver o que dava para contemplar os alunos da escola, mas material não chegava nenhum 

material para a EJA. 

 

13. Quais suas considerações sobre o rendimento dos alunos de sua escola? 

Apresentamos a todos eles as tabelas trazidos aqui no capítulo dois de nossa pesquisa, 

mostrando unicamente os dados referentes à sua escola de atuação. Nossa intenção era de captar 
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como se veriam diante do resultado atingido pelos alunos de sua escola. Em momento algum 

queríamos ali trazer situações que pudessem constrangê-los ou figuraram-se como acusações 

de um trabalho ruim, mas que expusesse a realidade do que foi possível colher ao longo do ano 

traduzidos em números concretos.  

  

A: Eu acho que é importante ressaltar aqui que o segundo semestre você recebe uma demanda 

que veio de uma escola municipal e o município foi bastante falho na questão do ensino remoto, 

eles praticamente não fizeram quase nada, então esse aluno não conseguiu se integrar na escola, 

ele nem veio. A escola [do município] mandou a lista para nós, nós recebemos aquela lista dos 

alunos que eram alunos que viriam para o primeiro ano, mas eles não vieram nem efetivar a 

matrícula, eles ficaram matriculados tudo automático [...], mas nós não tínhamos telefone de 

acesso a esse aluno e uma grande parte era dos alunos que estavam reprovados também e que, 

na verdade, foram alunos que se evadiram durante o ano, que a gente conseguiu pouco contato. 

[...] Muitos, na verdade, no segundo semestre nem se efetivaram como alunos, porque a gente 

manteve a matrícula dos reprovados automaticamente [...] eu não dei NCOM nele nem eliminei, 

então ele continuou, mas já era um aluno que nós tínhamos dificuldades em encontrar e isso 

fica demonstrado claramente aí nos índices que você levantou.  

E: O primeiro ano, eles não eram alunos nossos, eles vieram da prefeitura e, segundo eles, eles 

vêm com um conceito, com uma cultura que na prefeitura eles tiveram, nesse momento de 

pandemia, eles tinham tudo pronto. E aí eu falei: “aqui não funciona dessa forma, aqui é uma 

escola estadual”, e na hora que eles se referiam a tudo pronto, eles estavam falando de uma 

forma geral, que era um trabalhinho, uma folha, que até alguns professores facilitavam a 

resposta. E quando eles viram esse desafio de vir para cá, de ter que fazer, de ter que desenvolver 

a leitura, eles tinham que desenvolver determinadas habilidades, muitos não quiseram, E eles 

falavam que preferiam o presencial. [A terceira série] eu peguei como uma meta. Eu queria 

bater uma meta de redução. Eu coloquei uma meta de 15%. Eu falei: “eu quero chegar no 

máximo 15 ou 16%”, eu não lembro quando eu coloquei, acho que 17% coloquei de retenção. 

E aí eu peguei e falei: “eu preciso fazer um trabalho intensivo”, aí eu peguei uma funcionária 

aqui da secretaria, treinei ela, porque não adianta deixar só na mão deles, então você tem que 

treinar, eu sentei do lado dela e falei assim: “você vai ligar, você vai agir assim, assim e assim”, 

e ela fez um trabalho muito bacana, muito intensivo, de a gente ligar para alunos. Eu comecei 

a ligar em final de semana, ela também, para os alunos que a gente não tinha contato, para os 

alunos que não tinham feito atividades, e aí eu trouxe a esses alunos, eles não podiam entrar na 

escola e eu na porta da escola comecei a conversar com eles, comecei a trazer essa consciência 
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da importância de passar de ano, de entregar as atividades, de fazer. E aí foi acontecendo. Foi 

assim, conversando com um, com outro e aquilo se iluminou, então foi um trabalho muito legal, 

muito árduo. Eu comecei a mapear com gráficos e aí você via os gráficos,  você via diminuindo, 

e o trabalho ia dando certo, porque  tem hora que parece que você começa a fazer um trabalho, 

e o trabalho está tão enroscado, “poxa, estou andando por um lado, eu não tenho uma luz no 

fim do túnel”. 

G: Ela foi ruim, da primeira série, porque acho que eles não conheciam os professores, não 

tinha a questão do diálogo com o professor, não tinha aquela segurança com quem contar dentro 

da escola. Então procura era bem menor da primeira série, até nos grupos de WhatsApp, tinha 

pouquíssimos alunos mesmo e, por isso, que teve esse índice tão grande de reprovação. Não foi 

pior no primeiro semestre por conta do momento presencial senão não teria um índice tão ruim 

quanto do segundo. [...]. E aí também a questão de serem alunos, no primeiro semestre eles 

eram primeiro, então também a questão de não conhecer, muitos não conheciam os professores, 

não teve contato quase nada também. E aí chegou no segundo semestre, que ele era segunda e 

isso foi sendo empurrado.  

H1: No segundo semestre lá não tinha coordenador, porque como fechou sala, ficou só a vice 

direção e a diretora, então não vai ter esse olhar de ficar entregando atividade para aluno, 

ligando para aluno, porque tem uma demanda imensa para o diretor e o vice-diretor estar 

fazendo, ainda assumir a parte da coordenação eu acho que é bem complicado. 

H2: Há um diferencial no meu trabalho feito pelo município e pelo estado, então eles tiveram 

uma grande dificuldade, os primeiros anos, em se adaptar a entender as comandas que eram 

colocadas no grupo, coloca uma comanda no grupo e você pode esperar: não dá dois segundos 

e começam. Eles têm uma dificuldade de interpretação muito grande, e aí você tem que ficar 

esclarecendo, aí você liga. [...]. A fala geral era: “é muito difícil, a gente já ficou muito tempo 

sem estudar e estudar assim não está auxiliando, eu não consigo aprender, é muito difícil 

acompanhar o grupo porque manda muitas mensagens”. A grande maioria foi desistindo mesmo 

ao longo do ano, apesar de toda a busca ativa, de você explicar, oferecer trabalho, oferecer 

oportunidade de vir à escola, se for o caso, utilizar os equipamentos, mas para eles é um 

dificultador, sem dúvidas. [...]. Eles foram desistindo. Aí você vai ligando, você vai 

conversando, alguns voltaram. Isso tudo porque foi feito um trabalho insano, a perspectiva de 

desistência era muito maior, se não fosse esse trabalho. Os professores conversando com eles, 

e aluno que teve covid e doenças um pouco mais graves e a gente incentivando a não desistir, 

a permanecer, a continuar, porque senão o índice teria sido bem maior como deve ter sido em 

muitas escolas. 
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14. Houve pedido de baixa de matrícula ou aviso de desistência de algum aluno? 

Por ser um público diferenciado, em que não há obrigatoriedade de matrícula senão 

por adesão espontânea, a EJA sempre tem um alunado inconstante. As ações de busca ativa, 

para EJA podem às vezes soar como uma cobrança que constrange, e que contém variantes que 

extrapolam as situações vividas pelas crianças e adolescentes. Sendo a maioria formada por 

jovens e adultos trabalhadores, as classes de EJA já sofriam com as desistências de seus alunos 

em virtudes de troca de emprego ou horário de trabalho e jornadas extras, necessidades de 

amparo a filhos e familiares adoentados, etc. Já eram comuns essas situações, e a pandemia 

poderia ter corroborado com as intenções de desistência destes alunos. Queríamos colher 

possíveis casos e, junto a isso, ver de que modo contornaram os casos.  

 

A: Sim. Tivemos vários. Aluno que pediu para ser retido, muitos. O aluno não queria ser 

aprovado dessa forma, nesse formato, porque ele achou foi um semestre em que ele não 

conseguiu aprender, que não conseguiu participar, ele não se deu bem na tecnologia. [...] A 

gente teve muita perda de aluno sim. 

B: Teve muitos, mas muitos eu consegui reverter. O aluno mandava atividades por WhatsApp, 

tirava fotos e mandava essa atividade. Teve algumas que eu consegui fazer com que a pessoa 

não desistisse. Mas tem alguns que a gente vê que é falta de interesse mesmo. 

C: Teve vários. Alguns alunos falaram “eu só quero presencial, eu só consigo acompanhar 

presencial”, então a gente teve vários, “eu vou desistir, assim que voltar ao presencial eu 

retorno”.  

D: Tivemos alunos que vinham até à escola, ligavam na escola, me procuravam aqui no horário. 

Eu pegava e batia um papo com esse aluno: qual sua dificuldade, por que está querendo desistir? 

Muitos eram por questão de trabalho, era do diurno, daí o patrão vai e transfere para o noturno, 

daí complica também esse aluno, daí vinha e conversava comigo. Junto com os professores, a  

gente conversava e analisava, e ajudava esse aluno através de trabalho, a gente passava um 

trabalho para os alunos, depois esse aluno fazia uma atividade, fazia uma prova referente àquele 

conteúdo, então tinha bastante isso. 

F: Sim, tivemos muitos. No início de cada semestre entra para a EJA a questão do não 

comparecimento, então a gente aproveitou esse não comparecimento para excluir esses alunos 

que nos solicitaram, porque muitos têm dificuldades com questão da internet, eles preferem 

estar no presencial.  

G: Sim. A gente teve caso de aluno que almejava um curso superior, fazer o trilho, terminar o 

ensino médio, prestar o ENEM, tentar um curso superior e ele não sentia que ele estava 
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aprendendo, então ele preferiu desistir. Teve também alguns que nos procuraram porque não 

estava conseguindo entender a fala do professor, a explicação ali tête-à-tête, então preferiram 

desistir também e retornar no presencial, quando houvesse o presencial, porque assim eles 

entendiam que aprendiam de maneira assertiva. 

H1: Aconteceram alguns casos. Teve alguns que eu consegui reverter com entrega de 

atividades, eles retiravam atividade, acho que teve uns três casos que não, porque foi mudança 

de estado.  

H2: Não. Eles foram desistindo. Aí você vai ligando, você vai conversando, alguns voltaram. 

Isso tudo porque foi feito um trabalho insano, a perspectiva de desistência era muito maior, se 

não fosse esse trabalho. Os professores conversando com eles, e aluno que teve covid e doenças 

um pouco mais graves e a gente incentivando a não desistir, a permanecer, a continuar, porque 

senão o índice teria sido bem maior como deve ter sido em muitas escolas. 

 

15. Ao fim do ciclo, quais critérios foram utilizados para a aprovação e reprovação dos alunos?  

Com a ausência de uma orientação concreta estipulando os critérios claros para 

aprovação ou reprovação dos alunos ao final de cada semestre, as escolas tiveram de pensar em 

seus próprios critérios. A indicação frequente do Secretário da Educação era de valorizar os 

esforços dos alunos, situação muito subjetiva e que teria de cada escola interpretar e 

ressignificar estes esforços desenvolvidos por seus alunos. Assim, queríamos compreender os 

elementos utilizados em cada uma das escolas para definir a linha que dividia os aprovados dos 

reprovados. 

 

A: Nós fizemos o seguinte: primeiro nós demos um Google Docs de presença, então eles 

respondiam a presença do grupo, a gente mensurou essa participação do aluno nos grupos, se 

ele estava, mesmo às vezes não fazendo todas as atividades, mas ele estava na aula quando o 

professor falou; o outro foi a entrega de atividade, porque nós colocamos várias oportunidades 

e vários prazos para que eles entregassem as atividades. Que fossem ou por e-mail ou por 

WhatsApp ou por entrega presencialmente na escola, eles tinham uma possibilidade de entregar. 

Então se o aluno entregou atividade, nós optamos pela aprovação dele. Lógico que a gente 

pensou assim num número, não era porque o aluno entregou uma atividade que ele vai passar, 

mas a gente pensou num número, eu não me lembro certo, eu acho que eram três atividades 

[...], mas que a grande régua que utilizamos foi a presença e a participação nos grupos e foi a 

entrega das atividades que os professores passaram.  
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B: Nosso critério foi assim: fez alguma atividade, vamos dar uma chance, vamos dar a atividade 

de recuperação, vamos esperar a trazer na escola e aí nós vamos aprovar. Não fez todas as 

atividades vamos ver se dá para passar pelo conselho, vamos ver como ele foi no outro semestre. 

Aí eu tinha as tabelas para comparar se no outro, se no primeiro ele entregou tudo. Se 

conseguimos entrar em contato com a pessoa, a pessoa veio, e essa pessoa quis ajuda, ela fez 

alguma coisa, então ela foi aprovada, mas  teve casos de ligar para a pessoa, e dizer que não ia 

fazer agora, só quando estiver no presencial.  

C: A gente fez vários levantamentos, igual a esses dados que você mostrou, então a gente 

começou analisar esses dados também que a gente na hora do conselho é complicado, foi 

complicado assim porque a gente fez várias vezes o resultado final, várias vezes os alunos 

ficaram vários reprovados, aí depois teve que retomar, rever, até para montar sala, gente teve 

que rever em vários momentos, mas aqueles que não entregaram nada mesmo, esses ficaram 

reprovados. Foi feita a busca ativa. E aqueles que realmente não entregaram, mas aqueles que 

entregaram aí a gente conseguiu. E no final a gente sempre fez o provão com eles, a gente já 

tem o costume fazer o provão e muitos deles participaram, fizemos projetos também, um 

envolvendo um tema para todas as disciplinas, e eles participaram também, como reposição, aí 

eu acho que ajudou muito.  

D: No primeiro bimestre, aquele aluno que a gente não teve contato nenhum, fizemos a busca 

ativa, conseguimos trazer alguns alunos, não foi a grande maioria. Quando esses alunos 

retornaram os professores fizeram um tipo de uma recuperação em cima desses alunos, 

acabaram trabalhando com o Google Forms, fizemos um provão, incluímos as 11 matérias, cada 

professor disponibilizou duas ou três questões e encaminhamos para esses alunos, eles fizeram 

e então foi uma forma de a gente resgatar, para a gente não ter um número de repetentes tão 

grande na EJA. Então foi dessa forma que a gente passou por cima desse obstáculo, desse 

entrave que a gente estava vivenciando. [...]. Nós trabalhamos com três atividades. Cada 

professor trabalhava com três atividades e a quarta atividade a gente fazia o provão. Aquele 

aluno que perdeu as três atividades, duas atividades ou uma atividade em si, esse aluno fazia o 

provão, e esse provão englobava o conteúdo daquelas três atividades de cada professor. O aluno 

tem direito à recuperação, isso é fato, a gente não colocar isso, ele tem direito ao processo de 

recuperação. Na EJA a gente tem muito caso de doença, caso de família, caso de gravidez, caso 

de trabalho, e o que pega mais na EJA é a questão do trabalho.  

E: Nós usamos a questão de o aluno que não entregou absolutamente nada, que a gente não 

conseguiu contato, que a gente foi até a casa, e esses alunos alguns tinham mudado, esses alunos 

é que foram retidos. O restante, os alunos que fizeram atividade, todos fizeram atividade. Nós 
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tomamos esse cuidado, não fazia atividade pelo Classroom, mas ele fez a atividade para entregar 

na escola, então a gente teve um controle absoluto de não passar nenhum aluno que não entregou 

a atividade ou que entregou a atividade só com um professor. Não! Todos tiveram que entregar 

atividade. Foi muito trabalhoso, porque vocês estava trabalhando com, praticamente, duas 

ramificações, dois tipos de plataformas de trabalho, que era eles entregarem aqui e eles fazerem 

a entrega pelo Classroom. Eu fiz um controle absoluto de receber, de passar para professor, do 

professor corrigir, então foi todo um trabalho, mas não tinha só eu aqui envolvida, é um trabalho 

em conjunto, os professores vieram, separaram as atividades e, enfim, foi feito desta forma. 

F: Eu acho que foi a parte mais difícil, porque a gente vive naquela briga: “não tem que ser 

classificatório”, mas é de certa forma classificatório, a gente precisa saber o quanto o aluno 

aprendeu, se ele aprendeu, se a gente está conseguindo atingir as metas, que a gente mesmo 

busca em relação ao nosso trabalho, que eu acredito que eu avaliando o meu aluno eu estou me 

avaliando constantemente. Eu acho que a parte mais difícil foi essa questão da avaliação porque 

quando o Secretário falava que nós deveríamos ver todos os esforços, o que a gente pensava: 

“eu tenho um aluno que não tem internet todos os dias então, consequentemente, ele não pode 

participar das aulas ali os cinco dias da semana”; “eu tenho um aluno que está faltando alimento 

na casa dele, se ele não tem alimento, como que ele vai se preocupar com a realização das 

atividades?”. [...] Nós procuramos entrar sempre em contato ou mandava carta para esse aluno 

ou tinha um vizinho que tinha o acesso, então a gente estava sempre em contato nesse sentido 

de saber o que estava acontecendo com aluno. Eu procurava avaliar a questão socioeconômica, 

a equipe ali, os professores procuraram avaliar muito a questão socioeconômica do aluno, 

porque eu não sei até se eu estou sendo bem clara com você, mas é difícil. De cinco atividades 

eu vou cobrar desse aluno uma, se ele conseguir entregar ou se ele conseguir com que alguém 

leve até a escola. Então a gente foi buscando de diferentes formas, entrando em contato via 

telefone, não dava certo, a gente enviava uma carta, não dava certo, a gente tentava com vizinho, 

então a gente ia se mantendo informado assim e correndo atrás do tempo, porque eles não 

tinham condições de entregar tudo. E outra que eu acho que foi uma dificuldade para nós: você 

estar em sala de aula o tempo corre de uma maneira, então você consegue ver evolução, você 

consegue aplicar dois, três conteúdos naquela semana ou dois conteúdos bem desenvolvidos, 

agora na questão remota como é que você vai cobrar três conteúdos numa semana? [...] Nós 

fizemos a aprovação de todos, mas buscando sempre, pelo menos uma atividade do aluno. 

G: Como você falou, esse esforço é subjetivo para o professor. Cada um acredita naquilo que 

é um esforço, mas aí a gente pensou em um modo geral, não fomos por componente curricular, 

pensamos naquilo que foi feito pelo aluno e fomos expressando lá durante o conselho, e a gente 
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foi avaliando caso a caso, mas é muito difícil porque eu não sei se aqueles que a gente não 

conhece tão bem também não foi um grande esforço ele fazer os 40% e 30%, então a gente teve 

muita dificuldade nisso, mas a maioria os professores já conhecia de tempo, de estar aqui desde 

o primeiro termo, foi mais fácil para a gente ir, para traçar a evolução desse aluno e considerar 

esse esforço, por uma menção semestral. [...] alguns alunos ficaram retidos no mesmo termo e 

eles nos procuraram para ver o que podia fazer, procuraram como ter os acessos a Classroom, 

ao centro de mídias. Então isso foi um lado bacana porque o aluno percebeu que ele tinha que 

produzir, que não ia passar para a série seguinte sem nenhum esforço, mas muitos ainda 

apresentavam dificuldades porque eles foram rematriculados na mesma série e as dificuldades 

permaneceram. Tudo foi discutido com a equipe gestora e com os professores, sempre em 

comum acordo, mas nós continuamos aceitando o mínimo, porque infelizmente a gente tinha 

um público com muita dificuldade, dificuldades de trabalho, muitos perderam o emprego e aí 

surgia o chamado bico para fazer e, às vezes, era a noite, e trabalho braçal, muitas vezes 

cansado, muitos com parentes que infelizmente foram infectados com o vírus, também tínhamos 

que lidar com tudo isso e também com a aprendizagem. Então a gente também teve que pensar 

na questão do esforço e no mínimo necessário para que eles fossem promovidos ou não. 

H1: Nós decidimos em grupo. O aluno que tinha uma atividade, pelo menos uma atividade, foi 

até uma sugestão também acho que do documento orientador, que o aluno que tivesse uma 

atividade, que você acabou de falar sobre ver todos os esforços do aluno, então nós fizemos 

assim, nós decidimos em grupo: o aluno que participou pelo menos das atividades do primeiro 

bimestre, ele tinha cinco; o aluno que fez mais, participou do primeiro e do segundo bimestre, 

aí nós colocamos acima de cinco. Então chegou a seis, sete, oito, nove, dez. Foi assim que nós 

nos organizamos para fechar o semestre, porque foi para fechar assim muito rápido também.  

H2: Na verdade, os professores daqui são muito críticos, extremamente. Eles fizeram análise 

de aluno a aluno mesmo. Se você for analisar retenção nós tivemos pouco, o que nós tivemos 

muito foi abandono, então esse índice de reprovação foi mais por abandono do que por 

reprovação mesmo.  Eles valorizaram realmente o que os alunos fizeram, até aquele aluno que 

no acompanhar dos grupos tinha dificuldade, pôde retirar trabalho aqui na escola, tirava as 

dúvidas com os professores num momento pré-aula, então os professores colocavam o link da 

aula, o tema da aula e partiam para o atendimento dos alunos, então eles tinham esse tempo 

antes da aula, antes do aulão geral com todos, para sanar dúvidas, auxiliar o aluno que mais 

necessitasse. Foi estabelecido que aquele aluno que, mesmo com dificuldade, se empenhou, ele 

produziu, ele participou, ele realmente não poderia ser prejudicado, se fez presente nas aulas, 

então tudo isso foi levado em conta realmente, como secretário solicitou. Óbvio que aqueles 
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alunos que não produziram, não fizeram atividades de nada, esses foram retidos. Mais também 

por conta da presença, que não participaram das aulas. 

 

16. Como considera as orientações oficiais recebidas se tivessem de ser seguidas única e 

rigorosamente para que se desenvolvesse o trabalho da EJA em sua escola? 

Esta questão surgiu mais como uma provocativa à reflexão sobre como pensavam que 

se desenvolveria o trabalho nas escolas caso optassem por seguir tão somente o que viesse 

indicado em legislações afins. Com pouca ou quase nenhuma prevalência da EJA nas resoluções 

o trabalho teve pouco suporte institucional e as adaptações moldaram o seu modo de condução 

no ano de 2020.    

 

B: Eu acho que eu não teria salas, porque os professores queriam mandar os alunos todos para 

o centro de mídias, eles queriam usar o [Google] Classroom, eles queriam fazer o sistema que 

eles fazem no regular, o sistema que eles fazem lá nos anos finais, nos anos iniciais. Só que lá 

tem as provinhas, avaliação externa que vem, então muitas escolas o aluno só passou por causa 

da avaliação, porque ele foi na escola, pegou a avaliação para fazer, e então ele foi aprovado. E 

a EJA eu não tenho avaliação externa. E os professores queriam que os alunos da EJA fosse no 

centro de mídias. E eu a todo tempo do mundo falando: “não adianta, porque não acompanha”. 

O centro de mídias tem lá um material maravilhoso, é muito bom, mas para o regular, para 

aquele aluno que está acompanhando no regular. Se você ver até o da EJA lá no centro de mídias 

é uma coisa que eles não vão acompanhar sozinho, uma coisinha ou outra, mas é difícil. [...] 

Essa é a verdade. 

C: A gente tenta adequar, de acordo com a realidade da comunidade, nossos alunos, eles deixam 

bem flexível também. A gente tem coisas que não dá para seguir muito, a gente sabe que 

algumas turmas não dá para trabalhar da mesma forma, a gente tem de adequar de acordo com 

a realidade.  

D: Eu lia todas as orientações que acabavam chegando até a escola, até mim. A EJA vive em 

cima de adaptações, às vezes muitas coisas que acabavam chegando, se tinha como adaptar, 

criar de uma outra forma, de um outro jeito, eu criava. Isso foi feito não só por mim, mas acabou 

sendo feito junto com os professores, a gente acabava fazendo isso sim. Às vezes era totalmente 

fora da realidade, do aluno da EJA, então a gente acabava adaptando de uma outra forma. 

E: Se a gente tivesse seguido só o documento, nós não tínhamos conseguido todos os números 

que nós conseguimos, porque o documento ele fala para uma rede, e a rede é muito grande. 

Então você tem que adaptar, lógico que cumprindo todas as normas, adaptar também para sua 
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realidade, adaptar, incrementar o que precisar ser incrementado, ir um pouco além do que está 

escrito só ali, mas respeitando, lógico, a resolução, mas se fosse seguir estritamente ou fosse 

esperar eles decidiram e a gente não ter tomado a frente, nós não teríamos conseguido. 

H2: Não dá para abarcar todo mundo porque nem todos estão nos mesmos níveis de 

aprendizagem, de empenho, então a resolução vem para dar um direcionamento e ser cumprida,  

sabemos, mas cair no que você falou: é preciso haver um consenso da equipe, a equipe precisa 

caminhar junto, qual direcionamento vai se dar dentro das possibilidades, sem ferir a legislação.  

 

17. O que ainda sente falta para que possa aprimorar suas ações na EJA? 

Percebendo que pouquíssimas vezes era citada a EJA, vimos que poderia ser aí o 

momento que colher as angústias e desejos de apoio da direção e coordenação. Neste ponto 

poderiam surgir diversas demandas a serem repensadas e, posteriormente, encaminhadas às 

instâncias superiores, até mesmo como ajuda e fomento à criação de materiais e mecanismos 

que pudessem ser suporte para a EJA.  

 

A: Eu acho que se tivesse materiais que viessem da SEDUC, que nos orientassem, materiais 

pedagógicos, projetos e discussão com a EJA. Mesmo no centro de mídias, aulas e discussões 

voltadas para o público da EJA, eu acho que teria auxiliado bastante. Materiais da EJA são 

materiais difíceis, são poucos, não há documentação vasta sobre isso, mas a SEDUC eu acho 

que poderia ter se preocupado uma vez que ela tem esse segmento no estado. Ter se preocupado 

em ter materiais que subsidiassem a coordenação, os professores para facilitar e deixar menos 

árduo esse trabalho.  

B: Formação. Formação para mim. Formação para a coordenação da EJA. Formação 

diferenciada. Não a formação junto com regular, junto com o ensino médio regular, mas uma 

formação diferenciada só para a EJA. Uma coisa que é quase impossível, porque só tem oito 

escolas no município, mas mesmo que se fosse para ir para outro município participar de uma 

formação se fosse para ir para outra diretoria, mas tinha que ter essa formação, porque você fica 

perdida e você vai fazendo mesmo o que você acha que tem que fazer. 

C: Aquele apoio mesmo, de ser mais reconhecido esse público da EJA, mais formações. Eu 

acredito que precisa desenvolver mais esse público. Eu tenho visto que até que a DE tem falado 

mais, tem colocado mais um pouquinho a EJA, mas a gente percebe que está um pouquinho 

ainda meio que distante, ainda precisava mais esse apoio [...] E outra coisa importante também, 

acho que na EJA tinha que voltar a parte do esporte, que a gente começou a fazer, eles veem 
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aquela quadra enorme lá sem utilizar, então a gente vê que precisa essa parte, esse investimento 

na parte do esporte, da saúde, nessa questão da EJA, acho importante também.  

D: Eu acho que faltam reuniões direcionadas para a EJA. No começo desse ano fomos até à 

[escola E], conversamos com a coordenadora, porque ano passado eles faziam as aulas remotas, 

online, e neste ano começamos também, que ano passado não fizemos.  

E: Hoje o que eu preciso é da parceria em relação à captação de alunos. Eu ainda não sei como 

fazer isso de uma outra forma, para essa comunicação chegar, preciso de recursos do marketing 

mesmo, investimento em marketing, porque eu vejo que isso, a gente que é da EJA, para a gente 

não vem sala pronta como regular, então eu vejo que a gente precisaria ter esse treinamento 

mesmo, do marketing digital ou como a gente captar, como a gente chegar, como a gente falar 

essa linguagem. Eu acho que isso falta muito, principalmente para nós. E o que eu acho que 

falta para a EJA, hoje eu não posso falar de recursos para projetos, porque aqui a nossa diretora 

banca os nossos projetos, a escola banca, então o que eu gostaria era trazer para EJA a parte da 

robótica, a parte mais técnica e eu acho que isso na EJA iria dar um gás muito grande se a gente 

trouxesse, implementasse o espaço de inovação com a robótica. Eu acho que com isso a gente 

poderia trazer mais alunos, os alunos iam voltar mais empenhados. [...]. O que precisa é de as 

pessoas serem treinadas e ter um direcionamento, porque é um projeto que funciona. Eu acredito 

muito nesse projeto, e o que eu vejo é que falta isso, eu vejo também que falta uma união aqui 

em Diadema, da nossa região, das escolas EJA. Eu acho que nós que somos da EJA, a gente 

poderia se juntar, fazer um movimento EJA, com trabalhos, com apresentações, com trabalhos 

sincronizados entre escolas, com competições entre escolas. Eu acho que nós poderíamos fazer 

isso, mas eu sinto essa falta, é tudo muito sozinho, cada um fala uma linguagem diferente, mas 

a gente poderia, eu tenho vontade de montar um projeto assim, de repente eu levo meus alunos 

para conhecer as apresentações lá do [G], eles trazem para nós, a gente fazer os trabalhos 

sincronizados, projetos sincronizados. De repente, esse projeto de sarau poderia entrar as cinco 

escolas da EJA7 , olha que movimento legal. Poderia entrar cinco escolas e a gente fazer um 

movimento grande, não só um movimento interno. Eu penso assim. Eu acho que a gente não 

está aqui para se competir entre as escolas. Eu acho que gente está para se unir, então a gente 

poderia criar esse movimento, tenho vontade de criar um movimento assim entre as escolas, 

entre as direções da EJA e o movimento vai se fortalecendo e crescendo, porque a gente não 

tem nada que fala para a EJA. Não sei se você já percebeu, quando vem projeto da DE, não 

 
7 Em verdade são oito escolas como já dissemos ao longo de nosso texto. 
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vem para a EJA. A gente não tem nada, mas eu acho que a gente poderia criar essa iniciativa, 

de movimento. 

F: Eu acho que de tudo, porque se você parar para pensar as formações que os  PC de ensino 

regular tem são riquíssimas, eles têm como desenvolver outros trabalhos, não que nós não 

tenhamos, ao contrário, só que nós não temos todo esse apoio, então, na verdade, tudo sai do 

nosso desempenho, da nossa formação ali dentro da própria escola, do desempenho dos 

professores, das nossas próprias ideias, a gente não tem um direcionamento de trabalho, não 

tem algo que venha “a EJA tem que seguir tal direcionamento, chegar a uma meta”, que o 

ensino regular tem isso, ele tem uma meta a seguir, ele tem um direcionamento, então tem toda 

uma estrutura, um plano de ensino diferenciado que eu acho que a EJA não tem. É o que eu falo 

para os professores: “nós vivemos um colcha de retalhos, é um pedacinho de cada coisa e a 

gente enriquece o nosso trabalho”. A gente vive de uma colcha de retalhos, a gente não tem 

algo que direcione. A EJA não tem uma construção que vem para gente. Se a gente quer avaliar 

o aluno, o que a gente faz: nós montamos nosso próprio simulado, quando era o ensino 

presencial, nós já fazíamos isso lá no início do ano, qual era a meta que a gente tinha que atingir. 

E ali, dessa meta, nosso simulado, a gente já começava a construção, para quando chegasse para 

finalizar o semestre a gente aplicava o simulado e tinha todo uma estrutura a parte da escola, 

[...] porque a gente não tem esse direcionamento, então cada a escola trabalha de acordo com o 

que acha certo, com a maneira que você acha certo de trabalhar com seus alunos para que 

ninguém tenha um prejuízo pedagógico, [...] ninguém trabalha igual. O início dela é adaptado, 

cada um faz a sua parte, e eu nunca sei o que o outro está fazendo, a gente vai de acordo com o 

que a nossa clientela está exigindo no momento, não tem um direcionamento.  

G: Falta também o olhar diferenciado na produção de tudo para a EJA. Sempre os anos iniciais 

é tudo pensado, na linguagem deles, o cenário deles, os anos finais e o ensino médio, mas para 

a EJA não pensam numa linguagem, o Telecurso, não desmerecendo, porque também é um 

meio de aprendizagem, mas ele foi criado quando? Quantos anos esse telecurso está no ar? E 

se ele ligar o YouTube, ele consegue ver o telecurso, não foi nada preparado para o aluno da 

EJA. Foi algo que foi utilizado na EJA, não foi preparado para aqueles alunos, então eles 

perceberam isso muito de cara e reclamavam com os professores. E pensando em pessoas com 

mais idade e dificuldade com a tecnologia, quando começou a questão da pandemia, poderia 

ser de uma maneira espaçada, conversado com os alunos presencialmente, de repente produzir 

um material físico para que ele fosse fazendo junto com uma aula ao vivo lá no centro de mídias, 

então acho que faltou o aluno se sentir pertencente, a Secretaria entender que ele é pertencente 

a esse universo de aprendizagem e pensar nessas produções. Lógico, faltou formação. Eu não 
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sei quem cuida de EJA na Diretoria de Ensino, não faço ideia de que cuida disso, mas eu nunca 

percebi um olhar cuidadoso com esse público. [...]. Inclusive eu tenho experiência de EJA, 

enquanto professora, inclusive dessa escola e de outras e eu nunca tive formação para EJA. Para 

outros segmentos eu sempre tive formações, para a EJA nunca. 

H2: Falando de legislação, quando você pega a legislação da EJA, ENCEEJA, e tudo, já vem 

bem claro que há um diferencial, a própria legislação já traz esse diferencial, que é voltado para 

o mundo do trabalho, que deve ser feito uma adaptação [...]. Seria legal ter alguém cuidando da 

EJA? Seria. Mas me pergunto ao mesmo tempo: vamos ser honestos, no que ele nos ajudaria? 

Material diferenciado para a EJA não vem; um currículo específico para a EJA, não temos; 

Então são adaptações que a própria escola tem de verificar de que forma você vai adaptar o 

currículo do Estado de São Paulo a este mercado de trabalho, a essa visão que se tem da EJA 

que é preparar o aluno para o mundo do trabalho, e hoje também pensar um pouquinho nessas 

relações interpessoais, pensar nas socioemocionais. Eu vou ser sincera: se você tem essa 

vivência dos anos finais e médio você vai tocando a EJA da forma como dá, como deve ser pela 

legislação. [...] então eu acho que se houvesse uma rede entre as escolas, de troca entre as 

escolas eu acho que ajudaria bem mais, uma rede de  troca de conversa entre a gestão, entre os 

coordenadores. Eu acho que ajudaria bem mais do que ter alguém na diretoria de ensino. 

 

18. Para 2021, o que você traz de 2020 para fazer um bom trabalho? 

Aproveitando os aprendizados de 2020, certamente poderíamos captar diversos 

elementos que seriam incorporados às ações de direção e coordenação nas escolas. Aqui era o 

ponto que queríamos explorar a fim de, junto à questão anterior, formar certo conjunto de 

possibilidades que poderiam vir a reforçar o trabalho na EJA pós pandemia. A tecnologia 

sabíamos que era elementar, mas talvez outros pontos pudessem ser acrescidos e arguidos com 

esta questão.    

 

A: Então, 2021 a gente começou de uma forma diferente. Nós começamos com aulas ao vivo. 

A princípio nós ainda estamos fazendo pelo [Google] Meet e a gente viu que a adesão deles tem 

sido melhor, eles têm participado, eles gostam mais, eles conseguem interferir na aula, falar 

com professor, então nesse retorno nós optamos já por aulas no Meet. [...] Acho que a gente 

tem tido um resultado melhor.  

B: Acho que a tecnologia. Eu acho que a gente era um pouco distante, a gente ficava meio assim 

com a tecnologia. Você se lembra não podia nem usar o celular em sala de aula. Agora o 

professor tem que usar o celular. Então acho que é a tecnologia. Acho que em 2020 eu aprendi 
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muito, aprendi a usar. E também aprendi que a gente tem que insistir, você tem que insistir, 

persistir, não adianta você querer fazer o que o outro quer ali, você tem que ir atrás mesmo do 

que você quer, porque senão você não consegue os objetivos. 

C: Acho que a parte da tecnologia mesmo, acho que a gente deu uma ampliada boa. Eu acho 

que não tem como a gente voltar sem a tecnologia mesmo, tudo mais fácil, formulários. Eu 

acostumei tanto trabalhar à distância que quando eu voltei presencial esses dias para a escola, 

eu estranhei porque eu estava fazendo tudo pelo computador, então já ia e abria uma pastinha 

lá, já salvava, e lá no presencial ainda é tudo no papel tudo. A gente estava mal acostumado. 

Tudo tinha que tirar foto, imprimir. Então acho que agora a gente utiliza mais a tecnologia. Eu 

acho que isso não tem como abrir mão mais. E eu falava para os professores: pessoal, vamos 

nos preparar, porque vai chegar o momento em que vai ser tudo tecnológico”, mas a gente não 

pensou que ia ser algo tão rápido.  

D: Eu acho que é o contato a distância, este sistema não cai mais. Antes a gente tinha 

dificuldades em conversar com esses alunos. Nós temos a questão do WhatsApp, temos 

contatos com esse alunos, e acho que isso não pode ser tirado, não pode ser excluído jamais, e 

isso não vai sair. 

E: Uma das coisas que, se não importar, se a pandemia acabar ou não, a gente vai continuar é 

com o Classroom, que é uma ferramenta muito importante, o Google Forms, a gente trouxe a 

inovação e tecnologia, então os professores aqui têm que usar o Google Forms. A tecnologia é 

imprescindível, que é algo que vai ficar. As apresentações do PowerPoint.  

F: Acho que não tem nem discussão, essa questão tecnológica. Eu acho que ela veio para ficar 

e a gente pode desenvolver ainda mais na escola, desde que a gente tenha um suporte, porque 

tem coisas que a gente consegue fazer ali na lousa e no giz, mas você aprimora, você enriquece, 

então eu vejo as aulas dos meus professores hoje, utilizando as mídias, fazendo slides, 

mostrando, então eu acho que essa parte tecnológica veio para ficar, mas a escola precisa ter 

todo um suporte, não só para a gente falar: professor, faça! Não, a escola tem de ter todo um 

suporte. Eu acredito que essa habilidade da tecnologia no desenvolvimento pedagógico é algo 

que não dá para você deixar mais. É uma leitura diferente.  

H2: Sem dúvida nenhuma o uso da tecnologia. Desde o mais simples celular até o centro de 

mídias. Então eu acho que o ensino híbrido veio para ficar, a tecnologia veio para ficar, então 

os professores estão se superando. Essa descoberta do uso da tecnologia foi muito forte e essa 

não vai embora. Ficou o trabalhar em equipe, ver o professor um auxiliando o outro, de ver essa 

interação deles. 
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19. Que considerações você faria ao final de nossa conversa? 

Não tendo um ponto fechado para esta questão, talvez se configurasse como o 

momento mais livre para que pudessem falar seus anseios, angústias, sonhos, desejos, etc. 

Queríamos deixar livre justamente para que, sem algo definido, falassem abertamente sobre a 

representatividade da EJA em suas vidas profissionais e afetivas. 

 

A: Eu acho que é uma nova oportunidade, eu sempre falava para os alunos que é uma 

oportunidade que você está tendo. Hoje o perfil está muito modificado. Nós temos hoje muitos 

alunos adolescentes, que foram expulsos da escola de ensino regular, que não quiseram 

continuar e que ele fala “ah, eu vou fazer a EJA que é mais tranquilo” [...], mas eu acho que é 

um trabalho que deve ser muito valorizado, eu acho que é um trabalho que é necessário, eu acho 

que é importante que esse trabalho seja incentivado, no sentido de conseguir dar oportunidade 

para as pessoas que não conseguiram se desenvolver ou desenvolver a sua parte educacional na 

época correta, em que eles tinham a idade. Eu acho que faz com que nós tenhamos uma 

responsabilidade social muito grande na educação desses jovens e adultos. Não é fácil você 

garantir, você conseguir que esse aluno fique na escola, o estudo para ele às vezes vem em 

segundo lugar, ele tem que estudar, ele tem que cuidar dos filhos. [...] mas eu acho que existe 

assim, em muitos alunos, muita vontade de aprender, muita vontade de crescer, eles sabem que 

a educação é um diferencial, que eles precisam disso, mas eles lutam muito aí com todas as 

adversidades que a vida propõe para eles, que a vida dá para eles.  

B: Eu quero te agradecer também de participar desse momento que eu acho muito importante 

você pensar na EJA, você estar ali ajudando, eu sei que esse seu trabalho vai vir ajudar, porque 

você está fazendo um apanhado de tudo, você está pegando todos esses nossos anseios, tudo 

isso que a gente sente. Mas uma coisa que você não perguntou e que eu queria dizer é que, eu 

sinto muito, eu acho que a EJA vai acabar sim. Eu acho que vai entrar o ENCEEJA no lugar, 

ou algum outro projeto, mas eu lamento. Eu lamento por isso porque tem muita gente ainda que 

não terminou os estudos. Eu tenho a agradecer à EJA, porque fui uma pessoa que fez a EJA, 

não pude estudar no meu tempo, tive dificuldades, fui estudar mais tarde. No meu tempo, 

quando eu estudei, eu não sei, mas eu achava os professores mais animados, eu achava os 

professores mais humanos, eu achava que os professores davam mais atenção e agora eu sinto, 

não sei se estão muito cansados ou se, de repente, não é o que ele quer, estar ali. Talvez ele 

quisesse estar em outro ambiente, outro lugar e, às vezes, fica uma coisa assim meio cansada. 

C: Eu acho que a gente tem que ser profissional, a gente tem que ter uma visão ampla, e a gente 

agora está como gestor. Como coordenador eu tive algumas resistências com os alunos, com os 
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professores por conta que eu gostava de assistir as aulas deles, não para estar investigando, mas 

sempre para estar melhorando, nas nossas formações. E aquele cuidado mesmo, porque a gente 

percebe que eles estão ali, muitos só querem o diploma, mas a gente sabe que muitos deles 

querem aprender, muitos ficaram muito tempo sem estudar para algum motivo, e a gente se 

coloca no lugar, tivemos até professor que se formou na EJA e é professor. Foi aluno da EJA e 

é professor hoje, é uma oportunidade que a gente está dando para essas pessoas, para esses 

alunos, a gente se coloca no lugar dele: “e se fosse eu?”. Então a gente tem que ter esse olhar 

de profissional, acho que não importa o tempo que a gente tem.  

E: Eu agradeço a oportunidade de a gente falar, de a gente contribuir, esse trabalho que você 

faz, esse olhar que você faz para a EJA, eu acho muito bacana, eu acho muito rico esse trabalho. 

Queria agradecer mesmo e pedir sugestões. Você que está aí com os professores, com os 

mestres, como que a gente poderia trabalhar isso, trabalhar esse chamamento, talvez forte, 

porque a gente não pode depender só da rede, porque a gente é muito pequeno para a rede. Nós 

somos um percentual muito pequeno, então não há esse olhar. Com que a gente pode trabalhar 

isso? Eu acho que falta, acho que a pessoa que conseguir, e isso vai ser um estouro, esse 

chamamento, essa comunicação chegar. Eu sinto que a comunicação não chega, a gente faz a 

propaganda, a gente fala, mas parece que, no meio do caminho, são cortados os laços da 

comunicação. Eu sei que tem várias formas, sei que tem vários problemas, eles têm problemas 

em casa, filho, mas hoje, até mesmo numa pandemia, que era para as escolas estarem 

bombando, porque eles têm a possibilidade de estudar em casa, de chegar aqui e fazer um 

trabalho, então onde está esse pessoal? E a gente está tendo aqui um número maior de evasão. 

O que precisa ser feito para a gente ter esse chamariz? Eu agradeço, eu acho que trabalhos como 

seu tem que ter mesmo, para ter esse olhar. Eu fico muito feliz, parabéns! 

F: Eu que agradeço estar podendo fazer parte dessa pesquisa, hoje eu tenho uma visão 

totalmente diferenciada da EJA. No começo, antes de participar de todo esse mundo, eu 

pensava: o que esses alunos estão fazendo? Meu Deus, como é que pode sair de um regular 

esperar todo esse tempo para entrar na EJA? Hoje não. Hoje eu vejo a EJA com mais 

possibilidades, eu vejo que o aluno que volta, que ele quer participar da EJA, ele já é um 

vencedor, porque a gente sabe que a questão socioeconômica conta muito dentro do nosso país, 

então hoje em dia a gente não pode mais ter que ela visãozinha de que perdeu o seu tempo agora 

tem que vir, se virar e correr atrás, não, a gente tem que dar a chance para o aluno se reencontrar. 

Eu acho que são muitos fatores, eu sou muito feliz de estar na EJA, de poder trabalhar com 

esses alunos, eu acho que eles enriquecem muito mais minha vida do que eu a vida deles, eu 

paro para conversar, ouvir as histórias, então a partir dessas histórias eu consigo construir com 
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os meus professores, porque eu acho que eles precisam dessa atenção, por mais que falem que 

as crianças precisam. Precisam muito, estão em fase de formação, os nossos alunos passaram 

dessa fase de formação e eles precisam de um apoio, então eu acho que a EJA, eu acredito que 

está para acabar, eu acho que essa possibilidade da EJA vai chegar um momento que ela vai ter 

um fim, mas esse período em que ela existe ela tem que ser enriquecedora sim, o governo ele 

tem que dar todo o apoio sim, porque é importante. Como que a gente vai construir uma 

sociedade melhor se os nossos alunos que perderam essa oportunidade não tiverem agora, que 

eles resolveram voltar, esse apoio? Então eu acredito que a gente precisa muito, para tornar  a 

EJA algo mais rico, mas enquanto a gente pode fazer isso, mesmo que seja pouquinho, da nossa 

forma, a gente junto grupo e faz de tudo por eles, de tudo, isso é muito bom. 

G: Ao longo da conversa já apareceu. Acho que tem muitas fragilidades e é um público que 

tem muito a oferecer, não puderam estudar, seja qual foi o motivo, na idade certa, mas que tem 

muito a oferecer e sabem o que quer. Não dá para nivelar por baixo e pensar que é público que 

está ali querendo o diploma, que a maioria não. Quer aprender, às vezes para si mesmo, já está 

até aposentado, mas tem essa vontade, mas nós também temos os jovens, jovens e adultos, então 

a gente tem muitos jovens, e eles podiam ter um olhar diferenciado nas produções e materiais 

para que desse subsídio aos professores trabalhar melhor. 

H1: Eu acho que a EJA não deveria acabar nunca. Pensando nas pessoas com idade avançada, 

o interesse deles, na realidade, não é tanto o estudar, ter que fazer aquele trabalhos, mas os 

projetos, quando eles participavam dos projetos parecia que eles estavam em outro mundo, era 

uma coisa que é totalmente diferente do regular. Era uma vontade imensa de fazer um grupo de 

teatro, para dançar, é mais social mesmo. Uma vontade imensa de mostrar que aprendeu 

determinado tema para o professor, que é capaz. Era uma coisa muito linda.  

H2: Eu agradeço a oportunidade, porque apesar de serem oito escolas você poderia ter feito 

com cinco, com quatro, então você oportunizar que a gente participe desse momento com você 

também é muito legal. Me coloco à disposição caso você precise de algum registro ou alguma 

coisa que possa te auxiliar, sinta-se à vontade para solicitar. Espero realmente que eu possa ter 

te ajudado em alguma coisa, ter fornecido algo que possa realmente colaborar com seu trabalho, 

sempre que precisar estou aqui. 

 

3.2 Análise e discussão das entrevistas 

 

Para analisar e discutir as respostas de nossos entrevistados seguiremos a sequência 

estabelecida das questões confrontando-as, quando e se fizer oportuno. Essa análise e discussão 



88 

 

poderão nos encaminhar a hipóteses e arguições de nossa conclusão ao passo em que vai 

aclarando e desnudando a realidade vivenciada pelos agentes que estiveram atuando na linha 

de frente das ações pedagógicas, e tudo o que a elas se coadunam, diante do cenário que 2020 

possibilitou.  

Como metodologia, usaremos a análise textual discursiva, proposta por Moraes e 

Galiazzi (2013), pois “com sua perspectiva fundamentada na hermenêutica, inicia seus esforços 

de construção de compreensão a partir dos sentidos mais imediatos e simples dos fenômenos 

que pesquisa” (p. 149), busca-se, com esta metodologia, desvelar o explícito e o implícito, ora 

assumindo e adotando elementos da análise de conteúdo, ora assumindo postura da análise de 

discurso. Desse modo, não pretendemos categorizar as entrevistas pois isso poderia implicar 

em redução de foco, o que poderia fragmentar o olhar para a análise que se pretende, pois “a 

Análise Textual Discursiva tende a perceber seus objetos de pesquisa como discursos, não como 

fenômenos ou conceitos isolados” (MORAES; GALIAZZI, 2013, p. 156). 

A primeira questão nos propõe conhecer a capacitação técnica e formação de cada 

agente, traçando certo perfil que se faz importante para esta liderança. O menor tempo na 

educação observado é de 12 anos, todos com bastante tempo executando suas ações junto à 

gestão da escola. Esse traço é importante para percebermos que não havia nenhum profissional 

iniciando seu trabalho na gestão em véspera do fechamento das escolas por conta dos casos de 

transmissão do novo coronavírus. Sendo profissionais há mais tempo desenvolvendo este 

trabalho, podemos assumir como profissionais já capacitados, pois já conheciam as rotinas 

próprias às funções, bem como o grupo docente e discente.  

A proposta seguinte foi de captar as expectativas que o anúncio de fechamento das 

escolas gerou em cada um deles e em conjunto com suas unidades escolares. Nenhum deles 

citou alguma preocupação pessoal, com sua própria segurança ou família, invariavelmente 

todos voltaram suas atenções aos alunos, de que modo os atender, como dar suporte a todos 

eles. Vemos que estar na liderança requereu deles a iniciativa, como deve ser, de ação imediata. 

Com a proposta inicial, anunciada pelo governador do estado de São Paulo, de ter 15 dias de 

fechamento, e logo em seguida a antecipação das férias e recessos escolares, houve 

movimentação frenética nas escolas, como visto nas respostas, no intuito de organizar mesmo 

que de modo ainda precário, os meios de contato dos alunos. Pareceu haver, naquele momento, 

a descrença já de que fosse acontecer um retorno em breve. Ao mesmo tempo, ficou 

demonstrado que não havia nas escolas, com apenas uma exceção, uma sistematização por parte 

da equipe gestora, de contatos dos alunos, pois confiava-se tão somente nos registros de 

prontuários e da SED, o que ficou observado que estavam defasados, impedindo que se 
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pudessem, à época, localizar todos os alunos da escola. Outro fato aventado foi a preocupação 

com a possibilidade de evasão do aluno, pois sem um contato mais direto, tal situação poderia 

vir a ocorrer ao longo do período vindouro. Tiveram também de lidar com as primeiras dúvidas 

da comunidade escolar sobre os meios de contágio do novo coronavírus.  

Em meio a tantas tensões, acrescente-se o fato de não ter havido orientações claras do 

que se fazer neste momento inicial de fechamento das escolas. Sem um direcionamento de para 

que caminho seguir, cada gestão foi organizando suas ações a partir de suas experiências na 

função. Tomando frente do processo passaram a pensar estratégias que pudessem reagrupar 

professores e alunos em torno de uma mesma ideia central. Além de não virem direcionamento 

ou orientações, também se sentiram desamparados ao questionarem às instâncias superiores e 

não serem atendidos, nem respondidos. Claro que é de se compreender que não havia preparo 

de nenhuma esfera para este momento, mas o vácuo neste sentido trazia consigo as angústias 

de que a EJA pouco era contemplada em demais ações e, com isso, as expectativas desse 

momento não geraram ânimos. Vemos que já neste ponto há descontentamento com o 

tratamento dado à EJA que se configura como um segmento quase que à parte, já que suas 

experiências levavam a crer que novamente a EJA não teria destaque nas orientações que 

pudessem vir. 

Ainda sem saber bem como dar sequência aos trabalhos, começaram por agrupar os 

alunos por meio dos contatos de WhatsApp e, sem muitas orientações, propuseram a entrega de 

materiais impressos aos alunos, frutos de suas próprias organizações e construções, visto que 

para a EJA não houve material apostilado como nos demais segmentos. Isso destoa das próprias 

ações da SEDUC, já que a Resolução nº 38/2020 que instituiu o Programa Aprender em Casa, 

sinaliza em seu art. 2º a “distribuição de material de apoio aos estudantes das redes públicas 

estadual e municipais de ensino, durante o período de suspensão das aulas” (SÃO PAULO, 

2020d), e havia objetivos bem claros, ainda no mesmo artigo: “promover a aprendizagem dos 

alunos; manter e reforçar o vínculo com a escola; reduzir o abandono escolar; promover a 

equidade, oferecendo oportunidades educacionais a todos os estudantes”. Aquilo que foi citado 

anteriormente, de que sentiam a EJA à parte do processo, ficou evidenciado neste momento, 

pois não houve a distribuição destes materiais para a EJA. Os objetivos traçados para os demais 

segmentos pareceram não serem os mesmos para a EJA, já que nos “todos os estudantes” dito 

nos objetivos do Programa Aprender em Casa, não foram contemplados os estudantes da EJA. 

Cremos, mesmo em meio a este fato negativo, ser importante mencionar que, sem algum 

subsídio para esse momento, os professores compraram chips para contatos com os alunos, e 

mesmo o pagamento para uso do Google Classroom feito por uma diretora de escola. Tem-se 
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de considerar este fato que talvez tenha sido motivado justamente pela falta de formações e 

orientações, já que o Google Classroom, por exemplo, já tinha parceria de uso com a SEDUC 

antes da pandemia, e não havia necessidade de pagamento de pacotes adicionais de uso. Talvez 

o mérito maior aqui seja os citados apoio dos agentes de organização escolar na secretaria para 

a busca ativa e instruções dos alunos. Às vezes passam como invisíveis no processo 

educacional, não sendo dado o merecido reconhecimento, mas que surgiu como um apoio 

pedagógico importante ao passo que mais alunos conseguiram se conectar com as atividades 

remotas após estes apoios destes profissionais.  

Entre as ferramentas utilizadas para manter o contato com os alunos, oferecer 

atividades remotas e dar devolutivas há destaque majoritário ao WhatsApp com a criação de 

grupos com os alunos, sempre tendo à frente a coordenação pedagógica, com participação em 

alguns casos da direção e poucos professores de início. É possível que as conversas nas reuniões 

pedagógicas possam ter ajudado a agregar mais professores a entrar nesses grupos conforme 

desenrolou-se o semestre. A plataforma Google Classroom também foi explorada por todas as 

escolas, apesar de parecer não encontrar muita adesão dos alunos, talvez até mesmo pela falta 

de habilidades tecnológicas que os impediam de compreender as funcionalidades. Houve 

também lampejos de aulas pelo Google Meet, que possibilita interação imediata por vídeo 

chamadas com muitos participantes, predominantemente nas escolas E e H, mas também 

exploradas em outras escolas, embora não com tanto afinco como nessas duas. Houve também 

a citação da plataforma Microsoft Teams e até mesmo o uso de e-mails, mas pareceu não 

florescer tais ações.  

Novamente, quando perguntados sobre se esses movimentos todos desenvolvidos nas 

escolas tiveram alguma orientação, pareceu abater certa apatia, visto que a menção é de que a 

EJA se configura como um ponto esquecido dento da SEDUC, que apenas entre eles e suas 

redes de contatos é que foram conseguindo pensar em direcionamentos para a EJA.  

Pensando na busca ativa dos alunos, objetivando alcançar todos eles e seguindo quase 

que o mantra do Secretário da Educação de que “ninguém podia ficar para trás”, lançaram mãos 

de todos os esforços. Prioritariamente por telefone e mensagens de WhatsApp buscou-se 

encontrar os alunos, mas também fizeram uso de e-mail, chamamentos no Facebook e 

Instagram. Mesmo não havendo claras orientações assumiram para si o compromisso de 

trazerem seus alunos para o contato nos grupos a fim de fazer-lhes chegar as atividades remotas. 

Pareceu-nos não haver uma cultura de manutenção e atualização de prontuários dos alunos pois, 

quando a eles recorriam não lhes eram positivas, em muitos casos, as informações ali contidas, 

como dito por eles. Apenas a escola E mencionou fazer parte da cultura administrativa da escola 
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manter os dados sempre atualizados ao início de cada semestre. Destarte, esta escola utilizou-

se de um meio inusitado para esta busca: a contratação de um motoboy para esta realização, o 

que implica situações de riscos ao referendar os endereços de alunos a terceiros. Também para 

suprir esta demanda, a própria coordenadora dirigiu-se à casa de alguns alunos na intenção de 

encontrá-los, o que não entendemos como razoável, já que o agente público se coloca num 

ambiente alheio ao seu trabalho, mesmo que por intenções plausíveis. Vemos que poderia 

existir, neste caso, uma força tarefa com intervenção de diversos agentes para intervir, com 

representações específicas para esta busca ativa in loco, não necessitando que a coordenadora 

pedagógica deixasse seu local de trabalho e as funções que presencialmente executa ali, para 

tentar encontrar o aluno que não realizava as atividades. Para os alunos menores de idade essa 

função é desempenhada pelos agentes do Conselho Tutelar, mas que extrapola suas funções no 

caso de alunos adultos. 

Fica observado que o enfrentamento à evasão escolar na EJA não é tratada com uma 

ação prioritária. Vemos, por exemplo, a Resolução SE nº 42/2015 que instituiu o projeto “Quem 

falta faz falta”. Como um dos primeiros procedimentos a serem adotados está no art. 3º, inciso 

I, “comunicar aos pais ou responsáveis a situação de aluno que, a qualquer momento do ano 

letivo, já tenha alcançado, superado ou esteja prestes a alcançar 10% de faltas [...]”; e no inciso 

III “caso se verifique adoção mínima e ineficaz de providências ou total omissão por parte dos 

pais ou responsáveis, a comunicação do fato deverá ser estendida, de imediato e 

sequencialmente, ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância e da Juventude” (SÃO PAULO, 

2015b). O que se nota é que é uma resolução que, no pesar do título do projeto, tem seu foco 

nos alunos menores, cuja tutela cabe aos pais/responsáveis. Os alunos da EJA não entram, nos 

termos da resolução, como alvo das ações. As iniciativas individuais dos gestores escolares é 

que, por vezes, ampliam as medidas também aos jovens e adultos, adotando medidas de 

prevenção de abandono e mecanismos de contorno das situações conforme se apresentam.  

Este fato, referente à evasão, também foi visto com cautela durante a pesquisa uma vez 

que, sem dados de evasão, não poderíamos discutir esta temática com profundidade. A evasão 

escolar, durante o ano de 2020, ficou contida junto ao número de reprovados, 

indissociavelmente.  

Quando questionados sobre as maiores dificuldades enfrentadas durante os processos 

todos de 2020, aí nos deparamos com disparidades entre as escolas, variando muito sobre o 

público atendido, a capacitação tecnológica da equipe docente, etc. Um mito existente na 

educação, de que os alunos tinham domínio sobre a tecnologia pois eram vistos constantemente 

mergulhados em seus aparelhos smartphones foi por terra, já que ferramentas que exigiam 
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maior compreensão dos processos de adesão e navegação, que os professores e gestores 

pensavam que intuitivamente acessariam com facilidade não aconteceu. A dificuldade em 

acessar as plataformas utilizadas para atividades remotas pelos alunos da EJA foi um dos 

elementos que acabaram obrigando as escolas a utilizarem as atividades impressas como 

estratégia alternativa. Até mesmo os professores tiveram dificuldades em fazer as postagens e 

envios de atividades remotamente. Reforçando todas essas dificuldades, ainda enfrentaram a 

defasagem de seus aparelhos para comportar todas essas ferramentas e aplicativos novos, sejam 

por seus smartphones ou notebook. Recordemos que não houve nenhum subsídio em 2020 para 

que os professores pudessem adquirir estes equipamentos, tudo era feito com equipamentos até 

então de uso pessoal e doméstico. Apenas para o ano seguinte é que se previram em resoluções 

os subsídios para aquisição de notebook ou tablet, como apoio ao professor e gestor escolar. 

Contornar as dúvidas iniciais acerca das ações de prevenção contra a disseminação do novo 

coronavírus também foi elemento que precisou de esforços para ser contornados, visto não 

haver informações como as que se foi possível avolumar após mais de ano do início da 

pandemia. De tudo isso, vemos que o papel gestor foi realmente bastante desafiador e até 

mesmo o de ser autodidata, tinha de dar formações aos seus pares, porém sem ter recebido 

nenhuma formação anterior para que pudesse se desenvolver este trabalho.  

Sobre subsídios citados de compra de aparelhos smartphones tanto da escola A quanto 

da escola E cabe ao caso de orientação de uso de verba do PDDE Paulista, que permitia a 

compra de aparelhos celulares mas com algumas restrições, conforme pode se ler no 

Comunicado nº 10 CITEM/DETEC, como limitações de uso, valores máximos a serem 

empenhados, proibição de pagamento de linhas telefônicas ou créditos pré-pagos, limitação a 

algumas funções que poderiam gozar do uso destes aparelhos: diretor, vice diretor, professor 

coordenador e GOE, podendo ser compartilhado com os docentes para uso pedagógico, e 

mantendo a ressalva de que este uso deveria ocorrer tão somente dentro do ambiente escolar. 

Com isso, explica-se o fato da escola E ter adquirido chip e fazer suas recargas com custos 

pessoais, por exemplo. 

Aqui surge um ponto bastante controverso: o envio de kit escolar para os alunos da 

EJA. Os demais segmentos de ensino da rede estadual já recebem o kit escolar com os materiais 

básicos para uso pedagógico há alguns anos, porém para a EJA este recebimento não tem 

ocorrido de modo equitativo. Algumas escolas disseram já receberem há três anos, enquanto 

houve escola que afirmou ser o primeiro ano em que estes kits vieram para serem entregues aos 

seus alunos. Fato comum é a visão positiva que, por unanimidade, todos trouxeram. Os alunos 

da EJA às vezes estranhavam este recebimento, pois era comum que apenas as turmas regulares 
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fizessem jus ao kit escolar. Foi o momento em que todos disseram ver a EJA fazendo parte de 

todo o processo educacional. Este kit é composto por cadernos, canetas, lapiseira, grafites, 

régua, calculadora, conforme Figura 3. No entanto, houve a queixa de que este recebimento por 

parte da escola é feito somente no início do ano letivo, e como há entradas de novos alunos no 

início do segundo semestre as escolas precisam pensar em estratégias para tentar contemplar 

estes, às vezes com kit que sobram do primeiro semestre ou às vezes com kit de alunos que 

optam livremente por não receberem. 

 

Imagem 1: Kit Ensino Médio e EJA 

 

Fonte: Fotografia de autoria própria 

 

Quando se trata de informações, muitas das vezes a falha maior concentra-se na 

comunicação interna que demoram a transmiti-las aos públicos-alvo. Esta dúvida, ao menos 

para duas das escolas e que, por extensão, aplicamos às demais, já que não houve citação em 

contrário, deixou de existir, não há essa dificuldade ao menos entre a equipe gestora em cada 

escola. Os comunicados internos e institucionais, que as escolas estaduais de Diadema chamam 

de redes, chegam facilmente a quem é de destino. Com isso, podemos assumir que este hiato 

de orientações não é proveniente de falhas internas de comunicação.  

A coesão entre as equipes é vista em cada resposta dada, mas fica bem explícita nas 

falas das profissionais A e B, que informaram terem tido reuniões constantes com a equipe, e 

professores que topavam rapidamente as propostas, assumindo-as e colocando-as em ação.  

Retomando as frustrações já citadas anteriormente, vemos que em diversos momentos, 

as resoluções eram excludentes com a EJA ao citarem expressões como “não se aplica à EJA”. 

Projeto de Reforço e Recuperação e o Projeto de Recuperação Intensiva, dados pelas 
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Resoluções nº 65/2020 e 95/2020, respectivamente, não abarcavam a EJA, além do Programa 

Aprender em Casa, que mesmo mencionando a distribuição de materiais para “todos os 

estudantes”, não contemplou, na prática, os estudantes da EJA. Por este motivo, as soluções 

individuais são as constantes adaptações destes e de outros projetos e programas para a 

realidade dos alunos da EJA, buscando meios de aproximá-los do processo educacional 

vivenciado pelos demais segmentos. 

Durante as entrevistas, foram apresentados os dados das tabelas do capítulo anterior, 

para que pudessem ter contato com estes números, que nenhum deles afirmou ter até o 

momento. Houve fortes críticas ao processo de transição dos alunos do ensino fundamental, 

ofertado na rede municipal, para o ensino médio atendido pela rede estadual. A alegação, por 

meio de coleta das informações das escolas com estes alunos é que na rede municipal o trabalho 

esteve aquém do que foi desenvolvido na rede estadual, e os alunos viam como um choque a 

mudança de realidade. Com todas elas ficou clara a ausência de diálogos entre as redes, que 

poderia ser comandada por órgãos centrais, como no caso a Diretoria de Ensino junto à 

Secretaria Municipal de Educação. Se já há este diálogo, ainda não se refletiu na realidade 

vivida nas escolas.  

Tais fatos corroboraram para a frustração também dos alunos. Em todas as escolas 

houve casos de alunos solicitando a baixa de matrícula, avisando de sua desistência, etc. Os 

motivos foram desde questões trabalhistas de mudança de emprego e horários, questões de 

mudanças e retornos às cidades natais, questões de doença e morte na família e até, e aqui a 

mais forte, questões de terem predileção pelo estudo presencial, de não se adequarem ao ensino 

remoto. Apesar dos esforços das equipes muitos alunos desistiram de estudar ao longo do ano 

de 2020 na EJA da rede estadual em Diadema. Como já dito, a dificuldade em identificar 

claramente esta evasão se deu pelo fato de que, podendo entregar as atividades até o último dia 

letivo para se considerar um aluno ativo, estes alunos seguiam nas listas escolares e entraram 

para o rol daqueles considerados reprovados pela ausência de entrega de atividades.  

Com os alunos que permaneceram, ao final do primeiro semestre teve, e até então a 

primeira menção expressa, a Resolução que homologou a Deliberação CEE 184/2020 que 

dispunha “sobre a avaliação do rendimento escolar para estudantes de cursos na modalidade 

Educação para Jovens e Adultos (EJA) nas instituições vinculadas ao Sistema de Ensino do 

Estado de São Paulo”.  Nesta resolução deliberava-se, sobretudo, que deveria se observar o 

“desempenho global do aluno”. De caráter subjetivo, este desempenho não seria fácil de ser 

observado visto a multiplicidade de disciplinas da grade escolar, deste modo obrigando as 

escolas a elencarem seus critérios próprios para a avaliação final. Via de regra, as escolas 
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optaram por um número mínimo de atividades, com casos em que o aluno, tendo entregado uma 

atividade para cada disciplina ao longo do semestre, foi suficiente para que o aluno fosse 

considerado aprovado, noutras em que se optou por observar a entrega para a “maioria dos 

professores”, e outra, que aqui merece destaque, observou ainda a questão socioeconômica que 

aflige os alunos para deliberarem pela aprovação de todos os alunos matriculados na escola. 

Nesta escola F nos foi afirmado que utilizaram de todos os meios como telefonema, mensagens 

e até cartas para atingir a todos os alunos e, isso indica que, todos os 252 alunos no primeiro 

semestre e todos os 256 alunos no segundo semestre foram atingidos, uma vez que não houve 

nenhum aluno retido nesta escola. Esta vivência indica que talvez os alunos reprovados nas 

demais escolas, se tivessem sido matriculados na escola F, teriam enormes probabilidades de 

serem lá aprovados.   

Essas situações talvez possam ser reflexo da morosidade em se orientar, nas poucas 

vezes em que se mencionou a EJA, as ações. Sendo de duração semestral, os ritmos da EJA têm 

de ser mais aligeirados, e os coordenadores já têm esse tato. Desta forma, já tem o hábito de se 

organizarem previamente para seus fechamentos. E a mencionada morosidade, deve ter feito 

com que as adaptações fossem constantes, vendo rapidamente os caminhos que não dariam 

resultados e fazendo o câmbio por outras mais assertivas. A indicação para os alunos da EJA 

assistirem às aulas do centro de mídias é uma destas ações que não prosperaram, visto que se 

depararam com produções muito aquém do que esperavam, com a programação por meio das 

reproduções das aulas do Telecurso8, gravadas originalmente na década de 1990 e que hoje já 

não encontram sintonia com a realidade dos alunos.  

Neste ponto das entrevistas, foram instados a elencar ações que poderiam aprimorar 

sua atuação na EJA e, para abrilhantar, além de reclamações surgiram também algumas 

propostas. Primeiramente sentem muito a ausência de formações específicas para a EJA, pois 

aparentemente não há pessoas das instâncias superiores que tenham tido um olhar mais 

cuidadoso para este público, ofertando formações que ajudassem a direcionar o trabalho; 

demandaram pela construção de uma rede de diálogos entre as escolas que ofertam a EJA para 

que houvesse a troca de experiências, construção conjunta de ações e atividades e mesmo um 

intercâmbio entre as escolas para a promoção das aprendizagens. Fica visível a lacuna de um 

 
8 O Telecurso é uma tecnologia educacional, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), que oferece 

escolaridade básica de qualidade. A partir de 1995, a Fundação Roberto Marinho desenvolveu uma metodologia 

para apoiar a solução dos principais desafios da educação brasileira : baixos resultados de aprendizagem, 

defasagem idade-série, evasão e repetência. Com essa metodologia, o Telecurso passou a ser implementado em 

salas de aula em todo o Brasil, por meio de parcerias com prefeituras, governos e instituições públicas e 

particulares. Disponível em: <https://frm.org.br/acoes/telecurso/>. Acesso em: 10.abr.2021. 

https://frm.org.br/acoes/telecurso/
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ponto focal que possa ser o apoio às escolas com EJA, pois além de não terem materiais, 

programas e projetos que lhes contemplem, ainda lidam com certo isolamento entre as escolas, 

o que não colabora para o bom desenvolvimento. Diante desta falha de liderança regional, 

certamente dentre eles, coordenadores e diretores de EJA, se demandariam diversos temas para 

as formações e a Diretoria de Ensino poderia levar a cabo essa empreitada.   

Outro ponto é que de um momento ao outro a tecnologia, que ainda era de uso tímido 

na educação, aflorou por necessidade. Aqueles que relutavam em incorporar equipamentos de 

mídias, sonorização, vídeo aulas, e lançar mão de celulares e computadores para suas aulas não 

tiveram outra saída a não ser renderem-se, obrigatoriamente, ao modo de trabalho que a situação 

lhes imprimiu. Com isso, as equipes gestoras não veem um retorno ao modelo anterior. A 

tecnologia, nas afirmações de todos eles, ocupou seu espaço de vez na educação. Outro 

sentimento também mencionado é a solidariedade e coletividade entre os professores se 

ajudando a se embrenharem neste novo mundo, afinal ninguém aprende nada sozinho, “os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2017), mesmo que agora 

tenham sido mediatizados quase que puramente pela tecnologia. Nada terá volta, como 

disseram.  

Em suas considerações finais, diversos pontos emergiram nas conversas, mas soou 

forte a preocupação com a permanência da EJA enquanto segmento e oferta de ensino na rede 

pública estadual. Com um público cada vez mais jovem, temem pela proposta atual não mais 

atingi-los, mas labutam para levar o melhor a eles, pois tem potenciais distintos, porém bastante 

agregador. Isso é fato notório, pois estando na vivência de seus trabalhos e profissionais estes 

alunos voltam à escola e trazem consigo essas experiências que acabam por enriquecer o 

processo formativo.  

Além das questões previamente elencadas, outros temas vieram para nossas conversas 

e merecem bastante apreço, um deles é a divulgação e captação de alunos. As escolas E e F 

veem esse assunto com grande zelo e desenvolvem ações para isso. Enquanto a escola E aposta 

em faixas e carros de som, a escola F faz divulgação na feira livre do bairro, e até mesmo 

aproveitando-se de uma sorveteria de uma das professoras para distribuir panfletos com a 

propaganda da escola. Não havendo uma ação centralizada ou conjunta, cada escola vai atrás 

por seus próprios meios em busca destes alunos. O Programa de Matrícula Antecipada / 

Chamada Escolar, em curso desde 2008 na rede estadual e mencionado anteriormente, parece 

ser apenas programas de gaveta, pois vimos por meio das entrevistas e buscas das escolas que 

o programa não encontra ecos no cotidiano.   
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Outro item de grande sensibilidade é a visão da coordenadora da escola G que vê nos 

livros ‘EJA no mundo do trabalho” um material com qualidade duvidosa quando apresenta 

possibilidades reduzidas aos alunos já que “nunca tem grandes profissões de curso superior, 

pós graduação, etc., só são citadas prestações de serviço, não desmerecendo, mas o aluno tem 

direito de escolher o que ele quer, dentre os degraus, qual degrau ele quer subir, onde ele quer 

chegar”. Ela acredita que devemos oferecer sempre mais, nunca nivelando por menos, pois para 

ela “quando você dá só uma opção parece que aquilo ali é o limite dele, e ele pode chegar onde 

ele quiser, e para o público da EJA nunca é apresentado outras opções além dessas”. Talvez sua 

conclusão represente um pouco do que se vê na prática das escolas, em sua justificativa ela diz 

que é “por isso que a maioria dos professores não trabalha com esse material, porque ele é muito 

aquém do que o aluno pode chegar, do que ele pode ser. Acabam trabalhando com adaptações 

do material do regular”.  

Por tudo o que vimos, a despeito de todas as dificuldades enfrentadas pelos demais 

segmentos educacionais, é possível crer que a EJA pode ter sido o segmento que mais sofreu 

por falta de amparo institucional. Não houve criação de material nem um programa ou projeto 

que fosse voltado à EJA. Conforme observado nessas conversas, atenuando a essas ações que 

são de responsabilidade macro, advindas da Secretaria da Educação, temos a falta de um 

direcionamento também da Diretoria de Ensino que pecou, talvez por falta de pessoal destacado 

para as funções, em não dispor de uma rede de apoio à EJA e seus peculiaridades.   
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CONCLUSÃO 

 

Algumas características do atendimento da Educação de Jovens e Adultos são bem 

marcantes e perceptíveis suas diferenças quando comparadas ao ensino regular da educação 

básica. Apesar de, no Brasil, as origens se confundirem e por muito tempo não se saber 

diferenciar seus contornos, a EJA foi deixando de ter a mesma importância e prioridade nas 

políticas públicas educacionais.  

A história de exclusão continuada parece ser uma característica estruturante desta 

modalidade de ensino onde, apesar de passados mais de 30 anos da determinação constitucional 

do acesso à educação a todos aqueles que não completaram seus estudos na idade esperada, as 

informações parecem revelar a desimportância que a atenção, a esses jovens e adultos, 

continuam a ter para as redes de ensino. 

Se no país a modalidade EJA foi conquistando espaço a partir da Constituição Federal 

de 1988 e da nossa LDB de 1996, no estado de São Paulo a regulamentação parece ter se 

mantido nas orientações dos anos do MOBRAL (décadas de 1960 e 1970), tendo como 

preocupações mais relevantes a formação da conclusão dos estudos no formato supletivo e a 

organização administrativa, exceção feita a afirmação da garantia de atendimento não 

discriminatório na grade curricular (currículo atender os mesmo requisitos do ensino regular), 

o que na prática, nem sempre se traduz como paridade de oferta de ensino, já que o pouco 

preparo e a falta de materiais pedagógicos embaraçaram as práticas docentes. 

Os dados de atendimento do EJA em Diadema são alarmantes e reveladores, uma vez 

que o município já figurou como referência nacional no atendimento da modalidade 

(ANCASSUERD, 2009). Se em 2010 havia 25 escolas estaduais com atendimento do EJA no 

Ensino Médio, dez anos depois, este número representa apenas um terço. A redução se mostra 

ainda mais preocupante se considerada ociosidade no potencial atendimento das turmas, que no 

1º semestre de 2020 sobraram 631 vagas que poderiam ser preenchidas de acordo com a 

capacidade de atendimento, no 2º semestre sobraram 784, mesmo havendo a diminuição de 

turmas entre um semestre e outro. Em apenas uma virada de ciclo, com o final de um semestre 

e o início de outro, vimos que diversos alunos deixaram de fazer parte do rol de alunos 

matriculados nas escolas que ainda fazem o atendimento. A busca ativa não os alcançou. 

Quando muito, houve cobranças de não participação e entrega de atividades, sem o acolhimento 

necessário para o retorno destes alunos nem indicação de suporte que possibilitasse sua real 

participação neste processo de aprendizagem, como meio de acesso às tecnologias de 
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informação e comunicação, além de suporte que ajudasse o aluno a realizar a visualização e 

entrega das atividades, pois somente o acesso aos recursos sem saber como usá-los de nada 

adiantaria. 

Também chama a atenção as altas taxas de reprovação, que no ensino médio regular, 

no município, está em torno de 5%, segundo dados do INEP. Isso, considerando que se trata de 

um grupo populacional mais fragilizado pela necessidade constante e premente de atenção a 

sobrevivência, sempre tendo que adiar ou desistir dos estudos, que na situação da pandemia de 

COVID-19, certamente, agravou esta condição, como revelam os dados de emprego e renda, 

em geral. Por serem os adultos e portadores de responsabilidades domésticas e familiares, em 

muitos casos, pela doença e falecimento de pessoas do convívio, obrigaram-se a posicionar-se 

como esteio do cuidado e sustento dos demais. 

No aspecto pedagógico, considerando apenas essas altas taxas de reprovação, parece 

que a pandemia revelou toda a dívida histórica de abandono e desimportância que se dá a esta 

população, que pelo seu perfil econômico e social, inegavelmente, é composta por uma 

população que tem limitados recursos para acompanhar um processo de ensino que se se fez à 

e com muitas distâncias. Some-se a isso a dificuldade geracional que posiciona a maior parte 

de público inoperante das tecnologias utilizadas para as aulas remotas. A predileção, e também 

a performance individual, pelo estudo presencial promoveu uma maciça evasão, camuflada 

apenas ação de reprovação ao final do semestre. Em verdade, esses alunos não foram avaliados 

negativamente e com isso tenham sido reprovados, eles simplesmente não estavam lá para 

passar por qualquer processo de ensino e aprendizagem.  

As análises das entrevistas realizadas são reveladoras de uma situação que se apresenta 

caótica, permeada de claras situações de exclusão da EJA das iniciativas e projetos da SEDUC, 

mas ainda assim com pequenos brilhos que se engrandecem como o trabalho visto em algumas 

escolas. Ações portadoras de uma linguagem diferente buscam atender aos alunos – ao menos 

aqueles que não se evadiram – com informações alçadas pela espontaneidade dos professores e 

gestores que logram atingir resultados antes não imagináveis, fomentado pelo pessimismo de 

não conseguir dar passos, mas que moldado, principalmente, no entusiasmo docente de não se 

deixar perder nenhum dos alunos os conclama a caminhar pelas veredas do mundo digital.   

Embora seja a EJA, em muitas situações, apenas uma forma de compor ou 

complementar a jornada docente, com professores fazendo rodízios, ano a ano, entre as turmas 

e escolas, podemos dizer que a EJA ainda existe (e resiste) pela atuação dos professores que 

não abandonam a peculiaridade própria dessa modalidade, em que o aluno, o ser humano que 

ali se apresenta tem centralidade, é o grande ponto de partida e tem um programa de ensino, 
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quando bem organizado, criado para atender suas demandas adormecidas por anos de exclusão 

das carteiras escolares. 

Nossa análise final nos leva a algumas hipóteses que, a cargo das instâncias superiores 

poderiam melhor responder às demandas apresentadas: gerir melhor a abertura e fechamento 

de turmas; gerir melhor a ociosidade das turmas; direcionar uniformemente os critérios de 

reprovação (dada a discrepância observada nos resultados de cada escola); direcionar os 

processos de acompanhamento pedagógico para não gerar os índices tão altos de reprovação, 

que despende financiamento público possível de ser realocado; entre outras hipóteses e ações 

que poderiam se depreender destas elencadas. 

A abertura de novas turmas, por todo o exposto não obedece a critérios claros de 

demanda, visto não parecer haver diálogo institucional entre as esferas municipal e estadual. A 

falha nesta etapa poderá levar a uma segunda falha que é a ociosidade das salas de aulas, com 

dispêndio do erário público que melhor poderiam ser aproveitados ou empreendidos nas 

próprias deficiências materiais tantas vezes denunciadas nas entrevistas.  

Ponto alto de nossas análises, a aprovação e reprovação dos alunos aconteceram 

disformemente, nem sempre conseguindo traçar paralelos entre os critérios elencados nas oito 

escolas. Isso significa que um aluno reprovado em uma escola poderia certamente ser aprovado 

em outra escola. A falta de critérios estabelecidos pela SEDUC impede que professores que 

atuem em mais de uma escola de EJA possa realizar um trabalho único de avaliação dos alunos, 

e impede também que os alunos conheçam e reconheçam os próprios méritos pelos quais foram 

avaliados.  

Se hoje temos ainda a possibilidade de contarmos com a modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos na cidade de Diadema, muita coisa há de se fazer por sua manutenção. Como 

visto, esta luta não se mostrará vitoriosa se não for pelos esforços dos próprios gestores e 

professores já que a políticas educacionais no estado de São Paulo não promovem ações que 

coloquem a EJA em evidência ou como foco das ações da SEDUC. A EJA respira por aparelhos 

e são os professores aqueles que trazem todos os socorros que eles próprios conseguem prover, 

criar, pensar e aplicar pensando na melhor recuperação para este desfalecimento pedagógico.  
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APÊNDICE 
 

APÊNDICE A – Entrevista semiestruturada com profissional responsável pela EJA na 

escola A9 

 

P: hoje nossa conversa é com a [A], para a gente tentar entender como que funcionou o trabalho 

da EJA na escola em que ela atua, escola estadual [A]. Muito obrigado pela parceria, em se 

dispor nesse momento em auxiliar nessa pesquisa. O objetivo não é observar ou mesmo cuidar 

se você está fazendo um trabalho bem feito, não é esse o intento, mas olhar aí o quê que deu 

para se fazer com a EJA neste ano de 2020. Então primeiramente eu queria que você falasse 

nome, o tempo de magistério e quais funções você já desenvolveu na gestão de escola em sua 

carreira. 

 

A: Meu nome é [A], atualmente sou diretora da escola estadual [A], trabalhei 32 anos na 

prefeitura municipal de Diadema, fui diretora, por várias vezes chefe de divisão, fui diretora da 

fundação Florestan Fernandes que é uma instituição voltada para o mundo do trabalho e as 

escolas, sendo que a última escola que eu atuei, inclusive como diretora, era uma escola que 

também tinha EJA das séries finais. A minha experiência é toda na área da Educação como 

professora, fui professora de séries iniciais, sou pedagoga e acho que tive uma experiência bem 

da grande na atuação com a EJA e com o MOVA, como instituições voltadas para a 

alfabetização de alunos. 

 

P: Ah então isso aí te dá um bom gabarito para você conseguir liderar esse processo. É uma 

questão de um olhar particular também que aí na sua unidade acabou que você mesma acabou 

conduzindo as ações da EJA, o papel que muitas vezes é desempenhado pela coordenação, mas 

que também compete ao diretor, e aí você que liderou todo esse processo nesse período. Então 

assim, o ano passado lá em 13 de Março quando o governo anunciou que ia fazer um 

fechamento das escolas, qual foi sua primeira expectativa naquele momento quando ele 

anunciou “vamos fechar”? 

 

A: No geral acho que principalmente com o aluno da EJA, que é o foco da discussão, foi questão 

da evasão, porque o aluno da EJA ele é muito um aluno de perfil presencial, é aluno mais velho, 

 
9 Para todas as entrevistas utilizou a letra P para indicar a fala do pesquisador. 
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um perfil de trabalhador então ele não é tão ligado às tecnologias e praticamente nós estamos 

mais preocupados, desde o início, foi com a evasão, foi em propiciar condições para que de 

alguma forma eles pudessem participar no formato que eles achassem mais conveniente para 

eles. A nossa ação foi uma reunião com todos os alunos da EJA, no último dia. Colocamos para 

eles como estava essa situação, até então.  Nem nós dimensionávamos o nível dessa pandemia, 

de quanto isso atingiria, estamos há quase um ano e meio sem aula. Nós colocamos e eles 

tinham muitas dúvidas, eles achavam que eles não iam conseguir, como que eles iam fazer? Por 

que que eles não podiam fazer um abaixo-assinado para escola funcionar? Eles achavam que 

esse poder estava na mão da escola e da direção. Então a gente teve que trabalhar muito esse 

conceito com eles, porque eles queriam “ah a gente vai lá falar com o prefeito, a gente vai falar, 

mandar carta pro governador, a gente faz um abaixo-assinado”. Eles queriam que a escola 

funcionasse, por esse perfil muito presencial que o aluno tem. Ele vem com uma defasagem 

muito grande de ensino, e essa defasagem é lógico que ela não é sanada totalmente mas o 

presencial ela consegue ser diminuída e consegue ter muito mais facilidade de compreensão do 

que na parte tecnológica. 

 

P: Nesse momento aí, nessa primeira conversa, você recebeu orientação para fazer essa 

conversa ou foi você junto com a sua equipe que teve uma ideia “vamos fazer isso” ou já veio 

lá da Secretaria de Educação alguma orientação de “faça isso”? 

 

A: Não, não veio. Aliás, assim, o que a gente tem a dizer é que durante todo ano, em 

pouquíssimos momentos, tanto pelo Secretário Rossieli ou pela sua equipe da SEDUC foi citado 

a EJA. Nunca foi colocado nenhum projeto específico que abrangesse a EJA. Saíam 

documentos a gente tinha muita preocupação com o conceito dos alunos, como estaria a evasão, 

com as faltas, e a gente não tinha orientação. Quando você perguntava nas lives sobre EJA, 

parecia que você perguntava e ficava no vazio, ninguém respondia. Foi uma decisão nossa, em 

virtude de muitos alunos estarem ligando na escola, dessa questão do abaixo-assinado que eles 

queriam fazer e de dar uma resposta mais eficaz e mais presencial mesmo para o aluno, de estar 

ouvindo um pouco eles, tranquilizando-os para que eles conseguissem naquele momento se 

acalmar para o processo que se daria a partir daí. 

 

P: E aí quando você começa a perceber que vai demorar para voltar. E aí que estratégias vocês 

pensaram para propor atividades para os alunos, acompanhar e manter contato? 

 



116 

 

A: Na verdade, foram várias tentativas de acerto e erro, várias vezes tentando, errando e com 

erro a gente ia aprendendo e aprimorando. Logo no princípio nós vimos que a ferramenta que 

seria mais fácil para eles seria o WhatsApp, que é de domínio, todo mundo tem domínio e 

mesmo o adulto, por mais dificuldades que ele tenha de alfabetização, ele tem domínio do 

WhatsApp. A gente, errando, que nós fizemos outras tentativas de [Google] Classroom, de 

outras ferramentas, nós vimos que não daria certo e que a melhor ferramenta seria WhatsApp. 

Nós montamos grupos por sala com todos os alunos da sala e cada professor ficou como 

coordenador daquela sala. Então deixamos um professor que era referência daquele aluno, 

porque nós fizemos a tentativa de todos os professores lançarem as atividades lá, e virava 

confusão. O aluno não sabia de quem era atividade porque ele nem chegou a conhecer todos os 

professores. Muitos professores ele não chegaram nem conhecer, e se conheceram, ele também 

não lembrava “quem era o professor de história?”, ele não fazia essa associação. Então a 

primeira tentativa foi essa. Aí tentamos mandar atividades semanalmente, vimos que não dava 

certo porque o aluno não conseguia se organizar uma semana para aquelas atividades de todas 

as disciplinas. E num segundo momento nós vimos que a melhor coisa era fazer por área. Então 

nós mandávamos uma semana área de humanas, todas atividades, para 15 dias, na outra semana 

a área de exatas, na outra semana área de linguagens. Eu acho que foi o momento que nós mais 

acertamos. Falar que deu certo,100%, não deu! Eu acho que a gente teve muito mais, não sei se 

pontos negativos, mas muito mais pontos a acertar do que muita coisa ainda que a gente tinha 

que aprimorar, mas a gente conseguiu dar o melhor que era possível naquele momento para os 

alunos. Nós também propiciamos aos alunos que eles pudessem retirar as atividades na escola 

e era isso que eles queriam. Então isso fez com que um grande número fosse para escola, tanto 

buscar atividade impressa como entregar.  Aí nós montamos caixas por séries, os alunos iam lá, 

deixavam na caixinha, o professor vinha toda semana e retirava. Esse último foi o que mais deu 

certo. O professor mandava atividade para o aluno, ele recebia aquela atividade, ele fazia 

atividade e entregava na escola. Poucos conseguiram fazer essa devolução por e-mail, como era 

a solicitação dos professores. 

 

P: E só recordando a pergunta anteriormente, nesse momento também orientação da SEDUC 

não houve? A Escola, como você disse, teve de ir com acertos e erros buscando um caminho, 

não teve um direcionamento específico para EJA como aconteceu com os outros segmentos, 

que já tinham mais ou menos uma normativa de como se trabalhar. Entendi que para a EJA, 

nesse ponto, não houve uma indicação ou houve? 
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A: Não, não houve! Tanto que, por exemplo, no CMSP até hoje está definida a aula da EJA. 

Quando você entra no calendário da EJA, você vai ver lá que tem uma aula de arte, uma aula 

de língua portuguesa, uma aula de matemática. E o restante é a definir. Não saiu nenhum 

material específico para EJA, nenhum material específico para o professor da EJA  ou para que 

nós orientássemos a EJA. A EJA praticamente nós trabalhamos por acerto e erro. E foi na 

iniciativa do professor mesmo. Eu acho que cabe aqui, assim, valorizar bastante porque eu acho 

que existe o empenho muito grande dos professores de facilitar que essas atividades chegassem 

para os alunos, assim como na busca ativa, porque foi um semestre inteiro de busca ativa. 

Depois um segundo semestre inteiro de busca ativa em que a gente estava o tempo todo 

incentivando o aluno a voltar, pois ele queria desistir, ele não queria mais, ele falava que esse 

formato para ele não dava e ele não conseguia se encaixar que ele não estava aprendendo, então 

a gente ouviu muito assim “eu não quero só o diploma, eu quero aprender, eu não estou 

aprendendo nada, porque é muito difícil para mim” e nesse caminho também teve outros dois 

pontos que acho que é válido ressaltar: muitos alunos foram embora, voltaram para sua cidade 

natal, muitos alunos foram embora para o Nordeste, para Maceió, Fortaleza, a gente teve um 

monte de aluno e quando a gente ligava ele já estava morando em outro estado ou em outra 

cidade que ele teve que sair de Diadema; e a outra foi que muitos começaram a trabalhar no 

horário da aula, no horário que o professor estava passando a atividade, entrando com eles, eles 

estavam trabalhando,  muito fizeram hora extra, arrumaram emprego noturno ou chegava muito 

tarde e não dava, ou seja, o estudo também para ele nesse momento passou a ficar em segundo 

plano porque ele precisava sobreviver, ele que precisava comer. Acho também que isso é bom 

ser lembrado.  

 

P: Muito bem, realmente é um ponto que precisa ser colocado em evidência. Você mencionou 

a questão da busca ativa, que é uma prática que creio que estado fortaleceu desde 2017, uma 

política assertiva, não que antes não se fizesse, mas acho que de 2017 para cá que se tornou 

quase que um lema, quando começou o programa “quem falta faz falta”, e desde então se faz 

essa busca ativa. No ano passado foi um assunto que entrou muito em voga, fazer a busca ativa. 

Teve muita dificuldade de encontrar esses alunos, logo no início, não teve? E aí que estratégia 

de busca ativa você olha e fala “esta funcionou, essa merece ser refeita sempre e em todos os 

anos”? 

 

A: Olha, teve muita dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade nossa é a busca ativa e aí 

falando da EJA é muito maior do que o ensino fundamental. Primeiro: eles trocam muito de 
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número de telefone, eles trocam o número de telefone praticamente toda semana, então às vezes 

o número que ele colocou lá não é mais dele, ou era do vizinho, ou era da namorada, que hoje 

não é mais namorada e ela não queria passar a informação. Então eu acho que isso foi uma 

grande dificuldade. Nossa principal ferramenta foi o telefone, foi usar o WhatsApp, a gente teve 

muita ajuda do pessoal, na minha escola, do pessoal do grupo de risco que estava em casa então 

os AOE ajudaram bastante, o pessoal da secretaria também eu fiz um horário, eles tinham que 

ficar com responsabilidade da busca ativa e também coloquei uma para cada da secretaria, então 

ele era responsável por fazer aquele acesso, por buscar aquele aluno e os professores também 

se empenharam. Nós procuramos os alunos também através do Facebook e do Instagram, e 

também deu resultado, muitos alunos nós achamos por Facebook e Instagram. Outro formato 

que nós colocamos foi colocar nos grupos os nomes dos alunos e perguntar para eles se eles 

conheciam, quem conhecia esse aluno, então às vezes ele falava “ah, eu não eu não tenho mais 

contato, mas eu sei quem é, eu vou procurar”. Outra tentativa que nós fizemos foi tentar ligar 

para vizinhos próximos à casa e não deu resultado, porque nesse momento ninguém estava 

saindo de casa para ir dar recado para ninguém, então essa daí a gente viu que naufragou, não 

tinha sucesso, mas eu acho que a do Facebook e do Instagram teve. E a de colocar nos grupos 

os nomes dos alunos que nós não tínhamos localizado, também surtiu bastante efeito, porque 

eles acabaram nos ajudando bastante a localizar alunos, mas eu acho que é um problema que 

ele continua. A questão da busca ativa com os telefones continua, porque eles trocam muito, 

eles não avisam na escola, a gente não fica sabendo, quando você descobre o aluno já está com 

outra linha, outro telefone. Então acho que precisa ser trabalhado essa questão de atualização 

de dados com eles com mais frequência na escola. 

 

P: Ou seja, teve uma grande força-tarefa para poder buscar esses alunos, e acho que essa força 

coletiva acaba ajudando, pelo que você me apresentou. Vocês tiveram algum subsídio para essa 

busca, até porque a maioria estava no trabalho remoto, e os agentes de organização alguns 

também em trabalho remoto, houve algum subsídio e de que forma o estado auxiliou na busca 

desses alunos? 

 

A: No ano passado nenhum. Porque, na verdade, os nossos professores da escola eles 

compraram outro chip com recursos próprios, puseram no celular deles porque eles não queriam 

estar divulgando seu número de telefone, muitos até divulgaram, mas muitos optaram em 

comprar um novo chip e colocar e fazer com o celular deles e com o chip deles. O AOE a 

mesma coisa. Enquanto ele estava na escola e utilizava dos instrumentos, do material da escola, 
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mas quando ele não estava na escola não. A única coisa que o estado nos forneceu era você 

poder comprar dois celulares, que nós compramos: um ficou na gestão, ficaria com a 

coordenação e nós deixamos com ela por conta do fundamental, ela ficou com o celular por 

conta do fundamental e eu fiquei com o celular na gestão, mas eu te falo que 90% da ação foi 

feita com recursos próprios da escola e do professor. 

 

P: Uma grande infelicidade para atuação. Mas tratando de uma coisa relativamente nova e boa, 

no ano passado houve pela primeira vez o envio de um kit escolar específico para EJA10. Você 

acha válido tudo isso? O que isso representa para a modalidade? 

 

A: Acho válido. Acho que foi muito legal, muito bem avaliado pelos professores e pelos alunos, 

eu acho que os alunos se sentiram valorizados, é um kit que é diferenciado, ele não é igual dos 

alunos menores e eu acho que isso auxilia bastante o aluno. Nesse ano, logo que chegou nós já 

disponibilizamos para o aluno, porque nós começamos com outras estratégias esse ano e nós 

queríamos que eles estivessem com material, e assim nós vimos que os alunos às vezes que nós 

marcamos a data eles foram no prazo retirar, eles tinham interesse em retirar, agradeceram 

bastante, eu acho que é totalmente válido, eu acho que é uma forma de você incentivar, com o 

material que o aluno possa estudar.  

 

P: E você liderando a EJA, a cada semana praticamente, precisavam se pensar nas ações, “e 

agora o que vamos fazer?”. Essas ações eram planejadas por quem? Quem participava da 

tomada de posturas para enfrentar as adversidades que iam surgindo? Era na maioria das vezes 

você mesma ou com sua vice, coordenação ou com os professores, funcionários, quais os entes 

aí que participavam aí de “vamos pensar numa nova ação”? 

 

A: Na verdade nós fizemos tudo de forma coletiva, nós fizemos praticamente duas a três 

reuniões semanais, então a gente começava uma proposta aí durante a semana a gente ia 

conversando já ia vendo que não estava dando certo, já chamava uma reunião a gente reavaliava 

e fomos fazendo assim. Nessas reuniões sempre participou eu e a vice e todos os professores 

da EJA. Eu acho que foi importante o processo coletivo porque primeiro que ele mais é rico, 

segundo que eles estavam na ponta com os alunos diariamente, eles estavam nos grupos 

 
10 Em 2020 foi o primeiro ano em que todas as oito escolas que ofertam a modalidade EJA afirmaram ter 

recebido o kit escolar. Algumas disseram ter recebido em anos anteriores, conforme conversas preliminares antes 

destas entrevistas. 
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ouvindo as queixas, as críticas e os elogios dos alunos, então ficava mais fácil a gente ir 

semanalmente avaliando e já ia mudando, a gente foi mudando muita coisa. A gente foi 

alterando muita coisa, por exemplo no e-mail, a gente viu que era importante montar um vídeo 

ensinando os alunos a mandar um e-mail, uma coisa que eu acho que a gente ficou bem evidente, 

que a gente tem conversado muito, é que a gente pensava que esses alunos eram tão tecnológicos 

e vimos que não eram, porque ele sabe ficar no joguinho, eles sabem ficar na internet, eles 

sabem ficar no WhatsApp, mas eles não sabem usar as ferramentas. A gente, nós nos deparamos 

aí com essa grande surpresa que foi saber com os alunos, que a maioria não sabia mandar enviar 

um e-mail, então o nosso professor de tecnologia ele fez um vídeo ensinando a mandar e-mail, 

como é que mandava, isso dentre muitas ações que nós fomos detectando no meio do caminho 

que eram interessantes, que eram necessárias. Uma outra que nós vimos é que muitos deles 

estavam gastando com lan house, a gente mandava atividade e como eles não conseguiam fazer 

pela internet, eles queriam fazer no físico, eles estavam gastando, então eles chegavam  falando 

“eu não tenho mais dinheiro para pagar a lan house para imprimir”, então foi aí que também 

nós definimos por ter essas atividades todas impressas na escola e ele iam retirar, e o professor 

passar uma coisa que fosse mais simples para eles copiarem, e depois a gente foi se deparando 

com inúmeros problemas: a conectividade. baixa qualidade da internet que eles têm, a baixa 

qualidade do aparelho de celular, e o celular deles não aguentava ficar muito tempo. E aí no 

final dois professores tiveram a ideia de começar a fazer live, que eu acho que foi bem 

interessante, que eles conseguiam juntar os alunos para discutir algumas questões, 

principalmente temas específicos da EJA, temas de conteúdo de emprego, apesar da 

participação muito pequena ainda.  

 

P: Eu vou mencionar aqui para você algumas resoluções que saíram no ano passado. Nós temos 

assim: lá em abril ainda temos o programa aprender em casa com a resolução 38, que visava a 

distribuição de material de apoio para os alunos, e a gente viu bastante material ao longo do ano 

2020 chegando nas escolas, mas contemplando o ensino regular, ensino fundamental e ensino 

médio regular. Posteriormente o governo insistiu, com a resolução 45  de que a escola tinha que 

assegurar condições que favorecessem a realização das atividades não presenciais, apesar de 

não haver um material de suporte, de apoio, como havia com os demais. Depois na resolução 

65, já em setembro, no segundo semestre, ele institui também um projeto de recuperação e 

reforço, mas sinalizando que esse projeto não visava a EJA. E depois em outro projeto, que foi 

muito bacana na rede estadual, que foi o projeto de recuperação intensiva no mês de janeiro, 

mas que novamente vem com a ressalva “não se aplica a EJA”. A gente vai ter aí dois pontos 
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que talvez seja os mais fortes que falava assim “pronto, agora temos uma resolução sobre a 

EJA”, uma resolução com os dispositivos para poder avaliar o rendimento, e aí ele diz que a 

avaliação de rendimento seria dada por um conjunto das aprendizagens durante o semestre, mas 

também é algo meio nebuloso, a gente não teve, como você mencionou no início, legislações e 

resoluções que pautassem o trabalho da EJA. Vocês acabaram tendo de pensar de alguma forma. 

Esse vazio de resoluções em que ponto pesa ou você acha que isso acho que abriu a 

possibilidade de a escola poder agir mais? Como é que você avalia esse ausência de resoluções? 

 

A: Em todo momento que saiam resoluções, os professores aguardando e no ATPC a gente 

falava: “nem foi mencionado a EJA”. Eu acho que durante todo o percurso aí, teve duas ou três 

menções à EJA e algum desses documentos oficiais da SEDUC. É como se a EJA não existisse, 

ou como se eles não soubessem o que fazer com a EJA. Por ser um curso de período muito 

curto, eu não sei se eles não tinham pernas para ter uma ação eficaz e que desse resultado, que 

pudesse nos ajudar, mas durante o ano todo foram pouquíssimas menções. Eu acho que a 

menção que saiu era na avaliação, que saiu lá da questão de que você deveria avaliar qualquer 

tipo de documento, qualquer material que o aluno tivesse feito, qualquer instrumento que ele 

tivesse entregue, qualquer participação dele era para ser avaliada, de que a evasão não era nem 

para ser muito considerada, essa foi a leitura que nós tivemos. Eu acho que foi bem falho.  

 

P: Eu vou apresentar aqui para você na tela o levantamento de dados11 que eu fiz baseado nos 

rendimentos digitados do ano passado. Não sei se você tem esses números compilados. Para a 

primeira série, então, vocês tinham matriculados no 1º semestre 83 alunos, desses, 47 foram 

reprovados, ou seja, um pouco mais de 50%. No semestre seguinte, o número de era de 77, e aí 

uma análise, pensando que desses 47 que foram reprovados eles permaneceram aqui 

matriculado você tem um acréscimo de 30 novos alunos que procuraram a escola. Só que nós 

tivemos 72 reprovado, ou seja, é praticamente um pouco mais 80%, então percebe que houve 

uma mudança também entre o primeiro e o segundo, talvez pelo que você mencionou, como o 

primeiro semestre foi um pouco presencial e um pouco remoto, ainda e considerando que devia 

ser olhado por mais carinho, um olhar mais delicado aí sobre os esforços dos alunos, talvez por 

isso o primeiro semestre nós temos aí a metade praticamente aprovado e no segundo semestre 

foi totalmente remoto, esse número mudou. 

 
11 Estes dados são os mesmos apresentados nas tabelas de matrículas e rendimento do primeiro e segundo 

semestres, mas que neste momento foram apresentados individualmente para cada entrevistado com os dados de 

sua respectiva escola de atuação. O mesmo se deu em todas as entrevistas. 
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A: Eu acho que é importante ressaltar aqui que o segundo semestre você recebe uma demanda 

que veio de uma escola municipal e o município foi bastante falho na questão do ensino remoto, 

eles praticamente não fizeram quase nada, então esse aluno não conseguiu se integrar na escola, 

ele nem veio. A escola [do município] mandou a lista para nós, nós recebemos aquela lista dos 

alunos que eram alunos que viriam para o primeiro ano, mas eles não vieram nem efetivar a 

matrícula, eles ficaram matriculados tudo automático, ele vem naquela lista que vem da escola 

que mandou para nós, esses alunos vem matriculados, mas nós não tínhamos telefone de acesso 

a esse aluno e uma grande parte era dos alunos que estavam reprovados também e que, na 

verdade, foram alunos que se evadiram durante o ano, que a gente conseguiu pouco contato. Os 

alunos que frequentaram, automaticamente todos passaram, porque de alguma forma ele tinha 

alguma atividade para apresentar. 

 

P: Agora vamos observar a segunda série. Nós tínhamos no primeiro semestre, vocês tinham, 

114 matriculados, reprovados 66. No segundo semestre, 107 matriculados e 63 reprovados, que 

já mantém ali uma faixa de empenho da escola e dos alunos, ou seja, mais ou menos 40% foram 

aprovados, então são dados retirados na própria SED, uma fonte para a gente consultar. Terceiro 

ano, tinha 102 matriculados, 47 reprovados, quase 50%; no segundo semestre também. Nas três 

séries o que conseguimos observar é que o índice de reprovação no 2º semestre foi maior. Acho 

que talvez foi isso que você falou, que os que chegaram no meio do ano não conseguiram se 

entender com o meio tecnológico como suporte. E aqui uma visão total: no primeiro semestre 

vocês tiveram 299 alunos matriculados, 160 reprovados, 53% do total; no segundo semestre é 

muito parecido de alunos matriculados, mas uma reprovação maior, 62% arredondando, ou seja, 

aquilo que você mencionou: no segundo semestre que chegavam não sabiam direito como lidar 

com a situação. 

 

A: Muitos, na verdade, no segundo semestre nem se efetivaram como alunos, porque a gente 

manteve a matrícula dos reprovados automaticamente, por exemplo, se eu reprovei o aluno que 

não participava mas eu mantive esse aluno como aluno do 2º ano, eu não dei NCOM nele nem 

eliminei, então ele continuou, mas já era um aluno que nós tínhamos dificuldades em encontrar 

e isso fica demonstrado claramente aí nos índices que você levantou.  

 

P: Os alunos retidos têm continuidade de estudos e permanecem matriculados. Houve algum 

aluno neste período que procurou a escola para pedir que tirasse o nome dele, chegou a ter 
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alguma situação neste sentido? “Olha eu não vou conseguir, tira meu nome, dê vaga para outra 

pessoa porque eu não vou conseguir acompanhar”. 

 

A: Sim. Tivemos vários. Aluno que pediu para ser retido, muitos. O aluno não queria ser 

aprovado dessa forma, nesse formato, porque ele achou foi um semestre em que ele não 

conseguiu aprender, que não conseguiu participar, ele não se deu bem na tecnologia, então nós 

tivemos sim muitos alunos, tanto que pediram para ser retidos como pediram para serem 

retirados mesmo, mas por conta de mudança de estado ou de emprego que não dava mais ou 

porque ele queria desistir mesmo, nesse momento ele não queria mais participar desse processo. 

A gente teve muita perda de aluno sim. 

 

P: E nesse processo de alunos pedindo para ser reprovados, alguns alunos também às vezes 

procurando vaga, vocês fizeram aí então, elaboraram seus critérios próprios para poder fazer 

aprovação e retenção do aluno. Então, ao final do ano exatamente o quê que foi considerado 

para afirmar que um aluno ia ser aprovado e o outro não? Qual foi o critério para escola, a régua, 

a medida e métrica da escola para dizer “este é o limite entre quem vai ser aprovado ou não 

aprovado”? 

 

A: Nós fizemos o seguinte: primeiro nós demos um Google Docs de presença, então eles 

respondiam a presença do grupo, a gente mensurou essa participação do aluno nos grupos, se 

ele estava mesmo às vezes não fazendo todas as atividades, mas ele estava na aula quando o 

professor falou; o outro foi a entrega de atividade, porque nós colocamos várias oportunidades 

e vários prazos para que eles entregassem as atividades. Que fossem ou por e-mail ou por 

WhatsApp ou por entrega presencialmente na escola, eles tinham uma possibilidade de entregar. 

Então se o aluno entregou atividade, nós optamos pela aprovação dele. Lógico que a gente 

pensou assim num número, não era porque o aluno entregou uma atividade que ele vai passar, 

mas a gente pensou num número, eu não me lembro certo, eu acho que era três atividades, mas 

quando nós fizemos um pré-conselho e que nós já detectamos quem não tinha entregue, então 

esse aluno novamente o professor entrou em contato, pediu que ele entregasse as atividades, no 

conselho nós ainda não demos a oportunidade de conversa, teve professor que pediu a 

oportunidade de conversar com determinados alunos que eles sabiam que eram bons alunos no 

presencial e que tinham talvez desestimulado durante o ano, mas que a grande régua que 

utilizamos foi a presença e a participação nos grupos e foi a entrega das atividades que os 

professores passaram. Até porque a orientação da SEDUC também era essa.  
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P: E de que forma vocês comunicaram aos alunos esse resultado, como é que vocês depois 

informaram aos alunos a aprovação ou reprovação deles? Pelos próprios grupos do WhatsApp 

ou por listas, por telefonemas? 

 

A: Nós publicamos as listas na escola e os professores publicaram as listas nos grupos de 

WhatsApp. Na verdade eles colocaram só a lista dos alunos aprovados no WhatsApp e na escola 

nós publicamos a lista no mural dos alunos aprovados e retidos.  

 

P: Então só para encaminharmos para o fechamento, só duas questões: o que você sente falta 

para que possa fazer um bom trabalho na EJA, o que te faz falta para você pensar aí “olha, poxa 

se tivesse tal subsídio, tal apoio acho que melhoraria o meu trabalho na condução da EJA”, o 

que você hoje mais sente falta? E também aquilo que você vê como algo como muito favorável 

ao trabalho? 

 

A: Vou começar pelo favorável. Favorável acho que eles serem adultos, então a linguagem, a 

forma de conversar com eles é mais facilitada. Você já fala diretamente com aluno, não é como 

no fundamental que você fala com o aluno, mas você precisa do responsável dele. Eu acho que 

eles serem adultos, serem mais responsáveis, você poder tirar regras e conversar diretamente 

com eles eu acho que é um facilitador. Eu acho que esse diálogo muito próximo do aluno é mais 

facilitado. Eu acho que se tivesse materiais que viessem da SEDUC, que nos orientassem, 

materiais pedagógicos, projetos e discussão com a EJA. Mesmo no centro de mídias, aulas e 

discussões voltadas para o público da EJA, eu acho que teria auxiliado bastante. Materiais da 

EJA são materiais difíceis, são poucos, não há documentação vasta sobre isso, mas a SEDUC 

eu acho que poderia ter se preocupado uma vez que ela tem esse segmento no estado. Ter se 

preocupado em ter materiais que subsidiassem a coordenação, os professores para facilitar e 

deixar menos árduo esse trabalho. Eu falo assim, foi um trabalho bastante árduo 2020, 

pedagogicamente foi um ano muito difícil para os professores, para nós estamos na escola, é 

muito cansativo, exaustivo, tinha dia que a gente estava exausta mesmo, a gente não sabia nem 

mais o que fazer, o que procurar, mas eu acho que foram também por outro lado, eu acho que 

foi uma experiência válida, acho que a gente cresceu bastante, nós conseguimos vencer nossos 

medos, nos desafiamos. Eu acho que o professor conseguiu entrar nessa era tecnológica com 

muito mais afinco, teve muito mais interesse dos professores por aprimorar, por aprender. A 

gente viu que os professores tinham muitas dificuldades tecnológicas e durante o caminho, 

nesse percurso, nós vimos que muitos deles se aperfeiçoaram, buscaram formas, foram 
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buscando a melhor forma de acessar e de chegar até o aluno, acho que teve um empenho muito 

grande dos professores em 2020 nesse sentido de fazer com que essa diferença educacional 

fosse diminuída para os nossos alunos. 

 

P: Então a gente encaminhando, quero agradecer primeiro a você pela disponibilidade, em 

mostrar o trabalho bem feito que vocês fizeram, apesar das adversidades e ouvir suas 

considerações finais sobre o tema EJA, o que você enxerga da EJA, de potencialidade, o que a 

EJA tem a oferecer e o que a EJA tem a superar enquanto uma política estadual, principalmente 

pensando no nosso povo de Diadema. 

 

A: Eu acho que bem válido a EJA. Como eu te falei, eu já falei com o ensino fundamental e no 

ensino médio agora no estado. Eu acho que é uma nova oportunidade, eu sempre falava para os 

alunos que é uma oportunidade que você está tendo. Hoje o perfil está muito modificado. Nós 

temos hoje muitos alunos adolescentes, que foram expulsos da escola de ensino regular, que 

não quiseram continuar e que ele fala “ah, eu vou fazer a EJA que é mais tranquilo”. Então você 

tem um perfil hoje de muitos alunos novos. Você não tem só as pessoas mais velhas que não 

conseguiram naquele momento estudar, mas eu acho que é um trabalho que deve ser muito 

valorizado, eu acho que é um trabalho que é necessário, eu acho que é importante que esse 

trabalho seja incentivado, no sentido de conseguir dar oportunidade para as pessoas que não 

conseguiram se desenvolver ou desenvolver a sua parte educacional na época correta, em que 

eles tinham a idade. Eu acho que faz com que nós tenhamos uma responsabilidade social muito 

grande na educação desses jovens e adultos. Não é fácil você garantir, você conseguir que esse 

aluno fique na escola, o estudo para ele às vezes vem em segundo lugar, ele tem que estudar, 

ele tem que cuidar dos filhos. Eu lembro que muitas vezes quando os professores estavam dando 

aulas à noite, principalmente as mulheres, elas falaram “ah prô, eu não consigo prestar atenção 

porque agora eu tô fazendo janta, tô lavando roupa, tô cuidando dos meus filhos”, a mulher ela 

tem dois horários de trabalho, o horário de trabalho que é o trabalho dela lá profissional e o 

horário de casa, então muitas vezes quando ela chegava em casa ela tinha todos os seus afazeres 

para fazer, e isso também era um dificultador na hora das aulas, na hora dela fazer as atividades. 

Quando ela vinha para escola, ela conseguia, talvez, se desligar disso e vir, mas quando ela está 

em casa ela tem os filhos, ela tem a casa, ela tem a comida para fazer, e isso também foi uma 

coisa que nós detectamos muito durante o período da aula online, que a gente vê que 

principalmente as mulheres tem muito mais dificuldade para estudar, elas têm muito mais 

dificuldade para conseguir se organizar na hora que eram as aulas, por tudo isso que eu 
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mencionei, mas eu acho que existe assim, em muitos alunos, muita vontade de aprender, muita 

vontade de crescer, eles sabem que a educação é um diferencial, que eles precisam disso, mas 

eles lutam muito aí com todas as adversidades que a vida propõe para eles, que a vida dá para 

eles. Eu acho que é uma grande luta. Eu já fui professora da EJA, então eu sempre falava assim 

“eu não vou reter um aluno da EJA, porque um aluno que teve iniciativa de voltar 20, 10 anos 

depois para estudar, que ele acorda às 4 horas da manhã e que ele tem que sentar no banco de 

escola 7 horas e ficar até 10 horas, 23 horas estudando, por isso ele já tem que ser valorizado”. 

Então acho que a gente tem mesmo que dar a oportunidade, mas também entender esse aluno, 

compreender o seu processo de vida e compreender principalmente o seu processo de 

aprendizagem, que é diferenciado do processo de ensino fundamental, do ensino regular.  

 

P: Que ótimo! O seu testemunho que ajuda a gente a pensar e ressignificar a EJA. E de tudo de 

2020 acredita que agora em 2021 dá para se fazer um trabalho diferenciado agora com todos 

esses percalços ultrapassados no ano passado? 

 

A: Então, 2021 a gente começou de uma forma diferente. Nós começamos com aulas ao vivo. 

A princípio nós ainda estamos fazendo pelo [Google] Meet e a gente viu que a adesão deles tem 

sido melhor, eles têm participado, eles gostam mais, eles conseguem interferir na aula, falar 

com professor, então nesse retorno nós optamos já por aulas no Meet. Então nesse momento 

nós estamos em quatro aulas à noite, quatro aulas de meia hora, sem intervalo, então a gente 

consegue que os alunos participem. Ao final dessa aula o professor ele faz um resumo e publica 

no grupo e aí ele fecha o grupo, para que o aluno ele tenha a oportunidade de visualizar aquilo 

que o professor deixou. Então hoje, eles tiveram quatro aulas, aqueles quatro professores 

colocam um resumo da aula e, normalmente eles colocam também com exercício, 

principalmente em exatas e o aluno acaba sentindo um pouco mais que ele está participando 

um pouco mais da aula. Acho que a gente tem tido um resultado melhor.  

 

P: Então tudo bem. São boas considerações para a gente pensar, a partir de hoje o que fazer 

com a EJA, a gente não deixar a EJA de lado. Só tenho a agradecer pela participação, pela sua 

colaboração e pensar que com bom gestores e faz um bom trabalho também e, sobretudo, com 

a EJA. 
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APÊNDICE B – Entrevista semiestruturada com profissional responsável pela EJA na 

escola B 

 

P: A conversa hoje é com a [B], que esteve à frente da EJA durante o ano de 2020 que é o foco 

de nossa pesquisa e o intuito de fornecer subsídios e elementos para que a gente possa melhor 

analisar condições institucionais para o trabalho na EJA durante 2020. Obrigado pela sua 

presença, pela sua colaboração e disponibilidade, uma parceira de sempre. Eu queria que você 

de primeira já dissesse para a gente quanto tempo você está no magistério, há quanto tempo 

você está numa função designada e o que você já fez de função, já trabalhou na educação. 

 

B: Eu tenho 12 anos, antes eu era oficineira, trabalhava na prefeitura, você entra como 

voluntário, trabalhava com algumas entidades, com algumas coisas assim do município. E aí 

chega uma hora que você fala: “tenho que fazer alguma coisa, porque você só oficineira, 

artesanato, aí vai indo não dá mais”. E eu tinha um salão de cabeleireiro durante 17 anos eu 

falei: “vou fazer uma faculdade de arte, porque eu gosto”. Eu achava que eu ia aprender mais 

fazer artesanato, pintura, essas coisas, eu tinha isso na minha cabeça, “ah, eu vou fazer a arte, 

porque eu vou aprender sobre música, eu vou aprender sobre pintura, vou aprender as coisas 

que eu gosto”, mas a gente sabe que não é isso, a arte é história, na verdade eu fui fazer o curso 

de arte, gostei, me apaixonei pela história da arte e logo em seguida eu fiz o concurso, passei, 

então estou a esse tempo, entrei em 2014, antes eu estava como categoria O12, depois eu entrei 

em 2014 aí fui trabalhar na [escola estadual], mas eu já tinha trabalhado na [escola estadual],  

já tinha trabalhado na lá na Sul 113, e depois vim para a [B], como professora. Eu vim substituir 

uma professora que estava doente e fique uns anos aqui. Depois uma diretora efetiva que veio 

para a [B], ela me convidou para ser coordenadora da EJA, e eu fiquei apaixonada, eu fui aluna 

da EJA, eu estudei na [B], ela já conhecia meu trabalho como oficineira, como líder 

comunitária, e fez três anos que eu estou lá na [B]. 

 

P: Essa sua trajetória vai te credenciando para onde você está hoje. Entender a história que te 

levou aí vai mostrando o quão capacitada você é para estar aí. O ano passado, para pensar de 

forma cronológica dos fatos, no dia 13 de março, o governador na sexta-feira comunicou: “a 

partir de semana que vem as escolas vão ficar fechadas. A primeira semana é uma semana de 

 
12 Categoria O refere-se aos professores em regime de contrato temporário regido pela Lei Complementar nº 

1093 de 16 de julho de 2019. 
13 Diretoria de Ensino – Região Sul 1  
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adaptação, quem puder ficar em casa, vai ficando”. Aí na sequência ele adiantou os dois 

recessos e as férias. O quê que bateu na sua cabeça naquele momento, você com um monte de 

turma de EJA e professores, o quê que bateu nesse momento de “vamos para casa, vamos ficar 

um mês em casa”. Qual foi a sua expectativa aí? 

 

B: Quando eu ouvi falar isso, eu pensei “nossa, um mês em casa, será que vai ser tudo isso?”. 

A gente não acredita muito, você que acha que logo vai passar, imagina, eles não vão pagar 

para a gente trabalhar de casa, não vai. Eu peguei um caderno, fui de sala em sala, não falei 

nada para os alunos sobre essa semana que ia parar, não falei nada disso, na segunda-feira no 

dia 16 já não iriam mais. Aí eu peguei um caderno fui de sala em sala e foi passando uma folha 

de caderno e pedindo para os alunos colocarem o telefone do WhatsApp. Falei: “gente, eu 

preciso do WhatsApp de vocês e um telefone fixo, o nome, o WhatsApp”. E fui fazendo isso. 

Depois com ajuda de uns professores nós fomos criando uma sala virtual. Aí eu criei no meu 

celular as 11 salas no WhatsApp do meu celular e fui colocando todo mundo, e por aí eu ia 

passando as informações. Aí eu tive uma ATPC na quarta-feira com professores e falei: 

“urgente, vocês precisam passar atividade em PDF para eu mandar para esses alunos, para eles 

fazerem esse tempo em que vão ficar em casa, que a gente não sabe quanto tempo é, para eles 

irem fazendo  essas atividades. A gente não tinha dado o NCOM ainda, estavam lá todos os 

alunos. Falei: “a gente tem que arrumar direitinho a salas, mandar atividade para esse pessoal 

ter atividade para fazer em casa. Daí eu peguei as atividades dos professores, mandei por 

WhatsApp para eles e fiquei em contatos todos os dias. Não coloquei nenhum professor no 

grupo, fiquei sozinha com essas salas. Aí o professor eles mandavam atividades, eu mandava 

para sala, eu cobrava, eu fazia um plantão na escola para receber as atividades deles, o que eu 

pedia: “faz uma atividade separada, coloca as respostas, não precisa copiar o texto, eu só preciso 

da resposta, só preciso da pesquisa, faz uma capinha bonitinha, entrega na escola”. Na escola 

eu peguei as mesas do refeitório, que não estavam sendo usadas e coloquei uma plaquinha na 

mesa, e na mesa eu coloquei as disciplinas: português, matemática, tal, tal e tal, coloquei um 

adesivo com o nome da disciplina, conforme eles me entregavam, eu tinha um documento que 

eles vão entregando e você vai marcando a disciplina, olha se tem nome, série, não olho o 

conteúdo que não dava, mas eu olhava tudo que entregando, aí pedia para o aluno assinar, 

colocar data e colocar o número de telefone. Aí eu fui fazendo assim. Eles foram entregando as 

atividades, eu fui separando essas atividades, quando terminou o bimestre, a gente tinha a 

ATPC, daí para falei para os professores: “sua atividade está separada na pastinha para você vir 

buscar”, aí agendava, o professor ia na escola, para não vir dois ou três de uma vez, levava a 
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atividade dele para corrigir, para depois passar as notas para digitar. E teve alguns professores, 

uns dois ou três professores que não vieram buscar atividade, falaram que não ia pegar, porque 

atividades estava contaminada, que não ia pegar esses papeis que vinham da casa dos alunos, e 

eu não tinha como argumentar isso, porque na verdade a gente não sabia mesmo como que era, 

como que estava, eu não obrigar. “Você não quer pegar, posso te mandar para o WhatsApp?”, 

aí eu fiz, algumas eu escaneei, mandei para o e-mail deles e outras eu tirei foto e mandei no 

WhatsApp. Foi esse meu trabalho durante o ano todo. Chegou no final do semestre, eu tinha ali 

todos os alunos que tinham entregue atividades. Eu já estava com meu conselho pronto. Eu 

sabia de todos, só não sabia nota, porque eu não sei se ele saiu fora do sistema, se ele pesquisou, 

eu não sabia, mas eu sabia que ele tinha entregue. Aí aquele que não entregou, o homem tinha 

falado para não deixar ninguém para trás, então pedimos uma atividade de recuperação, eu 

montei uma atividade com questões de cada disciplina e fiz uma atividade só, e essa atividade 

eu mandava para esse aluno em PDF, eu mandava para ele, que era recuperação. Só que uma 

tristeza, muitos alunos desistiram, porque nós temos aqueles alunos, que eles vão para a escola 

porque eles são evadidos das outras escolas, eles têm idade para estar no regular: 18, 19, 20, 

eles ainda estão idade de regular, só que eles vêm para a EJA como opção, mas eles acham que 

aqui na EJA vai ser a mesma coisa que eles faziam regular, que eles vão enrolar, que eles vão 

lá marcar presença, porque tem uma parte do regular que às vezes você estava no conselho e 

tinha o aluno ouvinte, ele não anotava nada, ele não fazia nada, mas quando você perguntava 

ele respondia, então toda essa avaliação no regular você leva em consideração, porque o aluno 

está presente, então tem como você avaliar sem ver a atividade do aluno, porque você está ali, 

tête-à-tête, mas agora à distância, como avaliar um aluno à distância? Eu já dei um jeitinho para 

isso também. No último semestre eu comecei a perceber que muitos, aí eu tinha menos sala, eu 

estava com nove, aí do meio do ano para cá fecharam duas salas, só ficamos com nove, porque 

a prefeitura só mandou uma sala no meio do ano e nós estamos acostumados a receber três ou 

quatro salas de primeiro ano, e do ano passado para cá nós recebemos só uma, duas. E dessa 

uma você sabe que não vem todos. De duas você sabe que só vem uma. Do meio do ano para 

cá eu percebi que o aluno também não fazia atividade da EJA, mas ele interagindo no grupo, 

então eu comecei a dar uns prints em certas conversas, ele dava opinião para o outro aluno, 

como que o aluno fazia: “faz assim, assim e assim a cruzadinha, entra nesse site que você vai 

achar a pesquisa lá, faz assim”. Mas ele não entregou a atividade. Aí eu liguei na busca ativa . 

E aconteceu muitas vezes, de eu dar um tempo para eles, de eles virem entregar aqui na minha 

casa, final de semana, sábado e domingo eles vêm entregar aqui, porque moro perto da escola. 
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P: Nossa! Em seu relato inicial você conseguiu abarcar quase tudo o que eu vou trazer aqui. É 

que fica tão nítido que você é tão EJA, que não há como falar pouco da EJA. Você vive a EJA. 

Você falou que no início do ano, em março, você começou a perceber a movimentação, e você 

resolveu fazer grupo no WhatsApp. Nesse momento houve alguma orientação da secretaria de 

educação para vocês enquanto EJA, do tipo “vai fechar, mas façam tais coisas, adotem esses 

passos”.  

 

B: Não! Nunca! Eu que fui e “tenho de fazer isso e isso, e vou fazer”. A EJA é uma modalidade 

muito esquecida, porque se marca uma formação, você olha na formação e está assim: “anos 

iniciais, anos finais e ensino médio regular”. Quer dizer que eu não posso ir, eu já EJA não é 

para mim, é uma formação para o regular, é uma coisa que não tem nada a ver comigo. Se vem 

outra coisa assim para o ensino médio regular, então dificilmente o coordenador da EJA é 

chamado para fazer alguma coisa, dificilmente é chamado para participar de alguma formação. 

A [professora], que era a coordenadora lá da escola, uma pessoa maravilhosa, quando eu entrei 

lá ela me chamou, me sentou, me explicou tudo direitinho, falou “tem que ser assim, assim e 

assim, você faz formação com eles, porque se você não fizer formação a alta diretoria vai cair 

matando em cima de você, você tem que ter formação”. Aí no começo eu andei fazendo algumas 

formações, depois eu parei para pensar: “como que você vai ensinar o vigário a rezar?”. É 

difícil. Ali eu estou lidando com pessoas que estão para aposentar, com pessoas que foram meus 

professores na EJA, com pessoas que tem muitos anos na EJA, muita experiência e como que 

eu vou fazer uma formação. Aí eu parei para pensar e fiquei lendo. A EFAPE tem uma formação 

para a EJA, que desde quando eu comecei na EJA que é a mesma formação, não muda, então 

não tenho mais como trabalhar aquilo. As minhas ATPC não são formativas, eles são 

informativas, eu passo para os professores as informações: informações dos alunos, 

informações da escola, ansiedades dos alunos, as preocupações, vem uma lei, eu passo a lei, 

vem outra coisa da diretoria, tudo que vem da diretoria que eu recebo, chega na ATPC eu passo 

para eles, mas aí quando eu vou passar para eles a formação eu procuro é textos que falam sobre 

EJA, eu procuro textos que falam o quê que o aluno que está fazendo EJA precisa, o que esse 

aluno precisa saber, ele não precisa saber de monte de coisa que o aluno do regular precisa, ele 

já vem com uma bagagem, ele já vem com uma vida toda ali. É uma coisa triste que eu vou 

falar agora, mas é uma coisa que eu percebi: os professores vêm à noite para o EJA para 

descansar, eles são de dia no regular ou no particular ou na prefeitura, que eles estão trabalhando 

muito fazer com adolescente, com a criança, com tudo, quando chega a noite ele “ah, agora eu 

vou descansar, agora eu vou dar essa atividade, vou colocar na lousa, eles vão copiar e eu vou  
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dar um simplificada, vou dar um exemplo, vou explicar e pronto, acabou a noite”, mas só que 

o aluno que está sentado ali, que eu já fui esse aluno, a gente espera mais, o aluno quer aprender, 

ele quer saber, ele quer alguma coisa para depois dali ele fazer alguma coisa, por isso que ele 

voltou para estudar, ele quer mudar a vida dele, e o professor da EJA ele vem lá do ensino 

fundamental, ele vem lá do regular e ele esquece que a EJA é diferente. É outra modalidade, é 

outra coisa, não adianta você ir lá para a EJA e você ensinar uma coisa que ele não vai usar para 

nada, é bom ele saber porque conhecimento sempre é bom, mas, de repente, o que você vai 

ensinar não é o que ele está precisando ali naquele momento, tem coisas mais práticas que ele 

vai usar mais no dia a dia. Então, as ATPC eu procuro passar isso para os professores, para eles 

olharem para o aluno que está ali a noite, e eu procuro textos sobre o assunto.  

 

P: Aproveitar que está falando dessa gana toda aí com os alunos, estava lendo algumas 

resoluções, uma primeira que eu trago aqui, a resolução 38, foi no comecinho de abril e ela 

instituiu um programa chamado aprender em casa que é para dar apoio aos estudantes no 

período de suspensão das aulas, e que vai material de apoio aos estudantes da rede estadual. E 

ele queria com isso aí diminuir o abandono, promover a equidade, porém não se aplica à EJA. 

É um material que para a EJA não vem. E aí nesses processos, ao estado a todo momento tem 

que assegurar condições que favoreceram a realização de atividades não presenciais. E aí a 

gente fala: “poxa, falou, falou e falou mas não disse porque não veio materiais”. Eu acho que 

talvez quando a gente pensa em material, a gente está pensando em material apostilado, um 

material concreto, mas pensando no ano passado eu acho que talvez um ganho aí, pela primeira 

vez veio um kit escolar de material, você que foi aluna da EJA, você que está na frente, deu 

aula na EJA, está hoje coordenando a EJA, eu queria que você falasse para mim o sentimento, 

o que representa esse momento que talvez outro pensem ser uma coisa tão simples, mas aquele 

kit de material quando você entregava na mão de um senhorzinho em uma idade mais avançada, 

o quê que aquilo representou para vocês? 

 

B: O kit de material, na verdade, aqui na [B] ele veio os três anos que estou na escola, ele veio 

todos os anos, no começo do ano, no meio do ano ele não vem. Eles esquecem que no meio do 

ano a gente tem as novas salas e os novos alunos que entram, então a gente dá o kit para o aluno, 

aí quando sobra, tem aluno que não pega, a gente desmembra o kit e deixa lá numa prateleira, 

quando chega no meio do ano a gente dá o caderno, lápis para esses outros alunos que vão vir 

e não tem. A gente sente quando você entrega o kit para o aluno você sente a alegria dele, o 

mais velho fica mais feliz do que o adolescente, porque o mais velho olha para aquele lápis de 
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cor, para aquele caderno de desenho, ele viaja: “tudo isso aqui meu é tudo?”, “sim, tudo seu”. 

Os adolescentes estão acostumados a ganhar no regular, então não dão muito valor não.  

 

P: Você falou que nas suas ATPC você sempre levava alguma lei, alguma resolução, algum 

decreto, alguma coisa assim. Como é que chegavam esses documentos para você, essas 

resoluções, era em seu e-mail mesmo e a direção te repassava? 

 

B: A direção que passa, mas a direção sempre me deu também o acesso ao e-mail da escola. 

Então eu tinha acesso também, a gente estava sempre olhando, uma ajudando a outra, porque 

às vezes para não passar nada despercebido, mas a direção sempre passa tudo que vem.  

 

P: Eu vi que você é uma pessoa bem elétrica e sempre pensando: “o que eu posso fazer mais”. 

E a cada resolução, a cada indicação de trabalho, primeiro a gente via que a maioria das 

resoluções você e lá embaixo dizia: “não se aplica à EJA, exceto a EJA”. E aí caia por terra 

tudo isso. Às vezes você via que era uma coisa tão boa, e claro que acaba sempre pegando 

alguma coisa aqui e ali. E quando você pensava nessas ações, geralmente você que bolava 

alguma coisa e propunha, ou essas ações vinham mais dos professores, ou vinham mais da 

direção, como é que eram pensadas as ações? 

 

B: Eu proponho as ações e os professores também são dinâmicos. Nós temos professora que 

diretora em uma outra escola, outra que é vice-diretora, a outra é coordenadora, a outra agora 

trabalha no PEI, tinha as que trabalhavam na diretoria. Então eles professores assim que eu 

trago a ideia e eles rapidinho me ajudam a montar.  

 

P: Você disse pouco atrás que dificilmente recebe alguma orientação específica para a EJA, eu 

acho que uma primeira resolução que fala da EJA mesmo, ela veio no finalzinho de julho e 

falava sobre como fechar o semestre, e dizia que para a EJA “terá como referência básica 

conjuntos aprendizagem que devem ser assegurados aos alunos nos níveis, avaliação desse 

rendimento, deve ser avaliado, deve ser articulado com o projeto pedagógico e desenvolvimento 

global dos alunos”. E aí acho que no final do ano também veio outra resolução no finalzinho já 

do ano falando sobre os critérios de aprovação, que tem que ter atividades. Eu queria pensar 

com vocês e vou mostrar os números aqui da escola, eu fiz um estudo para mostrar para vocês. 

A primeira série vocês tiveram 168 alunos matriculados, desses, 79 acabaram reprovados, 47%. 

No segundo semestre você tiveram só 48 alunos matriculados, uma sala bem lotada inclusive, 
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reprovados dessa turma foram 22, deu 45%, acabou mantendo mais ou menos a mesma 

quantidade, o mesmo nível de reprovação. Segunda série vocês começaram o ano com 147 

alunos, 61 reprovaram, 41%. No segundo semestre vocês tinham 141 alunos, destes mais ou 

menos a mesma quantidade, 48 reprovados, vocês aumentaram o índice de aprovação, a 

reprovação caiu. Terceira série tinha no começo do ano 171 aluno, 53 reprovados, 31% de 

reprovação. A terceira no segundo semestre diminuiu um pouco a quantidade de alunos, mas 

diminuiu também a quantidade de reprovados, ou seja, 22. Então aqui só o total, no começo do 

ano 486 alunos, 193 reprovados, no segundo semestre 320 e 100 alunos reprovados. No global 

vocês conseguiram diminuir, o que era do primeiro semestre para o segundo. Em todas as séries 

vocês diminuíram a quantidade de alunos reprovados, você acha que de repente vocês estavam 

mais treinados? 

 

B: Sim. Eu acho que no segundo semestre os professores acreditaram mais, e tudo isso que eu 

falei, que não era só para avaliar o que o aluno estava entregando, mas avaliar também o que o 

aluno estava participando, que aluno estava interagindo. Nesse segundo semestre nós tivemos 

aulas, eu pedi para o professor além dele mandar atividade para ele fazer uma aula pelo [Google] 

Meet com os alunos para explicar a matéria, e eu pedi para os alunos que mesmo que não souber 

a matéria, imprime ou copia os exercícios e escreve: “não consegui fazer” e manda, porque o 

professor precisa saber disso, o que não conseguiram fazer mesmo com a explicação dele, para 

ele melhorar a maneira de explicar, simplificar mais. No segundo semestre os professores  

começaram a entender melhor que eles não estavam em sala de aula, que não dá para exigir do 

aluno que você passa atividade e ele vai fazer 100%.  

 

P: Chegou tanto no meio do ano quanto no final do ano, vocês entraram num grande dilema, 

pensar o seguinte: “e agora, como que eu decido quem é que passa e quem não passa?”. As 

resoluções e as falas do secretário diziam a todo momento para observar e valorizar cada 

esforço, mas como é que eu meço esforço, como que faço quem se esforçou e quem esforçou 

menos? Em algum momento vocês que pensar numa régua e dizer: “até passa, daqui para lá não 

passa”. Que critérios vocês utilizaram? 

 

B: Nosso critério foi assim: fez alguma atividade, vamos dar uma chance, vamos dar a atividade 

de recuperação, vamos esperar a trazer na escola e aí nós vamos aprovar. Não fez todas as 

atividades vamos ver se dá para passar pelo conselho, vamos ver como ele foi no outro semestre. 

Aí eu tinha as tabelas para comparar se no outro, se no primeiro ele entregou tudo. Se 
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conseguimos entrar em contato com a pessoa, a pessoa veio, e essa pessoa quis ajuda, ela fez 

alguma coisa, então ela foi aprovada, mas  teve casos de ligar para a pessoa, e dizer que não ia 

fazer agora, só quando estiver no presencial.  

 

P: Houve casos de alunos que entraram em contato com você pedindo para você tirar a vaga 

deles, cancelar a matrícula, alguma coisa assim? Para passar para outro. 

 

B: Teve muitos, mas muitos eu consegui reverter. O aluno mandava atividades por WhatsApp, 

tirava fotos e mandava essa atividade. Teve algumas que eu consegui fazer com que a pessoa 

não desistisse. Mas tem alguns que a gente vê que é falta de interesse mesmo.  

 

P: Eu estava vendo aqui, da rede, acabou que vocês foram a escola que mais reduziu a 

quantidade de alunos. Vamos pensar numa situação hipotética, que você tivesse aqui agir 

seguindo apenas os documentos que a secretaria da educação mandou para você. Você acha 

que ia sair que resultado do seu trabalho? 

 

B: Eu acho que eu não teria salas, porque os professores queriam mandar os alunos todos para 

o centro de mídias, eles queriam usar o [Google] Classroom, eles queriam fazer o sistema que 

eles fazem no regular, o sistema que eles fazem lá nos anos finais, nos anos iniciais. Só que lá 

tem as provinhas, avaliação externa que vem, então muitas escolas o aluno só passou por causa 

da avaliação, porque ele foi na escola, pegou a avaliação para fazer, e então ele foi aprovado. E 

a EJA eu não tenho avaliação externa. E os professores queriam que os alunos da EJA fosse no 

centro de mídias. E eu a todo tempo do mundo falando: “não adianta, porque não acompanha”. 

O centro de mídias tem lá um material maravilhoso, é muito bom, mas para o regular, para 

aquele aluno que está acompanhando no regular. Se você ver até o da EJA lá no centro de mídias 

é uma coisa que eles não vão acompanhar sozinho, uma coisinha ou outra, mas é difícil. Então 

tem que ser assim as atividades, mandava fazer a atividade, fazer uma aulinha explicando a 

atividade, coloca lá no grupo ou faz uma reuniãozinha com a sala, mas o que falta é a vontade 

de trabalhar. Essa é a verdade. 

 

P: O que que você sente falta, de que suporte que você sente falta, por parte da secretaria 

educação, o que você mais sente falta para poder aprimorar o seu trabalho?  
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B: Formação. Formação para mim. Formação para a coordenação da EJA. Formação 

diferenciada. Não a formação junto com regular, junto com o ensino médio regular, mas uma 

formação diferenciada só para a EJA. Uma coisa que é quase impossível, porque só tem oito 

escolas no município, mas mesmo que se fosse para ir para outro município participar de uma 

formação se fosse para ir para outra diretoria, mas tinha que ter essa formação, porque você fica 

perdida e você vai fazendo mesmo o que você acha que tem que fazer. 

 

P: Nós tivemos bons programas no ano passado, boas tentativas e esforços do governo, por 

exemplo o programa de recuperação e reforço, e depois o programa de recuperação intensiva, 

mas que vinha sempre com um adendo: “não se aplica à EJA”. Então talvez seria interessante 

que esses processos também incluíssem a EJA.  

 

B: Eu acho que sim. Para a EJA, mas diferenciado, não igual. Tinha que ser diferenciado mesmo 

com a realidade da EJA. 

 

P: Então podemos pensar que existia uma [B] até 2019, com a sua rotina, em 2020 você 

aprendeu um monte de novas ferramentas, capturou várias coisas e daqui em diante, com o fim 

da pandemia que queremos que logo aconteça, o que você vai pegar de 2020 para falar: “isso 

aqui agora faz parte da minha rotina, não vou mais abandonar essa prática”? 

 

B: Acho que a tecnologia. Eu acho que a gente era um pouco distante, a gente ficava meio assim 

com a tecnologia. Você se lembra não podia nem usar o celular em sala de aula. Agora o 

professor tem que usar o celular. Então acho que é a tecnologia. Acho que em 2020 eu aprendi 

muito, aprendi a usar. E também aprendi que a gente tem que insistir, você tem que insistir, 

persistir, não adianta você querer fazer o que o outro quer ali, você tem que ir atrás mesmo do 

que você quer, porque senão você não consegue os objetivos. 

 

P: Quero agora deixar o espaço aberto para agradecer você por essas lições, porque aprender 

de EJA é aprender com a [B]. Eu acho que realmente precisava de ter momento, porque o que 

eu estou aprendendo nessas conversas os coordenadores é algo que eu gostaria de ter um dia só 

para falar de EJA. E agora eu deixo aberto para suas considerações, o que mais vocês quiser 

falar, você quer colocar ou, de repente, o eu não perguntei. O momento é seu. 
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B: Eu quero te agradecer também de participar desse momento que eu acho muito importante 

você pensar na EJA, você estar ali ajudando, eu sei que esse seu trabalho vai vir ajudar, porque 

você está fazendo um apanhado de tudo, você está pegando todos esses nossos anseios, tudo 

isso que a gente sente. Mas uma coisa que você não perguntou e que eu queria dizer é que, eu 

sinto muito, eu acho que a EJA vai acabar sim. Eu acho que vai entrar o ENCEEJA no lugar, 

ou algum outro projeto, mas eu lamento. Eu lamento por isso porque tem muita gente ainda que 

não terminou os estudos. Eu tenho a agradecer à EJA, porque fui uma pessoa que fez a EJA, 

não pude estudar no meu tempo, tive dificuldades, fui estudar mais tarde. No meu tempo, 

quando eu estudei, eu não sei, mas eu achava os professores mais animados, eu achava os 

professores mais humanos, eu achava que os professores davam mais atenção e agora eu sinto, 

não sei se estão muito cansados ou se, de repente, não é o que ele quer, estar ali. Talvez ele 

quisesse estar em outro ambiente, outro lugar e, às vezes, fica uma coisa assim meio cansada. 

 

P: Obrigado [B] por tudo que você trouxe, seus anseios, suas angústias e principalmente a sua 

bagagem, a sua visão de 2020 e com certeza vai me ajudar muito a pensar, esclarecer e, de 

repente, formular programas e projetos, e auxiliar a DE de alguma forma a dar esse subsídio a 

vocês.  
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APÊNDICE C – Entrevista semiestruturada com profissional responsável pela EJA na 

escola C 

 

P: Esta conversa com [C] que tem intuito de colher narrativas da experiência da EJA. Primeiro 

só agradecer sua disponibilidade, de a gente ter essa conversa, e o primeiro de ponto eu ia já 

pedir para você falar um pouco da sua experiência, quanto tempo você está no magistério, que 

funções você já desempenhou, o que você já fez nessa sua carreira docente. 

 

C: Eu estou desde 1992, assim que eu entrei na faculdade eu já comecei a lecionar em artes e, 

praticamente, eu já trabalhei com todos os públicos, desde o infantil, desde os anos iniciais e ir 

praticamente, quase que várias escolas de Diadema e algumas em São Bernardo. E tem uns 

quatro anos também que eu estava como coordenador na escola [C]. Agora estou como vice 

também e trabalhei mais voltado mesmo para o público da EJA, na parte pedagógica com a 

EJA.  

 

P: Acho que quem entra para a EJA acaba tendo um apego diferente, porque é um processo 

diferenciado. 

 

C: Sim. Eles são mais receptivos, eles tem aquela preocupação, muitos deles têm, mas muito 

querem ir apenas para socializar, uns querem um momento de conversa, principalmente agora 

a gente acompanha as aulas dos professores e gente percebe muito, no início eles não deixavam 

nem os professores dar aulas, eles queriam falar deles, saber como é. Eles queriam ser 

acolhidos. Eles são um público bem carente, que precisa de atenção. 

 

P: De uma forma mais cronológica, lá em março, dia 13 de Março de 2020, quando o 

governador decreto que nós vamos fechar por um mês, naquele momento em que ele disse que 

a partir do dia 16 só vem para escola quem precisa de um acolhimento, que não tem como ficar, 

mas se não puder já fica em casa. Você, como uma liderança da EJA, o quê que veio na sua 

cabeça naquele momento daquele informe ali de que vai fechar? 

 

C: Na verdade a gente pensou que seria algo passageiro, a gente não pensou que ia ser algo tão 

distante assim, tão complexo, ainda mais o público da EJA que a gente estava bem contente, 

porque a gente tinha recebido bastante alunos idosos, fazia muito tempo que a gente não estava 

recebendo, a gente percebe que era muito aluno do regular que estava indo, e nos primeiros 
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anos tinha bastante alunos idosos, então a gente achou que com os primeiros vai ser bem 

tranquilo para trabalhar com eles. E aí a gente começou “nossa, e agora como que vai ser?”. E 

como a gente já tinha um tempinho que estava já caminhando com eles, eu já tinha montado os 

representantes de salas com os alunos, como a gente não tinha o Grêmio, mas a gente tinha os 

representantes salas e aí eu já comecei a montar os grupos do WhatsApp. Falei, agora vai ter 

que ser assim. E aí logo a gente foi começar pegando os contatos deles, montando os grupos e 

aí a gente já foi passando as informações para eles, mas foi complicado porque a gente não 

sabia que caminho seguir. A gente começou a utilizar, a gente começou a seguir o cronograma 

de aula o horário normal de aula com eles. E a gente viu que não estava dando certo porque é 

ensino remoto, então não dá para ser da mesma forma que no presencial, ainda mais a EJA, que 

eles têm mais dificuldade, tem que ser tudo contextualizado. Então a gente começou. No 

primeiro semestre foi mais difícil de atingir todos porque eles começaram a achar que é muita 

coisa, é excesso de trabalho, a dificuldade de estar falando com ele era mais difícil, porque eles 

têm a tecnologia, mas na verdade eles não sabem utilizar. 

 

P: Eu sempre comento com todo mundo que a gente quebrou um mito de quem alunos 

entendiam bem de tecnologia e ter o celular nas mãos resolveria tudo.  

 

C: Era bem isso que a gente pensou, mas, enfim, o primeiro semestre foi mais difícil, a gente 

começou a perceber que muitos estavam se afastando, estavam se afastando por conta da 

quantidade de atividades. Então o professor tinha dificuldade porque não conseguia dar as aulas 

deles remotamente, porque o professor não conhecia de tecnologia, também. Então já foi mais 

difícil. Aí foi feito tutoriais, foram feitas várias coisas para estar orientando o professor, mas a 

resistência foi grande. Mesmo assim eles queriam que os professores só postassem atividades. 

E aí não tinha aquela aula mesmo, então nossa preocupação era essa, e aí o aluno começava a 

reclamar que precisava das aulas, precisava de uma orientação e aí nesse primeiro semestre foi 

mais complicado. Nesse primeiro semestre foi mais complicado. 

 

P: Você falou da sua dificuldade inicial lá em março, abril, em que teve que dar aquele pontapé. 

Naquele momento você recebeu alguma orientação por parte da SEDUC, de “caminhe por aqui” 

ou vocês tiveram que sentar e falar assim: “e agora, vamos para onde?”.  

 

C: Teve aquelas orientações da SEDUC e o mundo do trabalho, utilizar os materiais deles tudo 

e a gente tentou, mas só que era tudo muito recente. Então aí a gente já começou pelo [Google] 
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Classroom, mas não pelo da escola, a gente começou, a diretora que estava fez um pacote e 

começou a pagar o Classroom. Aí foi montando as turmas. E aí que começou a atingir mais os 

alunos, mas mesmo assim a gente percebia que ainda não estava, eles estavam meio que 

distantes. Aí eles foram participar, daí era um pouco pelo Classroom ou era um pouco pelo 

grupo do WhatsApp, então eles utilizavam, aqueles que não sabiam utilizar e que não 

conseguiam, a gente mandava tudo pelo WhatsApp para eles também, porque eles achavam que 

era mais fácil e alguns que não conseguiram mesmo, eles iam na escola retirar as atividades. A 

devolutiva era meio complicado porque eles deixavam na escola e professor não podia ir buscar, 

e aí que eu terminava indo pegar essas atividades, trazia para casa, deixava uns dias 

descansando na escola, por causa da pandemia, trazia para casa, tirava foto e mandava para os 

professores. Então foi bem cansativo, foi puxado, mais para mim porque eu estava mais à frente, 

lá nesse sentido à noite, e o outro vice também estava aprendendo, a diretora tinha mais a 

demanda pelo diurno, então eu fiquei mais responsável pela EJA, pelo noturno. 

 

P: Então foi um trabalhão mesmo [C]. Você falou que no início vocês tinham montado mais ou 

menos os grupos, já tinha representante. Neste momento ainda ficou aluno que vocês não 

tinham conseguido contatar? Como vocês conseguiram pensar a busca ativa  nesse processo 

inicial e depois ao longo do ano? 

 

C: Eu conversava muito com esses alunos representantes, então montei um grupo desses alunos 

representantes. Como eles tinham acesso, já tinham um grupo da turma deles. Eu montei o 

grupo “acolher” com a EJA, que eles conseguem estar falando com os colegas, quem não estava 

participando, quem não conseguia participar. E eles passavam esses detalhes para mim. Eu acho 

que funcionou bem. Esses alunos representantes são sempre aqueles mais interessados. Então 

acho que a gente atingiu bem nesse sentido. E aí começou a estar ligando para esses alunos, a 

gente fazia a busca ativa  e a gente já mandava mensagem pelo grupo do WhatsApp para eles,  

perguntando o porquê que eles não estavam fazendo, então a gente já fazia tudo ao mesmo 

tempo, na ATPC a gente já fazia tudo ao mesmo tempo: “aluno tal, não entregou, não 

participou”, daí a gente na hora já mandava mensagem para esses alunos e alguns já retornavam. 

A gente conseguia buscar nesse sentido.  

 

P: Aí você acabou tendo bastante resultados.  
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C: Teve bastante, mas só que a gente percebeu que muitos alunos estavam indo para outro 

estado, por conta da parte econômica deles, muitos pediram transferência e alguns ficaram 

doentes e eles me avisavam. Aí a gente só passava alguma coisa para eles melhoravam, mas 

parte emocional ficou bem afetada mesmo. 

P: Teve algum aluno que, de repente, procurou vocês para falar “eu estou desistindo, eu não 

quero mais, tire minha vaga, dê para outro”. 

 

C: Teve vários. Alguns alunos falaram “eu só quero presencial, eu só consigo acompanhar 

presencial”, então a gente teve vários, “eu vou desistir, assim que voltar ao presencial eu 

retorno”.  

 

P: Acabando gerando uma dificuldade porque aqueles que reprovam, automaticamente são 

matriculados do novamente na mesma série no semestre seguinte, então você acaba virando 

uma bola de neve de alunos, que eu acho que acaba afetando mais o trabalho no segundo 

semestre, porque no primeiro semestre começou metade presencial, depois metade remoto. 

Agora o segundo semestre foi integralmente remoto, ou seja, vocês nem conhecem muitos 

alunos que estavam na lista.  

 

C: Os primeiros termos foram mais difíceis para atingir eles. Aqueles que já eram a gente já 

conhecia, já tinha contato com eles, mesmo assim a gente perdeu por conta dessa questão que 

eles já estavam acostumados com presencial, então para eles, se não for presencial não vai dar, 

eles não conseguem acompanhar, eles falavam assim.  

 

P: Mesmo com contato no WhatsApp, às vezes deixando atividade impressa na secretaria, 

mesmo assim acabava que não queriam? 

 

C: Não sei se você se lembra dessa fala que teve de que o aluno não seria prejudicado, aí muitos 

deixaram para a última hora, para fazer atividades, porque eles não iam ser prejudicados, mas 

a EJA é diferente, fecha no meio do ano, e foi difícil fazer esse levantamento. Mas, enfim,  o 

primeiro semestre foi um pouquinho até melhor. Eu acho que por ter aqueles que já eram 

presenciais, mas aí no outro semestre a gente já começou a dominar mais a parte da tecnologia, 

os alunos também, mas a gente teve essa dificuldade com os alunos novos, que a gente não 

conhecia eles, era mais difícil saber quem eram os alunos. 
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P: A demanda de vocês vem de onde? 

 

C: Vem do [escola da prefeitura], perto do [referência] e do [escola da prefeitura]. A maioria 

deles vem lá da [bairro]. 

 

P: Eu vou apresentar aqui, não sei se você tem noção destes números. Eu fiz um levantamento 

dos números das escolas para você ver como ficou. Aqui eu fiz um levamento de quantos alunos 

vocês tinham matriculados e quantos acabaram reprovados. No primeiro semestre, da primeira 

série 50% foram reprovados, de 74, foram 37. Do segundo vocês acabaram tendo um pouco 

menos, 70 matriculados, só que mais retidos, acho que foi o que você falou, dos alunos que 

vieram de fora, que não conheciam o processo, os mecanismos que vocês estavam utilizando, 

então acabou aumentando a reprovação. A gente vê aqui a segunda série: na segunda série já 

teve um panorama diferente, embora o percentual seja muito próximo ali de retenção, mas vocês 

tiveram alunos matriculados, ou seja, aqueles que passaram daqui vieram também, e aí vocês 

acabaram até mais ou menos mantendo ali um índice de reprovação, quase metade. Terceira 

série, no primeiro semestre 110 matriculados e 29, no segundo semestre 68 matriculados. A  

demanda acabou caindo bastante aqui nesse semestre. Friamente, olhando só números, houve 

um acréscimo, um aumento na reprovação. Talvez o que você disse aí de alunos que acabaram 

de ir embora para outros estados. ou em decorrência talvez da doença mesmo, família ou eles 

próprios, acabaram colocando e dificultando. Aqui o total de matrículas que vocês tinham no 

primeiro semestre, total de reprovados. Segundo semestre, um pouco menos e um pouco mais 

reprovados. É o que você falou, que no primeiro semestre foi até mais fácil de trabalhar, no 

segundo que teve mais dificuldades, e os números mostram isso mesmo. Esse aumento, nessa 

dificuldade que foi surgindo entre o primeiro e segundo semestre. Então esse é um pouco do 

panorama que eu tinha a apresentar para vocês, o quê que vocês tinham de alunos, como é que 

se fixou isso.  

 

C: No começo lá no primeiro semestre a gente tinha três terceiros, aí diminuiu para dois, mas 

os segundos eram bem participativos, que viraram terceiros, bem participativos. A gente tinha 

um primeiro ano A que era uma sala cheia, o primeiro B já era mais vazio. A gente percebeu 

que bastante aluno teve problema por causa do desemprego também, tiveram que arrumar bico 

em outros horários.  
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P: Fazendo estudo de novas matrículas, no segundo semestre vocês tiveram 33 alunos novos 

na primeira série, ou seja, a demanda que veio da prefeitura, provavelmente. Mas eu vi que 

vocês também tiveram um incremento de 14 novas matrículas no segundo. Aí pode ter sido 

demanda de balcão, pessoal na secretaria buscando por vagas. 

 

C: Os alunos dos primeiros parecia que eles estavam bem desinformados, então eles não iam 

fazer a matrícula, a gente ficava ligando, mas eles não apareciam.  

 

P: O ano passado teve uma novidade, apesar de tudo, que foi que pela primeira vez houve o 

envio de um kit escolar para EJA, e acho que você participou também da entrega junto a eles. 

O quê que isso representa para EJA, para a gente pensar enquanto uma modalidade um pouco 

mais esquecida, o quê que representou, você que está há muito tempo acompanhando a EJA,  

os alunos receberam esse material, você participar de distribuição, em quê que isso agrega no 

trabalho? 

 

C: Principalmente os professores, eles sempre comentam, “e a EJA, não tem nada para a EJA?”. 

A gente sabe que é um público mais esquecido, a gente então cria logo uma expectativa de 

tentar melhorar, cada vez mais, o ensino para eles e a gente sabe que muitos estão ali por conta, 

precisa de trabalho, querem fazer uma faculdade, muitos deles. Eles depois que concluem vem 

avisar  que eles conseguiram uma faculdade, então a gente teve um novo olhar.  

 

P: Ano passado teve uma monte de resolução que falava de propostas para isso. Por exemplo, 

a resolução 38, do mês de abril, falava sobre o programa aprender em casa, com distribuição de 

material de apoio aos estudantes. Depois criaram aquele Projeto de Reforço e Recuperação, 

mas era só para algumas séries, não envolvia a EJA, daí em janeiro criaram o Programa de 

Recuperação Intensiva, mas já deixando claro: “não é para a EJA”. Parece que todas as 

resoluções que vão saindo você lê, se empolga, mas lá embaixo na resolução vem “não se aplica 

à EJA”. Parece que dá um desestímulo. Ao longo desse processo todo acho que a única 

resolução que veio específico para a EJA, ali no meio do ano quando ele falava sobre o 

rendimento, como é que eu faço para verificar o aluno para aprovação e no final do ano que 

veio com alguns critérios, mas uns critérios nada muito claro, e acabava privilegiando o 

“considere os esforços, considere o empenho dos alunos” mas o quê que é medir o empenho, o 

quê que é medir um esforço? É meio complicado. E aí pensando enquanto escola, você com os 

professores, a gestão aí, acho que no final do ano tiveram um desafio. No meio do ano e no 
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final do ano um desafio de sentar e falar: “bom, qual vai ser a nossa régua, como é que a gente 

vai definir o ponto entre o que passa e o que reprova”. O quê que vocês pensaram nesse 

momento, o que que vocês consideram para poder falar “é isso aqui que a gente divide o aluno”? 

 

C: A gente fez vários levantamentos, igual a esses dados que você mostrou, então a gente 

começou analisar esses dados também que a gente na hora do conselho é complicado, foi 

complicado assim porque a gente fez várias vezes o resultado final, várias vezes os alunos 

ficaram vários reprovados, aí depois teve que retomar, rever, até para montar sala, gente teve 

que rever em vários momentos, mas aqueles que não entregaram nada mesmo, esses ficaram 

reprovados. Foi feita a busca ativa . E aqueles que realmente não entregaram, mas aqueles que 

entregaram aí a gente conseguiu. E no final a gente sempre fez o provão com eles, a gente já 

tem o costume fazer o provão e muitos deles participaram, fizemos projetos também, um 

envolvendo um tema para todas as disciplinas, e eles participaram também, como reposição, aí 

eu acho que ajudou muito. E uma coisa que eu acho que foi importante, eu falei para os 

professores, a devolutiva estava muito devagar, e aí a gente falou: “vamos adotar o [Google] 

Forms. Aí foi que a todos os professores começaram a fazer atividade pelo Forms, e aí a 

devolutiva foi muito mais rápida, o aluno já respondia, já enviava para ao professor, e o 

professor já tinha, então eles gostaram, os alunos, porque foi bem mais simplificado para eles  

quando todos os professores começaram a usar o Forms. A gente chegou na conclusão, então a 

gente percebeu que no primeiro semestre, no final, a gente fez um cronograma de aula para o 

aluno acompanhar as aulas, mas a gente fez por áreas, cada semana era uma área de 

conhecimento, então uma semana era exatas, já na outra semana era humanas, e aí eles 

conseguiam acompanhar. A reclamação era que todas as cinco matérias por dia não dava, não 

davam conta. E aí a gente começou a fazer esse cronograma de aulas e cada dia professor um 

ou dois professores postavam, dava sua aula e já jogava o atividade pelo Forms, então os alunos 

já respondiam na hora, já voltava para o professor. Acho que isso ajudou um pouco.  

 

P: Não houve acúmulo por parte do aluno de atividades. Você falou várias vezes que vocês 

foram olhando as resoluções e adaptando mais ou menos. E você acabaram gerando o resultado 

de vocês. Você acha que se tivesse seguido friamente apenas as orientações da SEDUC, o 

trabalho de vocês ia ter se desenvolvido da forma como se desenvolveu?  

 

C: A gente tenta adequar, de acordo com a realidade da comunidade, nossos alunos, eles deixam 

bem flexível também. A gente tem coisas que não dá para seguir muito, a gente sabe que 
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algumas turmas não dá para trabalhar da mesma forma, a gente tem de adequar de acordo com 

a realidade.  

 

P: E para a gente já encaminhar para o encerramento, o quê que você hoje ainda sente falta para 

que o trabalho na EJA pudesse ser um pouco com mais vigor? 

 

C: Aquele apoio mesmo, de ser mais reconhecido esse público da EJA, mais formações. Eu 

acredito que precisa desenvolver mais esse público. Eu tenho visto que até que a DE tem falado 

mais, tem colocado mais um pouquinho a EJA, mas a gente percebe que está um pouquinho 

ainda meio que distante, ainda precisava mais esse apoio, porque a gente percebe que a gente 

fez um projeto muito bom antes de todo mundo estar distanciando que foi do Natal de 2019, 

que o pessoal da Diretoria foi lá, porque repercutiu, porque a gente fez um projeto do Natal 

fraterno, então a gente recolheu muitas cestas básicas para estar entregando aos alunos do 

diurno, e na EJA a gente sempre tentou envolver o diurno, e nesse anos iniciais. E a gente falou: 

“vamos fazer o projeto, mas a gente vai primeiro suprir a necessidade do diurno”, então os 

alunos gostavam disso, dessa participação, então a escola não era simplesmente dois períodos, 

a gente tentar envolver os alunos tanto do diurno quanto do noturno. Nesse projeto eles fizeram, 

e decoraram a escola, a escola parecia um shopping. Eles decoraram a escola de cima a baixo, 

e aí a gente chamou as crianças, as crianças iam lá tirar foto Papai Noel e aí levava presente, os 

pais buscaram a cesta básica, e a gente fez essas doações, e então repercutiu esse projeto que a 

gente viu o que tem a importância da EJA, nesse sentido de além de eles estarem ajudando, 

estão aprendendo com projetos, então é muito bom envolver esses projetos. Eu acho que com 

isso os alunos começam a participar mais da escola, eles têm um outro olhar. E outra coisa 

importante também, acho que na EJA tinha que voltar a parte do esporte, que a gente começou 

a fazer, eles veem aquela quadra enorme lá sem utilizar, então a gente vê que precisa essa parte, 

esse investimento na parte do esporte, da saúde, nessa questão da EJA, acho importante 

também.  

 

P: Acaba ficando uma lacuna neste processo, ou seja, nós temos o equipamento, mas nós não 

oportunizamos. Você falou de uma experiência de 2019, aí tratamos de 2020, e 2021 tem 

alguma prática sua que antes você não fazia mas depois aprendeu em 2020 não tem como mais 

pensar em 2021 e depois da pandemia sem. O que você incrementou na sua prática e agora j[á 

parte do seu trabalho mesmo, faz parte do meu uso e que não usava antes? 
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C: Acho que a parte da tecnologia mesmo, acho que a gente deu uma ampliada boa. Eu acho 

que não tem como a gente voltar sem a tecnologia mesmo, tudo mais fácil, formulários. Eu 

acostumei tanto trabalhar à distância que quando eu voltei presencial esses dias para escola, eu 

estranhei porque eu estava fazendo tudo pelo computador, então já ia e abria uma pastinha lá, 

já salvava, e lá no presencial ainda é tudo no papel tudo. A gente estava mal acostumado. Tudo 

tinha que tirar foto, imprimir. Então acho que agora a gente utiliza mais a tecnologia. Eu acho 

que isso não tem como abrir mão mais. E eu falava para os professores: pessoal, vamos nos 

preparar, porque vai chegar o momento em que vai ser tudo tecnológico”, mas a gente não 

pensou que ia ser algo tão rápido.  

 

P: Por exemplo, a gente pode pensar na questão até uma prova na sala de aula hoje, porque na 

hora do presencial, por que não fazer ela no Google Forms? “Estou mandando o link aí”, mas a 

gente acha que o aluno pode colar. 

 

C: Eu acho é uma questão de cultural, de conscientizar. É uma coisa que a gente discutiu sobre 

isso. Nós precisamos ensinar o aluno que ele tem que ser honesto. A gente fez os provões e a 

gente não parou. E aí pelo Forms é como você falou, não tem como voltar ao presencial vai ter 

que ser assim, porque só de gasto mesmo, eliminou muito gasto com cópia, e é muito mais fácil, 

muito mais rápido, tudo muito mais rápido. Eu acho que o aluno já está se adaptando.  

 

P: O estresse de 2020 serviu para abrir nossos olhos para muita coisa daqui em diante também, 

porque não vai voltar a não ter mais, a gente não vai mais cancelar os formulários. Então 

agradeço muito conversa, o papo. E deixar um momento para suas considerações, eu vejo que 

você é um entusiasta da EJA, fala de EJA com um zelo tão grande, muitas vezes a EJA é 

utilizada só como um refúgio, para ampliar jornada, e eu vejo a seriedade com que você encara 

a EJA, você olha para EJA como algo seu mesmo. Então está livre para suas palavras finais 

para a gente fazer o encerramento. 

 

C: Eu acho que a gente tem que ser profissional, a gente tem que ter uma visão ampla, e a gente 

agora está como gestor. Como coordenador eu tive algumas resistências com os alunos, com os 

professores por conta que eu gostava de assistir as aulas deles, não para estar investigando, mas 

sempre para estar melhorando, nas nossas formações. E aquele cuidado mesmo, porque a gente 

percebe que eles estão ali, muitos só querem o diploma, mas a gente sabe que muitos deles 

querem aprender, muitos ficaram muito tempo sem estudar para algum motivo, e a gente se 
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coloca no lugar, tivemos até professor que se formou na EJA e é professor. Foi aluno da EJA e 

é professor hoje, é uma oportunidade que a gente está dando para essas pessoas, para esses 

alunos, a gente se coloca no lugar dele: “e se fosse eu?”. Então a gente tem que ter esse olhar 

de profissional, acho que não importa o tempo que a gente tem. Eu quero agradecer a 

participação, eu acho que ajudou um pouquinho.  

 

P: Ajudou bastante, a gente coleta muitas informações que às vezes a gente não tem. A gente 

precisa às vezes mergulhar um pouco mais nesses espaços e com desejos de que a EJA 

frutifique. Minha mãe fez EJA, meu pai fez EJA, eu dei aulas na EJA. Então faz parte do 

cotidiano também, não sou alguém que olhou de repente e falou “não tem nada para fazer vamos 

estudar a EJA”, Não, era algo que já me tocava antes. Eu fico agradecido e feliz pela sua 

disponibilidade também.  
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APÊNDICE D – Entrevista semiestruturada com profissional responsável pela EJA na 

escola D 

 

P: A conversa é com [D], na expectativa de levantar narrativas que possam contribuir com a 

pesquisa de mestrado. Primeiro ponto eu queria que você colocasse quanto tempo você está na 

educação e quanto tempo tem de experiências nas funções de gestão, como é tua caminhada? 

 

D: Eu já estou há 27 anos na educação, como professor coordenador estou há seis anos. Eu 

vivenciei a sala de aula e agora estou vivenciando a educação. Eu sou professor de [disciplina], 

também fiz pedagogia, fiz gestão e fiz supervisão escolar. A pedagogia que possibilita a gestão. 

 

P: Em seis anos já te dá uma boa capacitação e experiência.  

 

D: Eu costumo falar que com a ajuda dos colegas, ajuda dos professores, durante seis anos que 

estou na coordenação, a cada dia que passa a gente está aprendendo. O vivenciamos ano 

passado, e que estamos vivenciando este ano, toda essa modificação, toda essa transformação 

de muita coisa que a gente não sabia, em termos de ferramentas, em termos de computação, em 

termos de aplicativos, a gente junto com os professores auxiliando a gente, ajudando a gente, a 

própria direção também, a gente está caminhando. 

 

P: Pensando no ano passado, especificamente dia 13 de março, foi dia em que o Dória falou 

que ia fechar as escolas por 15 dias. A ideia no início era fechar por 15 dias. Naquele dia do 

anúncio qual foi sua expectativa? O que veio à sua mente naquele dia desse anúncio? 

 

D: Quando a gente ficou sabendo, a primeira coisa que veio na nossa cabeça, da gestão, dos 

professores e dos alunos, o que a escola, em si, vai fazer com os alunos? Eu, contando com a 

ajuda de todos, o pessoal da secretaria, fomos levantar prontuário por prontuário, na época a 

gente tinha uns 240 a 250 alunos, pegamos prontuário por prontuário, pegamos e-mail de aluno, 

fomos pegando telefone destes alunos, e a ideia de grupo ainda não tinha passado na nossa 

cabeça, a ideia de grupo vai aflorar mais para frente. O que veio em nossa cabeça primeiro foi 

o que fazer com esses alunos. A gente não tinha mais como ter contato com esses alunos, sala 

de aula eles não estavam vindo mais, a tentativa era o e-mail, a tentativa era telefone, então foi 

prontuário por prontuário, aluno por aluno, às vezes o e-mail não batia, às vezes o telefone não 
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batia, às vezes o aluno tinha e-mail mas não tinha senha. Aí a gente foi,  aperta daqui, aperta 

dali, a gente foi meio que normalizando a coisa.  

P: Nesse início em que a ideia era de uns 15 dias para dar uma fechada, dar uma pausa, naquele 

momento você teve alguma orientação clara do que fazer? 

 

D: Não, não, não. Orientação clara, o que fazer, “faz isso, isso e aquilo” não veio para gente. 

Isso é fato! Nem uma escola deve ter tido isso. Estou falando isso por conta de iniciativa própria. 

Eu acho que a iniciativa, como te falei, partiu da gente. Partiu da gestão, partiu dos professores, 

porque a gente não podia. Aí veio o Secretário dizendo que não podia deixar nenhum aluno 

para trás, e fomos “se virando nos trinta”.  

 

P: Aí passaram esses 15 dias e perceberam que ia demorar, porque ficamos naquela de “daqui 

um mês volta”, ou “em dois meses volta”, e vocês perceberam que ia demorar, o que vocês 

pensaram de estratégia para levar atividade, acompanhar devolutiva do aluno, buscar eles, o 

que vocês pensaram na época? 

 

D: Aqui na escola primeiramente foi através de e-mail, aí normalizou mais ou menos, a gente 

mandava e-mail para esses alunos, mandava atividades para esses alunos, aí a secretaria foi 

ligando para esses alunos, fazendo grupo no WhatsApp. Alguns professores também já durante 

as aulas tinham o contato desses alunos para apresentar seminários e afins. Isso ajudou bastante, 

porque foi replicando e depois começou a passar a atividade via e-mail. Os professores 

mandavam as atividades para mim, os professores criavam o link e eu disparava para os alunos, 

mas daí veio aquele negócio: “e o aluno que não tem acesso à internet, aquele aluno que não 

tinha como acessar a internet e tudo mais?”. Daí eu comecei o sistema de xerox, mandava 

mensagem para o aluno, ou os próprios alunos comunicavam os demais, e esses alunos 

começaram a vir para cá. Vinha até a escola, tirava xerox, pegava comigo, levava, fazia, 

marcava um tempo para trazer para a escola, tirava foto e encaminhava para o professor me dar 

o parecer. Foi assim que a gente acabou encerrando o ano de 2020.  

 

P: E isso foi tudo fruto de vocês, não veio nenhuma orientação de usar as ferramentas? 

 

D: Depois do desenrolar da situação, aí a gente começou a receber, através do grupo de PC, a 

ferramenta tal, etc. E como dou aula em outra escola, a outra escola começou a usar o Zoom, aí 

deu problema. Aí a própria escola teve pensar em outra ferramenta. O que eu fazia lá eu 
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conseguia trazer para cá, para adaptar aqui na escola. E dessa forma que a gente foi 

encaminhando.  

 

P: Vocês tiveram no começo muita dificuldade em encontrar alguns alunos, acabou fechando 

o primeiro sem achar? 

 

D: Apesar da busca ativa, e que continua sendo feita ainda, tem sempre aquele aluno que a 

gente não consegue localizar, porque o e-mail não é o mesmo, o telefone não é o mesmo, a 

gente tenta através dos alunos, mas a gente tem até hoje certas dificuldades de estar encontrando 

alguns alunos ainda.  

 

P: Também no primeiro semestre, uma coisa que percebi ano passado foi que veio o kit para a 

EJA, porque sempre vinha o kit para o fundamental I, fundamental II, mas não tinha um kit 

específico.  

 

D: A EJA, desde 2017, a gente começou a receber, sempre vinha para a gente, quando estava 

no presencial a gente levava para a sala de aula, o aluno assinava e eu entregava o kit. Veio a 

pandemia, continuou a mesma coisa, mas passamos a entregar para o aluno aqui dentro da 

escola, mas veio, nunca faltou não. 

 

P: Não se você passou por esse processo de frustração, de vir várias redes, várias resoluções e 

aí vem um projeto bacana, um projeto de recuperação e reforço, projeto de recuperação 

intensiva, mas só que lá embaixo vinha sempre um item: “não se aplica à EJA”. Como que você 

se sentia gestando isso? 

 

D: A gente se sentia um pouco excluído nesse sentido. Apesar que quando vinha alguma rede, 

para alguma OT, às vezes vinha lá anos finais, iniciais ou o médio, eu ia nessa formação, nas 

oficinas que tinha e participava, mas a gente ficava um pouco triste, porque não vinha uma coisa 

destinada para a questão da Educação de Jovens e Adultos. Até então não tinha material, livro 

nem nada, os professores às vezes pegavam o conteúdo do ensino médio regular e acabavam 

adaptando para a EJA. A gente trabalhava muito com aquele “EJA no mundo do trabalho”, que 

tem um site que todo mundo tem acesso, aí os próprios professores às vezes imprimiam as 

disciplinas, e a gente ia desse jeito.  
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P: No ano passado um dos decretos dizia que o estado ia aproveitar a pandemia para tentar 

subsidiar com vários materiais, e aí veio o material, para o regular. E acho que também é outro 

motivo de frustração, porque ficava todo mundo comentando do material, mas e a EJA? O 

primeiro semestre foi praticamente metade presencial e metade não, e aí acho que ficou até mais 

fácil a questão do fechamento do primeiro, porém o segundo semestre foi inteiramente remoto, 

o Secretário tinha o lema de “não deixar ninguém para trás”, e que para o fechamento devia 

considerar os esforços dos alunos, porém como dizer o que é esforço e que não é esforço? Fica 

um grande dilema, uma grande incógnita para a escola se resolver. Vocês aqui que métrica que 

vocês usaram, que régua para dizer: “este é o ponto em que nós vamos separar os aprovados 

dos reprovados”? 

 

D: No primeiro bimestre, aquele aluno que a gente não teve contato nenhum, fizemos a busca 

ativa, conseguimos trazer alguns alunos, não foi a grande maioria. Quando esses alunos 

retornaram os professores fizeram um tipo de uma recuperação em cima desses alunos, 

acabaram trabalhando com o Google Forms, fizemos um provão, incluímos as 11 matérias, cada 

professor disponibilizou duas ou três questões e encaminhamos para esses alunos, eles fizeram 

e então foi uma forma de a gente resgatar, para a gente não ter um número de repetentes tão 

grande na EJA. Então foi dessa forma que a gente passou por cima desse obstáculo, desse 

entrave que a gente estava vivenciando.  

 

P: Aí no segundo semestre foi inteiramente remoto, vocês estipularam um número mínimo de 

atividades? 

 

D: Nós trabalhamos com três atividades. Cada professor trabalhava com três atividades e a 

quarta atividade a gente fazia o provão. Aquele aluno que perdeu as três atividades, duas 

atividades ou uma atividade em si, esse aluno fazia o provão, e esse provão englobava o 

conteúdo daquelas três atividades de cada professor. O aluno tem direito à recuperação, isso é 

fato, a gente não colocar isso, ele tem direito ao processo de recuperação. Na EJA a gente tem 

muito caso de doença, caso de família, caso de gravidez, caso de trabalho, e o que pega mais na 

EJA é a questão do trabalho.  

 

P: Aqui estão os dados que eu compilei, não sei se você tem todos esses dados, esses números, 

que eu acabei fazendo levantamento numérico. Então da primeira série vocês tinham 69, destes 
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31 acabaram reprovados, pouco mais de 44%. Depois 40 matriculados no primeiro, e 21 

reprovados, mais ou menos a mesma quantidade. Aqui a demanda vem de onde? 

 

D: Vem da [escola] do município. Nós temos aqui do lado a escola que tem do 6º ao 9º ano, 

terminam os anos finais e as salas são mandadas para a gente. O aluno, quando estão lá na 

[escola municipal] eles acabam recebendo o material, tanto que a primeira coisa que dizem é 

“mas não tem apostila?”. Até então a gente não tinha recebido livros.  

 

P: No segundo começou com 88 alunos, 27 reprovados, taxa menor em relação ao primeiro. A 

mesma coisa no segundo semestre. Terceiro, as taxas vão se aproximando. Tinha um grupo até 

grande nesse segundo semestre de terceiro ano. Aqui o consolidado geral. Esses são dados que 

eu peguei da SED. Eu percebi, e outras escolas acabaram citando, que o pessoal do primeiro 

ano que chegam aqui, eles chegam com mais dificuldades do que trabalhar com os outros 

alunos, que como estavam entrando na escola, e aqui eles já tinham dado uma sequência mais 

ou menos.  

 

D: O próprio conhecer o professor porque, às vezes, como vem de uma escola diferente, sai dos 

anos finais e vem para o médio, o conhecer acaba sendo importante, o vínculo, o bate papo. O 

aluno da EJA gosta de atenção, por incrível que pareça são carentes demais. Então eu sempre 

falava para os professores que antes de começar o conteúdo, de chegar lá e já encher a lousa, 

espera um pouco, bate um papo com esse aluno.  

 

P: Durante o ano, teve algum episódio de algum te procurar para dizer que ia desistir, que não 

queria o remoto. 

 

D: Tivemos alunos que vinham até à escola, ligavam na escola, me procuravam aqui no horário. 

Eu pegava e batia um papo com esse aluno: qual sua dificuldade, por que está querendo desistir? 

Muitos eram por questão de trabalho, era do diurno, daí o patrão vai e transfere para o noturno, 

daí complica também esse aluno, daí vinha e conversava comigo. Junto com os professores, a  

gente conversava e analisava, e ajudava esse aluno através de trabalho, a gente passava um 

trabalho para os alunos, depois esse aluno fazia uma atividade, fazia uma prova referente àquele 

conteúdo, então tinha bastante isso. 
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P: Ano passou também rolou um mito de que ninguém ia ser reprovado, porque era um ano de 

pandemia. Quando vocês divulgaram o resultado não aconteceu de aluno vir reclamar de por 

que reprovou? 

 

D: Por incrível que pareça eu tive um aluno, eu tive um aluno só que veio com essa fala. Na 

hora que chegou no finalzinho, ele mesmo percebeu que ia ficar retido, quando a gente 

disponibilizou a relação dos alunos. No desenrolar o próprio Secretário veio com outra fala em 

cima disso, atrelado a uma atividade. Isso ficou bem claro. 

 

P: Ele acabou trocando por “nenhum aluno vai ser prejudicado”.  

 

D: Com o “nenhum aluno vai ser reprovado” muitos acabaram pegando isso: “não vou fazer 

nada porque tanto faz eu fazer ou não fazer, eu vou ser aprovado”. Aí depois o próprio 

Secretário mudou o discurso. Muitos nem procuraram a escola porque achavam que não iam 

ser reprovados. Eu, particularmente falando, não acho justo aquele aluno que faz tudo, corre 

atrás de tudo, e aquele aluno que não fez nada, não correu atrás de nada, esse aluno ser aprovado. 

Eu acho que esse aluno tem que mostrar de alguma forma que ele merece ser aprovado.  

 

P: Tem um monte de resolução que saiu ano passado. Você acha que se você tivesse seguido 

estritamente o que vinha nessas documentações todas, ia sair um bom trabalho? Que trabalho 

ia sair se você seguisse estritamente o que veio de orientação? 

 

D: Eu lia todas as orientações que acabavam chegando até a escola, até mim. A EJA vive em 

cima de adaptações, às vezes muitas coisas que acabavam chegando, se tinha como adaptar, 

criar de uma outra forma, de um outro jeito, eu criava. Isso foi feito não só por mim, mas acabou 

sendo feito junto com os professores, a gente acabava fazendo isso sim. Às vezes era totalmente 

fora da realidade, do aluno da EJA, então a gente acabava adaptando de uma outra forma. 

 

P: Houve, no ano passado, alguma OT para a EJA? Porque tem especificidade muito clara de 

orientação principalmente no primeiro semestre. O regular tinha o ano inteiro para decidir o 

que ia fazer, porque talvez voltasse em setembro, talvez voltasse em outubro, talvez voltasse 

em novembro e depois talvez voltasse na última semana, nas falas do Secretário. Mas a EJA 

em julho teve que fechar, ou seja, teve alguma conversa específica com a EJA ou sempre era 

uma coisa muito geral? 
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D: Especificamente falando não. Lá na Diretoria você tem o PCNP do ensino médio, por 

exemplo, você tem o PCNP da matéria x, y, z, mas você não tem o PCNP que seja focado na 

questão da EJA.  

 

P: Hoje o que você sente mais falta em questão de subsídio, formação, suporte que poderia 

aprimorar sua prática na EJA como coordenador? 

 

D: Eu acho que faltam reuniões direcionadas para a EJA. No começo desse ano fomos até à 

[escola E], conversamos com a coordenadora, porque ano passado eles faziam as aulas remotas, 

online, e neste ano começamos também, que ano passado não fizemos.  

 

P: Para este ano de 2021, o que você trouxe de 2020 como uma prática que vai manter? Não 

fazia antes, mas agora mesmo que acabe a pandemia você vai manter. 

 

D: Eu acho que é o contato a distância, este sistema não cai mais. Antes a gente tinha 

dificuldades em conversar com esses alunos. Nós temos a questão do WhatsApp, temos 

contatos com esse alunos, e acho que isso não pode ser tirado, não pode ser excluído jamais, e 

isso não vai sair. 

 

P: Em nossa conversa ficou bem claro o quanto você batalha para que a EJA aconteça. E nesse 

momento quero agradecer sua colaboração, parceria e disponibilidade, e deixar suas 

considerações, o que você vê de frutos. 

 

D: Eu gosto do que eu faço. Eu estou há 27 anos dentro de Diadema, como professor eu gosto 

de ter contato com os alunos, e o que eu penso é que nossos governantes deveriam olhar a 

educação com outros olhos, deixar de lado a questão da política, deixar de lado essa briga 

política que nós temos no país, e como professor de história, historicamente quem paga é o 

povo.   
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APÊNDICE E – Entrevista semiestruturada com profissional responsável pela EJA na 

escola E 

 

P: Essa conversa aqui com a [E], que gentilmente se dispôs a colaborar na pesquisa. O intuito 

é fornecer subsídios para que a pesquisa que eu desenvolvo no mestrado na Unifesp possa se 

desenvolver um pouco melhor, observando as narrativas das pessoas que estiveram à frente no 

processo de EJA em 2020, nesse contexto todo de pandemia. E o primeiro ponto, eu queria que 

você se identificasse, o tempo que você já está no magistério, que funções você já desempenhou 

e por quanto tempo você desempenhou as funções? 

 

E: Contando o magistério vai fazer 18 anos, como professora do ensino fundamental II, aí 

depois eu fui professora de telecurso e aí depois acabou o projeto do telecurso e eu fui para 

EJA. Eu caí no projeto da EJA, então a EJA eu acredito que eu estou há uns 14 anos, sempre 

em escolas do fundamental II e depois só ensino médio, então já percorri várias escolas de 

Diadema que tem a EJA.  

 

P: E qual que é a sua formação? 

 

E: Eu Sou formada em História, tenho licenciatura plena em História e há um ano eu me formei 

em pedagogia. 

 

P: E isso te possibilita também você estar atuando na gestão. E aí durante todo o ano passado 

você que conduziu a EJA, esteve à frente da EJA em 2020. E isso te dá uma boa bagagem. E 

aí, no ano passado, no dia 13 de Março, o governador anunciou: “vamos fazer um fechamento, 

15 dias fechado”, o quê que veio na sua mente naquele momento? 

 

E: Quando começou, um pouquinho antes de começar no Brasil eu já estava um pouquinho 

antenada porque meu esposo mora fora do Brasil e lá fora, nos Estados Unidos, já estava muito 

forte e já estava começando a vir rumores, e eu comecei já a me projetar, porque uma das 

primeiras medidas nos países, que são países de primeiro mundo, foi o fechamento das escolas, 

então com isso eu já tinha me antecipado, feito um cronograma de atividades para os alunos 

estarem fazendo em casa. E aí com isso o que eu pensei, quando virou essa questão da correria 

depois do dia 13, os alunos já saíram daqui, quando a gente informou para eles que iria ser aula 

remota, nós já informamos e já passamos as atividades para eles estarem fazendo em casa, e aí 
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a gente iria abrir um grupo do WhatsApp com todos os contatos deles e depois de duas semanas 

nós migramos para o [Google] Classroom e para o [Google] Meet. Então eu fui entender um 

pouquinho a mais da plataforma Meet porque eu já conhecia, por conta desse contato que eu 

tenho muito do exterior, e eu fui trabalhar isso para os alunos, então eu refiz um horário, é 

oficioso, porque não é um horário oficial, mas um horário voltado para o Meet. Conversei com 

os professores, a princípio não foi muito fácil, porque para eles era uma ferramenta muito nova 

e se falava muito do remoto, ninguém sabia o que estava acontecendo e a gente trabalhou, fiz 

esse treinamento com eles e no final de março nós já estávamos migrados com todos os nossos 

alunos já estavam na plataforma Meet. Então quem tinha esse acesso à tecnologia, já estava 

com o Meet, então eles foram dando continuidade e a gente migrou para o Classroom. Então o 

grupo de WhatsApp ficou só para caráter informativo, algumas atividades para os alunos que 

não tinham condições e nem recursos da internet, quando eles não tinham condição pelo 

WhatsApp eles pegavam aqui e com isso vai dando atenção a todo um remoto, porque se falava 

de voltar, não sei se você lembra, mas falava assim “ah, isso não vai durar muito tempo”, mas 

como eu estava acompanhando muito o que estava acontecendo no exterior, por conta do meu 

esposo, que ele também é da área da educação, que eu imaginei que “aqui também não vai 

voltar, porque se um país de primeiro mundo, com todos os recursos, com todo o apoio do 

governo não voltou, nós aqui, nós não iríamos voltar”. Então a gente já pensou, fez um projeto, 

a gente readequou o projeto que a gente tem, porque a gente tem um projeto específico para a 

EJA, visando esse remoto, considerando os próximos meses até dezembro. Se a gente voltasse 

antes, a gente voltaria pelo que a gente já tinha planejado, senão a gente ia continuar, então a 

gente teve o plano A e o plano B. E com isso, a gente não tem uma ideia do governo, quando a 

gente teve depois, o primeiro replanejamento, tudo daquilo que veio a gente já estava à frente,  

porque a gente já estava fazendo, já estava muito bem estruturado, até os alunos também se 

adequaram muito bem, mas foi um desafio muito grande, porque quando você fala de migração 

sistêmica, quando você fala de remanejar, colocamos todos os nossos alunos no centro de 

mídias. Então você tem que fazer um trabalho em conjunto com o pessoal da secretaria, então 

tive que desenvolver um treinamento com eles, não para eles aprenderem a mexer só na 

ferramenta, mas um treinamento também dessa nova consciência e dessa realidade que estava 

aparecendo. Só que isso a gente não teve do governo.  

 

P: Nesse momento de março, em que vocês falaram “e agora, fechou tudo!”, houve um 

orientação do governo “olha, nós vamos fechar por um mês e vocês continuem fazendo desta 

forma”, teve algum direcionamento aí nesse primeiro momento? 



156 

 

E: É assim: no primeiro momento, nós tivemos as resoluções, os comunicados da SEDUC, mas 

estava tudo muito perdido, porque era tudo muito novo para todo mundo, não teve um 

direcionamento que nem uma do governo que falou assim: “olha, vocês vão fazer isso, isso e 

isso”, ele deixou muito aberto, e isso eu acho muito bacana para a gente trabalhar com as 

ferramentas, em muitas escolas já estavam migrando para o Classroom, outras por Meet, e 

outras por [Microsoft] Teams, outra só pelo no grupo de WhatsApp, então ele deixou em aberto. 

E o centro de mídias, quando um plano para a rede lá em março, a gente não tinha tantos 

recursos do centro de mídias, como a gente tem agora, como ele foi se inovando no decorrer 

dos meses. Nós tivemos que arregaçar as mangas e falar assim “não, eu vou direcionar o que o 

que é o melhor”, com apoio da direção, lógico, supervisão, enfim. 

 

P: Interessante. Acho que o ponto fundamental foi essa ponte que você tem com o exterior, que 

isso aí facilitou você a ter um feeling, “gente o negócio não vai ficar bom, acho que a gente vai 

ter que pensar”, então de certa forma você aproveitou a sua bagagem, as suas relações para dar 

alguns passos que, de repente, outras escolas aqui em Diadema, no estado, não tiveram essa 

percepção. E vocês acabaram montando toda uma estrutura para os alunos, com atividades, 

devolutivas e esse contato. E você falando, o estado falou: “faça!”, o quê? Não sei! Tem que 

fazer! Essa é uma lacuna grande que acabou gerando mais distorções talvez. 

 

E: Só complementando, eu venho já do privado. Eu tenho 29 anos de recursos humanos e 

gerência de recursos humanos, supervisão, então isso também ajuda muito você trabalhar com 

esses impactos que vem, porque na indústria você tem que ser muito rápido, então eu trouxe 

também essa bagagem do privado. E adaptando, lógico, para a questão educacional, e teve que 

ser muito rápido, e a gente não podia esperar, até mesmo porque quando eu falo na realidade 

EJA, eu falo de uma realidade que ele termina o semestre, é por semestre, é diferente do regular. 

Então, veio em março a pandemia, nós iríamos concluir o semestre em julho, então tinha que 

ser tudo muito rápido. 

 

P: Tem que pensar que é um curso de quatro meses, praticamente. Tem quatro meses aí de 

curso e se tenho um ano inteiro trabalhar, tudo bem, você vai contornando, vai pensando “depois 

a gente consegue puxar” mas a EJA não dá para puxar, fechou em março mas em junho tinha 

de estar já finalizando o fechamento. Aí você falou que vocês criaram um grupos e foram 

inserindo os alunos. Como que foi esse início de contactar todos eles? Já estava bem simples? 
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Já tinha algum plano antes disso? Já era costume da escola, uma prática ter esses grupos de 

contato ou tiveram que fazer um “Deus nos acuda” de procurar? 

 

E: Antes de eu entrar aqui eu vi que não tinha esse controle absolutos dos alunos, de contato 

pelo WhatsApp, é muito importante. Então eu já tinha isso em Excel, o contato de todos os 

alunos, independente de pandemia. Todo ano eu faço isso, o controle dos nossos alunos. Então 

eu fiz isso com o Excel, todos esses contatos, todos esses telefones. E aí a escola me forneceu 

um aparelho celular, ela disponibilizou um chip, a gente importou os dados para o WhatsApp, 

para o grupo, e com isso a facilidade de você fazer o grupo é muito mais rápido quando você 

tem os dados dos contatos. A gente fez isso muito rápido. A gente tinha isso basicamente pré-

feito, a gente só importou as informações. 

 

P: Pode ter acontecido, não sei, de alguns contatos estarem meio distorcidos. Que outra rede 

você acabou buscando? O intento, quando a gente está neste processo é: “eu quero 100%, eu 

não admito deixar alguém de fora”. Nosso apego à educação, até aquele senhorzinho mais 

humilde, você fala “mesmo se eu conseguir não vai dar conta, mas eu quero, eu quero 

encontrar”. Houve casos assim que vocês não conseguiram contato? 

 

E: Sim, teve. A gente pagou um motoboy. A escola pagou um motoboy que foi na casa de 

alguns alunos, e alguns alunos que ele não conseguiu, eu fui procurando o contato através de 

outros alunos e eu fui até a residência, eu mesma fui até a residência deste aluno, um aluno que 

estava mais relutante, um aluno que não conseguiu contato, eu mesma fui até a residência dele.  

 

P: Poxa, só isso aí já dá um alívio de pensar a educação assim nos seus detalhes. A gente vai 

pensando em tantas coisas. Esse celular que você disse que a escola disponibilizou, foi com 

recursos próprios, foi alguns subsídios do governo, de que forma que aconteceu essa aquisição? 

 

E: Foi com recurso do governo, através da verba a diretora comprou celular e o chip ela 

comprou do próprio bolso dela e ela colocava crédito, do próprio bolso, porque a gente ainda 

não tinha essa questão do chip. Até o ano passado era eu ou era ela colocava crédito e a gente 

falava muito pelo WhatsApp que dá para falar pelo WiFi. 

 

P: São os percalços que a gente vai enfrentando. O ano passado, pela primeira vez, e isso é um 

desejo antigo, pela primeira vez o governo enviou um kit escolar para os alunos, que acabaram 
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não usufruindo tanto na prática, mas pela vez houve o envio de material para a EJA, um material 

diferenciado, que eu tive acesso. Que símbolo tem isso aí, o quê que representa para você que 

está na coordenação, o quê que representou para os alunos quando você conseguiu fazer entrega 

para ele desse kit? 

 

E: Olha, se foi uma representatividade muito grande, de muita importância, porque muitos não 

têm condições, e foi um kit realmente diferenciado, porque eu tinha lapiseira, tinha calculadora. 

Às vezes a gente pensa que é tão pequeno, mas para muitos isso representa muito. Então fiquei 

muito feliz quando veio isso para EJA, esse olhar diferenciado. Eu não tenho acesso ao kit do 

regular, mas esse olhar diferenciado.  

 

P: Você foi falando de material, eu fiz aqui um recorte de várias resoluções que falam sobre a 

EJA, e tem aqui, por exemplo, a resolução 38, que dispõe lá em abril ainda o programa aprender 

em casa. E aí ele fala “vamos fazer um programa para aprender em casa”, depois ele tem 

também no mesmo mês, alguns dias depois uma resolução 45 em que ele fala sobre a 

necessidade de assegurar as condições para que favoreçam formas de realizar atividades não 

presenciais, porém ele falou “a gente tem que tentar todos os esforços para subsidiar”, mas não 

houve o material, nesse ano passado para a EJA, enquanto o regular teve diversos subsídios, 

roteiros de estudos com as habilidades essenciais, a EJA acabou ficando meio de fora. E aí você 

vê também que, depois mais adiante, em setembro ele fez um outro programa que era um projeto 

de reforço e Recuperação, mas só que deixa claro “esse projeto não tem EJA, é um projeto 

específico para algumas séries do fundamental e do médio. Depois, em outubro, que aí sim ele 

começa a falar “bom, a gente tem que procurar a EJA, para o ano que vem, a gente tem de fazer 

a campanha de matrícula”, mas a gente ainda fica meio “poxa vida, tantas coisas” e só em 

novembro é que ele fala “vamos pensar num critério de aprovação da EJA”, mas a gente vê 

diversos momentos, que há um projeto de recuperação igual ao que foi aplicado em janeiro, o 

projeto de recuperação intensiva, mas que já falou “olha, esse projeto não é para a EJA”. E em 

diversos momentos a EJA já entrava nas resoluções como uma exceção. Enquanto coordenação, 

não sei qual seu grau de frustração quando você via programas novos surgindo e o olho brilhava,  

“lá vem um problema novo”, aí você lia na íntegra e falava “hum, mas não é para gente... é tão 

bom, mas não é para gente”. 

 

E: O que eu sempre fiz em minha gestão como coordenação: não vinha para nós, igual ao  

processo de recuperação não veio, mas a gente tentou adaptar para nós. Igual ao MMR, eu gosto 
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muito do MMR. O MMR não tem para a EJA, mas eu pego o MMR e eu adapto para minha 

realidade de EJA e isso vai ficar dentro do meu portfólio, isso é um documento nosso, eu mostro 

para a supervisora, mas eu gosto muito de pegar o que vem para o regular e o que dá para 

adaptar para a EJA a agente adapta, mas isso é um trabalho que eu faço, porque eu acho que a 

gente não tem que ficar de fora. A gente tem qualidade, a gente tem condições, a gente tem 

perfil tanto quanto o regular. E eu acho que é todo um processo. Eu acho que já está 

caminhando, porque antes era totalmente excluído. Hoje em dia eu vejo que a secretaria já está 

começando, aos poucos, a caminhar, mas falta muito. A gente não tem essa questão de buscar 

alunos da EJA, da matrícula. Eu vejo que é muito pouco a questão de propagandas, de anúncios. 

É muito pouco o que a gente vê. Eles poderiam investir mais, porque hoje o que eu vejo que os 

maiores desafios nossos não está sendo mais manter o aluno, porque hoje eu entendo que cada 

aluno tem o seu tempo, ele tem seu momento, mas hoje nosso maior desafio é a gente captar 

aluno. Aonde estão estes alunos? 

 

P: Eu vou aproveitar que a gente tocou nesse assunto sobre demanda de aluno e eu vou 

apresentar para você o estudo que eu fiz específico do [E]. Eu fiz um estudo aqui do ano 

passado, o rendimento. Aqui a gente tem a primeira série, no primeiro semestre vocês tinham 

99 alunos matriculados, foram reprovados 29, ou seja, 29,29% de reprovação. No segundo 

semestre a gente vê o número de matrícula caiu muito, tiveram muito poucas entradas. E mesmo 

aí ainda manteve mais ou menos o mesmo grau de reprovação, cerca de um terço, de alunos 

reprovados. Segunda série eram 120 matriculados, no final foram 22 reprovados. No segundo 

semestre tinham 19 aprovados e a gente vê que manteve ali mais ou menos a média de 18% de 

reprovação, um quinto talvez. Depois a terceira série, eram 118 e 32 reprovaram no primeiro 

semestre e no segundo semestre vocês tiveram mais alunos na terceira série e tiveram menos 

reprovados, ou seja, foi um trabalho bom, um trabalho exímio. Aqui é a totalidade, no primeiro 

semestre tiveram 337, com 83 reprovados, e no segundo semestre o índice de reprovação caiu 

bastante quando a gente olha no total. Primeiro alguns pontos: a primeira série de vocês, vocês 

recebem alunos de demanda, de busca autônoma deles ou já vem alunos encaminhados?  

 

E: Nós recebemos encaminhados uma parte pela prefeitura outra parte por captação. A gente 

faz toda propaganda, nós fazemos propaganda e essas inscrições que vem aqui na secretaria, 

mas o que eu vejo, esse ano a gente teve redução sala, eu estava com nove salas, então reduzi  

duas salas por falta de demanda,  e porque eles aumentaram a capacidade. Eu acho que isso é 

uma coisa que o próprio secretário, a própria secretaria deveria rever. Eu estou com salas hoje 



160 

 

com 40 a 45 alunos, sendo que no regular eu consigo abrir sala com 30 a 35. E agora que estou 

esperando um coordenador vir eu quero fazer e focar num trabalho específico de captação. Eu 

ainda quero entender o quê que falta, porque hoje nós ofertamos uma escola diferenciada, uma 

escola que tem mesmo nível, e eu falo de educação, se a gente for comparar de algumas escolas 

que estão ofertando pelo remoto, do pedagógico, então eu tenho material para esses alunos, eu 

tenho de graça, é gratuito, eles não pagam nada, a escola está aqui esperando. O quê que falta 

para eles virem? O quê que está impedindo? Porque eu estou numa localização, se você for ver 

eu estou num ponto bem estratégico aqui. Então o quê que falta para nossa escola? A gente 

mudou toda a direção, mudamos a coordenação, mudamos a linguagem da escola, e aí o quê 

que falta para esses alunos chegarem? A gente está aqui. Eu não tenho problema com a direção 

porque tem escolas específicas que a direção fala: “vai abrir oito salas”. Eu tenho 14 salas que 

a minha diretora falou: “se tiver aluno para as 14 salas nós vamos abrir as 14 salas”. Então eu 

tenho disponibilidade de todas essas vagas, mas aonde estão esses alunos? Como que eu chego 

com a minha comunicação nesses alunos, nessas pessoas? Que é algo que eu tenho me 

perguntado muito: como chegar até eles? Eu já tentei de várias formas: a gente contratou carro 

de som, contratei panfletagem, pagamos do nosso bolso, professores da Escola custearam, 

colocamos faixas em lugares estratégicos, Facebook, a gente para divulgação no Facebook, em 

grupos de WhatsApp, mas aonde estão essas pessoas? Eu não sei. Você que estuda EJA de 

repente você pode me auxiliar em como chegar a informação, talvez, nessas pessoas. A gente 

está aqui. 

 

P: Está aí e fazendo um bom trabalho. Eu só queria que você fizesse um destaque, 

principalmente aqui no trabalho do terceiro ano, que segundo semestre teve uma melhora muito 

grande nos índices, que impactou no contexto total.  

 

E: Eu peguei como uma meta. Eu queria bater uma meta de redução. Eu coloquei uma meta de 

15%. Eu falei: “eu quero chegar no máximo 15 ou 16%”, eu não lembro quando eu coloquei, 

acho que 17% coloquei de retenção. E aí eu peguei e falei: “eu preciso fazer um trabalho 

intensivo”, aí eu peguei uma funcionária aqui da secretaria, treinei ela, porque não adianta 

deixar só na mão deles, então você tem que treinar, eu sentei do lado dela e falei assim: “você 

vai ligar, você vai agir assim, assim e assim”, e ela fez um trabalho muito bacana, muito 

intensivo, de a gente ligar para alunos. Eu comecei a ligar em final de semana, ela também, para 

os alunos que a gente não tinha contato, para os alunos que não tinham feito atividades, e aí eu 

trouxe a esses alunos, eles não podiam entrar na escola e eu na porta da escola comecei a 
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conversar com eles, comecei a trazer essa consciência da importância de passar de ano, de 

entregar as atividades, de fazer. E aí foi acontecendo. Foi assim, conversando com um, com 

outro e aquilo se iluminou, então foi um trabalho muito legal, muito árduo. Eu comecei a mapear 

com gráficos e aí você via os gráficos,  você via diminuindo, e o trabalho ia dando certo, porque  

tem hora que parece que você começa a fazer um trabalho, e o trabalho está tão enroscado, 

“poxa, estou andando por um lado, eu não tenho uma luz no fim do túnel”. E aí foi um trabalho 

muito legal e juntamente a isso nós tivemos dois projetos de muito impacto, que foi o sarau 

literário e a feira de ciências, porque a nossa feira também foi de uma outra formatação e isso 

deu um “boom”. Começou a repercutir entre eles. E aí foi que deu todo esse resultado, mas isso 

foi com muito desafio, mas ao mesmo tempo com muita leveza, porque era um trabalho de 

formiguinha, de consciência mesmo, de você chegar no aluno e falar “olha, você precisa fazer 

se você quiser, eu não interfiro na sua vida pessoal, no seu livre-arbítrio, mas se você fizer você 

vai ganhar isso, isso e isso, pensa, leva para casa, vê se vale a pena” e assim a gente conseguiu, 

foi bem bacana.  

 

P: Analisando de uma forma mais fria, esse mesmo impacto parece não ter dado muito certo na 

primeira série. O que será que pode ter acontecido ali no primeiro ano? 

 

E: O primeiro ano, eles não eram alunos nossos, eles vieram da prefeitura e, segundo eles, eles 

vêm com um conceito, com uma cultura que na prefeitura eles tiveram, nesse momento de 

pandemia, eles tinham tudo pronto. E aí eu falei: “aqui não funciona dessa forma, aqui é uma 

escola estadual”, e na hora que eles se referiam a tudo pronto, eles estavam falando de uma 

forma geral, que era um trabalhinho, uma folha, que até alguns professores facilitavam a 

resposta. E quando eles viram esse desafio de vir para cá, de ter que fazer, de ter que desenvolver 

a leitura, eles tinham que desenvolver determinadas habilidades, muitos não quiseram, E eles 

falavam que preferiam o presencial. Então, com os primeiros anos é bem desafiador, porque 

eles vem com a cultura, é muito difícil você quebrar esse paradigma, falando de uma forma 

remotamente, porque quando você está no presencial você tem vários tipos de trabalho que você 

pode desenvolver, agora no remoto fica um pouquinho mais complicado quando você tem esse 

tipo de situação. 

 

P: Entendi, ou seja, acaba o trabalho não dando impacto porque você acaba tendo essas 

dificuldades, esses percalços. E aí que você falou de número, você falou de demanda. Eu fiz 

um outro estudo comparativo sobre as turmas, eu peguei o número de retidos do primeiro 
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semestre, e aí eles automaticamente estão matriculados na mesma série. Eu estava vendo aqui 

a quantidade de novos. No primeiro ano vocês tiveram 39 novas matrículas, teve um bom ganho 

de novos alunos, provavelmente essa demanda que você falou da prefeitura, somada à demanda 

de balcão aí na secretaria. No segundo ano vocês tiveram um acréscimo de 19 novas matrículas. 

Vocês estão fazendo um bom trabalho também na comunidade. No entanto, no terceiro ano 

houve um decréscimo de uma vaga, talvez algum aluno que se manifestou que não ia continuar 

mesmo, pelos números aqui, pelos cálculos que eu fiz, isso aí aconteceu em algumas outras 

escolas também, de alunos que foram até escola e falou: “eu não vou ficar, eu prefiro abrir a 

minha vaga para outra pessoa ocupe”. Não sei se você se recorda de alguma cena disso, mas os 

números aqui que acabaram indicando esse panorama. Houve também um bom trabalho de 

vocês ali na demanda de busca mesmo dos alunos, e aí só para a gente já encaminhar para parte 

final aqui: vocês tinham que fazer um acompanhamento ferrenho dessas devolutivas, até para 

vocês mesmos conseguirem se provar que o trabalho de vocês estava sendo bem feito quando 

você olhava as devolutivas dos alunos, e vocês perceberam o aumento ao longo do processo ou 

a diminuição ou foram “olha, a gente vai ter que adaptar essa estratégia, esse tipo de atividade 

não funciona e tem que fazer agora esse outro tipo de atividade”? 

 

E: Foi. Foram muitas experiências. A gente teve  de adaptar algumas atividades, porque a gente 

tinha muita atividade de pesquisa, então a gente vê a condição do aluno, então houve realmente 

esse momento que foram as adaptações, a gente via que não dava certo ali, a gente já pensava 

num plano B, para adaptar.  

 

P: Entendido. No final do ano, então, como eu falei para você, saiu a resolução 82 que falava 

sobre os critérios de aprovação, mas ele também não era uma coisa muito clara, ele falava em 

síntese que devemos considerar os esforços, o secretário Rossieli, falava a todo momento, 

devemos observar e favorecer todos os esforços que os alunos fizeram. Dentro deste panorama, 

enquanto escola, enquanto grupo de professores e de gestores, que critério vocês fizeram, qual 

a métrica para falar “olha gente, é aqui! Esse é o ponto entre quem vai ser aprovado e quem não 

vai ser”, onde foi essa régua para dizer: “aqui na escola vamos fazer dessa forma”? 

 

E: Nós usamos a questão de o aluno que não entregou absolutamente nada, que a gente não 

conseguiu contato, que a gente foi até a casa, e esses alunos alguns tinham mudado, esses alunos 

é que foram retidos. O restante, os alunos que fizeram atividade, todos fizeram atividade. Nós 

tomamos esse cuidado, não fazia atividade pelo Classroom, mas ele fez a atividade para entregar 
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na escola, então a gente teve um controle absoluto de não passar nenhum aluno que não entregou 

a atividade ou que entregou a atividade só com um professor. Não! Todos tiveram que entregar 

atividade. Foi muito trabalhoso, porque vocês estava trabalhando com, praticamente, duas 

ramificações, dois tipos de plataformas de trabalho, que era eles entregarem aqui e eles fazerem 

a entrega pelo Classroom. Eu fiz um controle absoluto de receber, de passar para professor, do 

professor corrigir, então foi todo um trabalho, mas não tinha só eu aqui envolvida, é um trabalho 

em conjunto, os professores vieram, separaram as atividades e, enfim, foi feito desta forma. 

 

P: Vocês tiveram um bom êxito. Estou analisando aqui Diadema e vocês tiveram bom êxito 

nesse processo. E você, diante de todas as orientações, se fosse talvez seguir restritamente 

aquela famosa frase, “bem Caxias”, as orientações que o governo passou, você acha que o seu 

trabalho teria saído do melhor ou pior se você seguisse somente o que o documento frio te 

indicava a fazer? 

 

E: Se a gente tivesse seguido só o documento, nós não tínhamos conseguido todos os números 

que nós conseguimos, porque o documento ele fala para uma rede, e a rede é muito grande. 

Então você tem que adaptar, lógico que cumprindo todas as normas, adaptar também para sua 

realidade, adaptar, incrementar o que precisar ser incrementado, ir um pouco além do que está 

escrito só ali, mas respeitando, lógico, a resolução, mas se fosse seguir estritamente ou fosse 

esperar eles decidiram e a gente não ter tomado a frente, nós não teríamos conseguido. 

 

P: De que forma que vocês conseguiram apresentar para os alunos o resultado final? Vocês 

mandaram para eles nos grupos ou colocaram na escola a divulgação disso? 

 

E: Na escola, como a gente não voltou, eles não tem, mas todo início de ano, agora a gente fez 

isso no remoto, o primeiro dia eu faço uma reunião com todos os alunos. Então a gente fez uma 

reunião via Meet este ano e eu apresentei todos os resultados e todos os trabalhos que foram 

feitos na escola. Então os alunos eles têm esse acesso, eu faço um agradecimento a todos eles 

porque eles também fazem parte, tanto eles como os docentes, e a gente apresenta para eles. 

Nesse caso a gente apresentou via Meet esse ano. Eu fiz a apresentação tanto para eles como 

para os professores também. Quando você está envolvido, você não tem muita noção. Quando 

você fecha o trabalho e quando você apresenta os resultados, até para equipe mesmo, é uma 

surpresa muito grande para eles. 

 



164 

 

P: E o quê que você ainda sente falta, de um subsídio, de uma parceria da SEDUC, para que o 

trabalho na EJA aí no [E] possa ser um pouco mais além do que vocês já fazem? 

 

E: Hoje o que eu preciso é da parceria em relação à captação de alunos. Eu ainda não sei como 

fazer isso de uma outra forma, para essa comunicação chegar, preciso de recursos do marketing 

mesmo, investimento em marketing, porque eu vejo que isso, a gente que é da EJA, para a gente 

não vem sala pronta como regular, então eu vejo que a gente precisaria ter esse treinamento 

mesmo, do marketing digital ou como a gente captar, como a gente chegar, como a gente falar 

essa linguagem. Eu acho que isso falta muito, principalmente para nós. E o que eu acho que 

falta para a EJA, hoje eu não posso falar de recursos para projetos, porque aqui a nossa diretora 

banca os nossos projetos, a escola banca, então o que eu gostaria era trazer para EJA a parte da 

robótica, a parte mais técnica e eu acho que isso na EJA iria dar um gás muito grande se a gente 

trouxesse, implementasse o espaço de inovação com a robótica. Eu acho que com isso a gente 

poderia trazer mais alunos, os alunos iam voltar mais empenhados 

 

P: E ano passado eu conversando com alguns professores que diziam para mim: “tantos detalhes 

e ferramentas implementei no remoto” e dessa forma, para 2021, o que você trouxe de 2020 

para falar “isso eu tenho de continuar fazendo, eu não fazia até 2019, mas de agora em diante 

isso vai fazer parte da minha rotina não importa se a pandemia acabar”?  

 

E: Uma das coisas que, se não importar, se a pandemia acabar ou não, a gente vai continuar é 

com o Classroom, que é uma ferramenta muito importante, o Google Forms, a gente trouxe a 

inovação e tecnologia, então os professores aqui têm que usar o Google Forms. A tecnologia é 

imprescindível, que é algo que vai ficar. As apresentações do PowerPoint, a escola já está sendo 

preparada, a gente conseguiu com as televisões que vão chegar mais os recursos que a gente 

tinha,  a gente conseguiu equipar todas as salas, então eles vão ter televisores, porque o 

Datashow fica muito caro, e eles vão poder trabalhar com apresentações do PowerPoint, como 

eles estavam fazendo, e isso é algo que tem que fazer. A lousa branca que é algo também que, 

o giz, não vou dizer que já está aposentado, mas a gente já tem que trabalhar uma outra 

linguagem, com a lousa branca, e trabalhar com tecnologia, e os projetos. Eu sou apaixonada 

pela EJA, não só aqui da escola [E], mas pelo projeto EJA. Eu acho que o projeto, quando você 

apoia, ele dá certo. O que precisa é de as pessoas serem treinadas e ter um direcionamento, 

porque é um projeto que funciona. Eu acredito muito nesse projeto, e o que eu vejo é que falta 

isso, eu vejo também que falta uma união aqui em Diadema, da nossa região, das escolas EJA. 
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Eu acho que nós que somos da EJA, a gente poderia se juntar, fazer um movimento EJA, com 

trabalhos, com apresentações, com trabalhos sincronizados entre escolas, com competições 

entre escolas. Eu acho que nós poderíamos fazer isso, mas eu sinto essa falta, é tudo muito 

sozinho, cada um fala uma linguagem diferente, mas a gente poderia, eu tenho vontade de 

montar um projeto assim, de repente eu levo meus alunos para conhecer as apresentações lá do 

[G], eles trazem para nós, a gente fazer os trabalhos sincronizados, projetos sincronizados. De 

repente, esse projeto de sarau poderia entrar as cinco escolas da EJA14, olha que movimento 

legal. Poderia entrar cinco escolas e a gente fazer um movimento grande, não só um movimento 

interno. Eu penso assim. Eu acho que a gente não está aqui para se competir entre as escolas. 

Eu acho que gente está para se unir, então a gente poderia criar esse movimento, tenho vontade 

de criar um movimento assim entre as escolas, entre as direções da EJA e o movimento vai se 

fortalecendo e crescendo, porque a gente não tem nada que fala para a EJA. Não sei se você já 

percebeu, quando vem projeto da DE, não vem para a EJA. A gente não tem nada, mas eu acho 

que a gente poderia criar essa iniciativa, de movimento. 

 

P: Eu acho que precisa mesmo uma comissão na DE, uma comissão para a EJA, algo que 

realmente mostre a cara, algo que a gente não vê até hoje. E olhando aqui os números, do ano 

passado, do primeiro para o segundo semestre houve uma redução de quatro salas durante o ano 

e, no mesmo passo, nós tivemos uma ociosidade de vagas de 784 vagas em Diadema. É muito 

aluno, é como se fossem dois [E] inteiros de vagas, de alunos que estão no [E], que estão fora, 

que cabem nas escolas hoje. Acho que precisa uma boa propaganda de “volte a estudar”, “abrace 

a oportunidade”, e não tem. Nós temos esse vazio institucional, porque a rede devia se articular 

para isso, mas você contribuiu muito aqui com a minha pesquisa. E agora as suas considerações, 

o que você quiser falar, sei que você já falou tantas coisas, mas está aberto para vocês falar 

livremente.  

 

E: Eu agradeço a oportunidade de a gente falar, de a gente contribuir, esse trabalho que você 

faz, esse olhar que você faz para a EJA, eu acho muito bacana, eu acho muito rico esse trabalho. 

Queria agradecer mesmo e pedir sugestões. Você que está aí com os professores, com os 

mestres, como que a gente poderia trabalhar isso, trabalhar esse chamamento, talvez forte, 

porque a gente não pode depender só da rede, porque a gente é muito pequeno para a rede. Nós 

somos um percentual muito pequeno, então não há esse olhar. Com que a gente pode trabalhar 

 
14 Em verdade são oito escolas como já dissemos ao longo de nosso texto. 
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isso? Eu acho que falta, acho que a pessoa que conseguir, e isso vai ser um estouro, esse 

chamamento, essa comunicação chegar. Eu sinto que a comunicação não chega, a gente faz a 

propaganda, a gente fala, mas parece que, no meio do caminho, são cortados os laços da 

comunicação. Eu sei que tem várias formas, sei que tem vários problemas, eles têm problemas 

em casa, filho, mas hoje, até mesmo numa pandemia, que era para as escolas estarem 

bombando, porque eles têm a possibilidade de estudar em casa, de chegar aqui e fazer um 

trabalho, então onde está esse pessoal? E a gente está tendo aqui um número maior de evasão. 

O que precisa ser feito para a gente ter esse chamariz? Eu agradeço, eu acho que trabalhos como 

seu tem que ter mesmo, para ter esse olhar. Eu fico muito feliz, parabéns! 

 

P: Agradeço, então [E], você toda a gestão da escola [E], aos professores e aos alunos que se 

dedicam, se propõem a fazer esse trabalho e a voltar aos estudos, tudo isso só vem agregar e 

são referências para mim, uma referência para Diadema. Obrigado! 
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APÊNDICE F – Entrevista semiestruturada com profissional responsável pela EJA na 

escola F 

 

P: Nossa conversa é com a [F] e o objetivo é que a gente colha narrativas que possam nos 

auxiliar nessa pesquisa sobre a EJA no ano de 2020, um ano de pandemia. Desde já muito 

obrigado pela disponibilidade, por esse prestígio de trabalhar com a gente, a gente se conhece 

há um tempo e isso facilita e a primeira pergunta eu queria que você falasse há quanto tempo 

você está na educação, a sua formação e dentro das funções que você desempenhou de gestão, 

quanto tempo que você está, sua caminhada na educação.  

 

F: Para mim é um prazer. Sou formada em Letras. Estou na educação já há 17 anos, na gestão 

como PC eu estou há seis anos, seis anos e meio. Claro que a gente vem galgando isso há um 

bom tempo, você sabe que estar junto com a gestão é uma responsabilidade muito grande, por 

mais que a gente ame a educação, goste do que faça, mas trabalhar na coordenação é uma 

responsabilidade imensa, porque você desenvolve com seus professores do trabalho, você 

procura atender os alunos da melhor maneira possível, então você acaba abraçando e agregando 

muita coisa do seu trabalho. Então eu acho que o nosso trabalho é muito desafiador. 

 

P: A sua formação, a sua trajetória já mostram a sua capacitação para estar no posto em que 

você está, que você desempenha. Recordando um pouco do começo do ano passado, no dia 13 

de março, que foi uma sexta-feira, foi o dia em que o governador anunciou que a gente fecharia 

a escola por 15 dias, a primeira fala era de que ficaria 15 dias fechadas. Nesse momento, nesse 

dia, qual foi a sua expectativa de partida, enquanto coordenadora que estalo deu em sua cabeça? 

 

F: Posso te falar que foi como se um tsunami tivesse passado pela gente. Foi um período 

desesperador, você tentava se ajustar ao sistema, nós de início não tivemos tantas informações, 

na verdade nós não tivemos nenhuma formação para ficar assim. Eram 15 dias em que nós 

achávamos que íamos conseguir levar de maneira tranquila, passando as informações para os 

alunos de forma mais tranquila, mas não foi assim que aconteceu. Nós tivemos que nos 

reorganizar rapidamente, então foi numa sexta-feira que a gente já chegou na escola com essa 

informação: a escola vai fechar 15 dias. Qual foi a nossa primeira tomada de decisão: fazer uma 

planilha com todos os telefones, então pegar todos os alunos que estavam na escola, organizar 

essa planilha, montar grupos de WhatsApp e fazer como se fosse um telefone sem fio, um aluno 

passando para o outro que a escola estava em busca dessas informações, porque nessa sexta-
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feira qual foi a informação que nós tivemos: só de que a escola ia fechar, e que a gente ia ter 

que se reinventar de alguma forma, e aí na semana seguinte foi que a gente foi recebendo o 

telefone sem fio. Você sabe que a EJA até chegar a informação demora. É mais fácil você ter a 

informação para o regular, você ter a informação para os anos iniciais. A EJA é um processo 

mais demorado, parece que ela está aquém ali de todo esse grupo, eu não sei se os outros 

coordenadores falaram isso para você, mas a EJA não tem tanta informação como deveria, então 

nós fomos nos reinventando por conta própria. O que a gente não poderia era deixar o aluno 

sem nenhuma informação, porque a gente pensa muito: “o que o nosso aluno vai fazer, ele 

trabalha, ele vai passar na escola, ele vai querer uma informação diferente, eles são pais das 

nossas crianças”. Então foi uma maneira também que a gente encontrou de poder manter essa 

comunicação com eles, mas até então foi montar uma lista de WhatsApp, foi conversar com 

eles pelo WhatsApp. 

 

P: E a minha segunda pergunta você acabou até comentando. Eu ia perguntar se vocês tiveram 

alguma orientação, nesse momento, da SEDUC do que fazer ou foi meio no susto: “vamos 

tentar aqui, vamos fazer isso, porque é hoje, na segunda-feira eles não estão aí”.  

 

F: É, é para agora. E a gente precisou correr atrás e tomar uma iniciativa porque o que a gente 

não poderia era deixar o nosso barco ali à deriva, então a gente teve que tomar uma iniciativa e 

seguir adiante com os alunos. 

 

P: Daí a gente ficou em casa, nós também, e começamos a acompanhar a TV, e a coisa começou 

a piorar, e a gente já mais experimentados na educação percebeu: “isso vai demorar, isso vai 

passar de um mês, isso não vai voltar agora em abril não”. O quê que vocês construíram na 

escola como estratégia para propor atividade, para ter devolutiva de atividade, o que vocês 

construíram na escola? 

 

F: A primeira coisa, em concordância com os professores, que graças a Deus a gente tem uma 

equipe muito bacana, uma equipe bem coesa, cada um adquiriu o seu chip, adquiriu um chip 

extra, então quem conseguiu um aparelho que poderia utilizar dois chips foi colocando, porque 

a partir daquele momento cada professor entrou no grupo dos alunos para comunicação e nós 

montamos um [Google] Classroom com o e-mail, não o e-mail institucional, mas com o e-mail 

pessoal. Foi uma forma que a gente achou de poder fazer uma coisa mais rápida, não tinha 

tempo para a gente ficar parando para formar o professor, para entrar, para pegar o seu e-mail 
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institucional, porque muitos ali não tinha, a gente não usava, não tinha esse hábito de usar o 

nosso e-mail institucional, isso só começou depois. Então nós pegamos o e-mail pessoal e 

começamos a montar esse grupo no Classroom e, através de vídeo conferência do WhatsApp, 

a gente passou a ensinar os alunos a terem esse acesso a essa nova plataforma, a como enviar 

atividades, então a gente foi fazendo todo esse trabalho de formiguinha mesmo para poder 

chegar lá no meio do ano com algo mais concreto, até os alunos se habituarem porque é difícil. 

Muitos dos nossos alunos da EJA não sabia nem que tinham o e-mail. Então olha a dificuldade 

que nós enfrentamos, porque a gente precisava passar o direcionamento para eles, então a gente 

contou com pessoal da secretaria para poder ligar para esses alunos, e até por telefone ensiná-

los: “vocês têm um celular, para que esse seu celular funcione você precisa ter um e-mail”. 

Então a gente foi direcionando os alunos. Vou te falar, foi um trabalho bem árduo para a gente 

conseguir atingir mesmo ali um número bacana de alunos participando logo de início, mas foi 

um trabalho árduo até você chegar nisto. 

 

P: E essa construção de utilizar a plataforma Google Classroom foi uma indicação da SEDUC 

ou foi vocês que pensaram?  

 

F: Foi uma indicação da própria Secretaria da Educação, que eles começaram a fazer esse 

questionamento de que o Google poderia te dar mais formas de trabalho, mas até então a gente 

não tinha nenhuma outra informação que mostrasse, que direcionasse o nosso trabalho. A gente 

pegou essa ideia da SEDUC, mas nós construímos sozinhos na escola. 

 

P: E você disse também que no início vocês pegaram os telefones dos alunos, entre eles. Teve 

dificuldade de encontrar alguns alunos, ficou algum aluno meio perdido de contato? 

 

F: Nós temos alunos com muita dificuldade financeira, que a gente sabe, alunos que passam 

por muitas dificuldades, que moram em situações de risco, que nós precisamos dispor de outras 

formas. Quem a gente não conseguia atingir com a mídia, a gente teve que disponibilizar o 

papel, então a gente voltou, disponibilizou o papel, então eles ligavam para escola: “eu não 

tenho um telefone para participar dos grupos, mas a gente tem como retirar o material?”. Então 

a escola esteve aberta a todas as possibilidades. Nós dispomos trabalhos manuais para esses 

alunos, impressos. A escola fez essa impressão. E os demais nós fizemos esse atendimento tudo 

pelo Classroom e pelo WhatsApp. A gente tinha aquele desafio também, tinha aparelho que só 

abria em formato PDF, outro era só no Word, o professor também não tinha essa habilidade,  
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então a gente teve que procurar estudar juntos. As ATPC, via [Microsoft] Teams foi uma 

loucura até a gente se adequar, depois ao [Google] Meet foi uma outra loucura, porque a 

tecnologia era diferente, você usava para o seu dia a dia, ali para a casa, agora para trabalhar 

ela exige mais, então as nossas ATPC tiveram que ser mais dinâmicas, para ter essa formação.  

 

P: Você disse que contornou vários problemas. Os professores mandavam atividades para você 

e você que fazia a impressão, organizava e deixava lá? 

 

F: Sim. Eles mandavam a atividade para mim, e graças a Deus eu tive o apoio do pessoal da 

secretaria, então eu ia montando e a pessoa da secretaria ia me auxiliando, a gente ia montando 

pastas por disciplina para quando o aluno chegasse já ter aquele direcionamento para fazer a 

entrega, porque a EJA, até então, nós não tínhamos materiais nenhum cedido pela SEDUC. A 

SEDUC não mandava nada para a escola.  

 

P: No ano passado algumas resoluções que foram saindo durante o ano, de que forma que essas 

resoluções chegavam, a direção que passa para você essas resoluções ou você também tem 

acesso elas? 

 

F: A diretora passa, ela deixa a gente no livre acesso das redes, então o que deu um suporte 

super bacana para a gente foi a nossa diretora e a vice, porque quando uma não conseguia uma 

resposta a outra correr atrás, então elas estavam sempre em harmonia com o nosso trabalho, 

isso foi bacana, para você ter ideia elas fazem parte do grupo dos alunos, elas ficam doidinhas 

com a gente também, mas elas fazem parte, elas optaram por fazer parte, para poder também 

nos dar esse direcionamento, então elas dão todo esse suporte. 

 

P: Você falou sobre materiais, o ano passado, logo no começo do ano, em 3 de abril teve a 

resolução 38 que instituiu o Programa Aprender em Casa, para apoio aos estudantes no período 

suspensão das aulas, em decorrência da necessidade de prevenção de contágio pelo covid-19. 

E coloca no art. 2º “o programa aprender em casa consistirá na distribuição de material de apoio 

aos estudantes da rede pública estadual e municipal durante período de pandemia”. E em outras 

resoluções que foram saindo pelo ano, por exemplo, o Projeto de Recuperação e Reforço, 

Projeto de Recuperação Intensiva, mas eu não sei como que você sentia isso, porque quando 

sai uma resolução, rapidamente as resoluções chegavam para vocês coordenadores, aí você 

começava a ler, e você lia os detalhes, só que chegava lá embaixo lia assim: “não se aplica à 
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EJA”, ou “exceto EJA”. Como é que era, você criava expectativa, mas aí de repente vinha um 

balde de água fria. 

 

F: Eu cheguei a comentar várias vezes com a nossa supervisora, que foi muito bacana e solícita 

em tudo que nós pedíamos para ela, porque não tinha o que fazer. Tudo vinha para o regular, 

mas a EJA estava no “mundo de Nárnia”, a EJA não tinha esse acesso a nada, então eu tive que 

contar muito com apoio dos professores que foram guerreiros na reinvenção, na reestruturação 

das atividades, eles saíram daquela mesmice de xerox, eles tiveram que se reinventar também. 

Nas aulas de vídeo era até engraçado porque eles falavam para mim: “eu não tenho mais 

canetão, eu estou riscando a minha parede”. Eles tiveram que se reinventar para sair dessa 

questão, porque a EJA é um outro mundo.  

 

P: O primeiro semestre do ano passado foi um semestre dividido em duas etapas: praticamente 

um bimestre no presencial ainda, agora o segundo bimestre já foi remoto. Então você teve uma 

boa participação no presencial e ela diminuiu no período remoto. Já o segundo semestre foi 

integralmente remoto. Acabou tendo nuances diferentes para o olhar dos semestres. O 

Secretário dizia a seguinte: “para o fechamento nós devemos considerar todos os esforços”, mas 

esse “considerar o esforço” é meio dúbio, porque o que é esforço, como eu mensuro, como que 

eu dou uma medida para o esforço, como é que eu coloco nota para o esforço, uma vez que o 

sistema ele não tem a opção “se esforçou” e “não se esforçou”, ele tem de 0 a 10 para classificar. 

E a próxima pergunta: de que forma que a equipe gestora ou o conjunto de professores, a equipe 

docente se juntou e fez uma escolha por um critério? Como que foi esse critério que vocês 

utilizaram ao final de semestre para colocar no sistema “aprovado” e “reprovado’? Como que 

foi esse bate-papo, como é que foi criado, construído por vocês essa finalização, que acho que 

deu o maior nó na cabeça de vocês, é um dilema ético também? 

 

F: Eu acho que foi a parte mais difícil, porque a gente vive naquela briga: “não tem que ser 

classificatório”, mas é de certa forma classificatório, a gente precisa saber o quanto o aluno 

aprendeu, se ele aprendeu, se a gente está conseguindo atingir as metas, que a gente mesmo 

busca em relação ao nosso trabalho, que eu acredito que eu avaliando o meu aluno eu estou me 

avaliando constantemente. Eu acho que a parte mais difícil foi essa questão da avaliação porque 

quando o Secretário falava que nós deveríamos ver todos os esforços, o que a gente pensava: 

“eu tenho um aluno que não tem internet todos os dias então, consequentemente, ele não pode 

participar das aulas ali os cinco dias da semana”; “eu tenho um aluno que está faltando alimento 
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na casa dele, se ele não tem alimento, como que ele vai se preocupar com a realização das 

atividades?”. Então foi muito difícil e eu acho até que essa sua pergunta ainda vai continuar 

para esse ano porque ela está sendo muito difícil ainda, então a gente tem que pensar muito bem 

nessa questão de como atingir o aluno, que entra a parte de busca ativa, da avaliação. Eu não 

posso deixar o meu aluno sumir da escola, e você sabe que nessa questão remota isso é um fator 

assim muito preocupante porque eles não têm acesso à internet 100%, pela condição financeira, 

pela condição de moradia, eles dividem o celular com os pais, com os filhos, então eles vão 

optar: quem precisa ter acesso na sua maior parte, eu preciso ou meu filho que está lá no quarto, 

quinto ano. Nós procuramos entrar sempre em contato ou mandava carta para esse aluno ou 

tinha um vizinho que tinha o acesso, então a gente estava sempre em contato nesse sentido de 

saber o que estava acontecendo com aluno. Eu procurava avaliar a questão socioeconômica, a 

equipe ali, os professores procuraram avaliar muito a questão socioeconômica do aluno, porque 

eu não sei até se eu estou sendo bem clara com você, mas é difícil. De cinco atividades eu vou 

cobrar desse aluno uma, se ele conseguir entregar ou se ele conseguir com que alguém leve até 

a escola. Então a gente foi buscando de diferentes formas, entrando em contato via telefone, 

não dava certo, a gente enviava uma carta, não dava certo, a gente tentava com vizinho, então 

a gente ia se mantendo informado assim e correndo atrás do tempo, porque eles não tinham 

condições de entregar tudo. E outra que eu acho que foi uma dificuldade para nós: você estar 

em sala de aula o tempo corre de uma maneira, então você consegue ver evolução, você 

consegue aplicar dois, três conteúdos naquela semana ou dois conteúdos bem desenvolvidos, 

agora na questão remota como é que você vai cobrar três conteúdos numa semana? A gente não 

consegue atingir tudo, o professor prepara um plano semestral que ele não conseguiu dar, ele 

não conseguiu se envolver da maneira que ele esperava, porque é difícil você conseguir atingir 

todo esse tempo, desenvolver vários conteúdos, o tempo corre de forma diferente. 

 

P: Vocês acabaram no final optando por fazer uma aprovação de todos.  

 

F: Nós fizemos a aprovação de todos, mas buscando sempre, pelo menos uma atividade do 

aluno. 

 

P: Houve nesse meio do caminho algum aluno que procurou vocês para pedir para tirá-lo da 

lista, ou dizer que não queria mais, ou que não ia dar conta, ou que queria estudar só quando 

fosse presencial, não queria estudar remoto? 
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F: Sim, tivemos muitos. No início de cada semestre entra para a EJA a questão do não 

comparecimento, então a gente aproveitou esse não comparecimento para excluir esses alunos 

que nos solicitaram, porque muitos têm dificuldades com questão da internet, eles preferem 

estar no presencial.  

 

P: Deixa eu apresentar para você os dados, eu nem sei se você tem esses números, mas eu 

também vou te enviar esses números, que acho que vale a pena. Eu vou colocar aqui para você. 

Aqui é sua quantidade, vocês tiveram 78 matriculados no primeiro semestre e, 

coincidentemente, no segundo também 78. Essa demanda de vocês é de qual escola que vem? 

 

F: Da [escola municipal]. Vai um bloco fechado de alunos. Nós recebemos sempre o bloco 

fechado.  

 

P: Olha o segundo: 72 no primeiro, 104 no segundo. E aí vocês tiveram uma grande aqui, foi 

uma das escolas que teve maior aumento de alunos na segunda série, até eu ia perguntar para 

você porque esses 78 aqui do primeiro semestre, eles vieram para segundo semestre, mas aí dão 

104. É demanda de balcão? 

 

F: É demanda de balcão e, na verdade, nós fazemos a questão de enviar folhetinho lá na feira 

de domingo que é aqui em cima, então a gente acaba fazendo essa propaganda da escola, os 

professores fazem, nós temos uma professora que tem uma sorveteria então cada vez que ela 

está trabalhando ali ela vai fazendo propaganda da escola, então é o nosso boca-a-boca na 

verdade, nossa propaganda. 

 

P: Muito interessante essa estratégia. Aqui é o terceiro: 102 no primeiro semestre e 74 no 

segundo. Esses 74 são esses 72 aqui, mais dois, dois alunos novos. E aqui o compilado do ano 

todo: vocês quase empataram, 252 no primeiro semestre e 256 no segundo. Vocês tinham esses 

números? 

 

F: Não. A gente não vai no global, a gente vai muito ali série a série, cada semestre. Não tinha 

parado para observar assim no global não, bem interessante, a escola evoluiu.  

 

P: Você sabe quantas escolas com EJA tem em Diadema?  
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F: Eu acho que não chega a dez não é? 

 

P: Exatamente, não chega a dez. Essa minha pergunta emenda com uma pergunta que é uma 

curiosidade e uma necessidade: há alguma reunião de alinhamento entre escolas de EJA sobre 

as suas ações? 

 

F: Não, não há. Na verdade, como costumo falar, é o telefone sem fio entre os coordenadores. 

Então eu tenho dificuldade, eu corro para uma coordenadora, nós montamos um grupo só de 

coordenadores de EJA, tinha a ex coordenadora da [H] que era muito dinâmica. A gente acabava 

conversando assim aleatoriamente, mas não que tenha uma formação para equipe de EJA, não. 

 

P: E vocês têm algum ponto referencial na DE também sobre EJA, seja PCNP, seja um 

supervisor que é assim uma pessoa mais conhecedora da EJA? 

 

F: Não que eu tenha conhecimento. Eu pego a supervisão da escola, que é bem parceira com a 

gente e ela acaba auxiliando, de certa forma, mas não tem algo específico. Eu estou no grupo 

dos PC de ensino médio regular e eu vejo o empenho, a diferença de trabalho que eles têm. 

Então pode ser que lá na frente apareça essa equipe formadora para EJA, mas por enquanto não. 

 

P: O quê que você sente falta para você aprimorar o seu trabalho? 

 

F: Eu acho que de tudo, porque se você parar para pensar as formações que os  PC de ensino 

regular tem são riquíssimas, eles têm como desenvolver outros trabalhos, não que nós não 

tenhamos, ao contrário, só que nós não temos todo esse apoio, então, na verdade, tudo sai do 

nosso desempenho, da nossa formação ali dentro da própria escola, do desempenho dos 

professores, das nossas próprias ideias, a gente não tem um direcionamento de trabalho, não 

tem algo que venha “a EJA tem que seguir tal direcionamento, chegar a uma meta”, que o 

ensino regular tem isso, ele tem uma meta a seguir, ele tem um direcionamento, então tem toda 

uma estrutura, um plano de ensino diferenciado que eu acho que a EJA não tem. É o que eu falo 

para os professores: “nós vivemos um colcha de retalhos, é um pedacinho de cada coisa e a 

gente enriquece o nosso trabalho”. A gente vive de uma colcha de retalhos, a gente não tem 

algo que direcione. A EJA não tem uma construção que vem para gente. Se a gente quer avaliar 

o aluno, o que a gente faz: nós montamos nosso próprio simulado, quando era o ensino 

presencial, nós já fazíamos isso lá no início do ano, qual era a meta que a gente tinha que atingir. 
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E ali, dessa meta, nosso simulado, a gente já começava a construção, para quando chegasse para 

finalizar o semestre a gente aplicava o simulado e tinha todo uma estrutura a parte da escola. 

 

P: É um pouco da pergunta anterior. Não há uma rede de trocas da EJA, talvez se você pudesse 

ter um dia por bimestre ou um dia por mês, por exemplo, para você sentar com os outros 

coordenadores, porque ao todo são oito escolas, meio período que seja, para fazer trocas, para 

cada um poder levar oficinas, talvez fosse enriquecedor, montar uma rede de solidariedade entre 

EJA, porque hoje você sabia da escola vizinha sua, mas e as outras escolas em Diadema? Por 

que não há essa interligação, não é? 

 

F: É, não tem. E você que está fazendo todo seu levantamento de pesquisa, eu acredito que 

você viu que o desenvolvimento dos trabalhos são totalmente diferentes, porque a gente não 

tem esse direcionamento, então cada a escola trabalha de acordo com o que acha certo, com a 

maneira que você acha certo de trabalhar com seus alunos para que ninguém tenha um prejuízo 

pedagógico, então eu tenho certeza de que nas suas pesquisas, da comparação, você vai verificar 

que ninguém trabalha igual. O início dela é adaptado, cada um faz a sua parte, e eu nunca sei o 

que o outro está fazendo, a gente vai de acordo com o que a nossa clientela está exigindo no 

momento, não tem um direcionamento. Cobram tanto de a gente assistir o centro mídias, mas 

você já pegou o centro de mídias voltado para a EJA? Você já viu a situação que está? Você 

volta lá no Telecurso 2000, que já não tem mais nenhuma adaptação para os tempos de hoje, já 

não tem nenhuma direção para os tempos de hoje, as coisas mudaram muito. E fala-se tanto em 

habilidade essencial, que eu acho que a EJA está perdida nesse mundo pedagógico, ela está lá 

no mundinho bem escondidinha e gente tem de ir puxando aos poucos. 

 

P: E você falou uma palavra bem bacana, uma palavra bem da moda que é “habilidade”, 

desenvolver habilidades. Até 2019 você tinha construído e desenvolvido uma série de 

habilidades suas que te capacitaram como coordenadora da EJA. Em 2020 você teve que 

desenvolver diversas outras habilidades, quais destas habilidades que você construiu que 

mesmo, quando acabar a pandemia, que você levará consigo? 

 

F: Acho que não tem nem discussão, essa questão tecnológica. Eu acho que ela veio para ficar 

e a gente pode desenvolver ainda mais na escola, desde que a gente tenha um suporte, porque 

tem coisas que a gente consegue fazer ali na lousa e no giz, mas você aprimora, você enriquece, 

então eu vejo as aulas dos meus professores hoje, utilizando as mídias, fazendo slides, 
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mostrando, então eu acho que essa parte tecnológica veio para ficar, mas a escola precisa ter 

todo um suporte, não só para a gente falar: professor, faça! Não, a escola tem de ter todo um 

suporte. Eu acredito que essa habilidade da tecnologia no desenvolvimento pedagógico é algo 

que não dá para você deixar mais. É uma leitura diferente.  

 

P: Você é uma apaixonada pelo que faz, pela EJA, você vive isso daí, você se doa, se joga. Para 

nós encerrarmos, quero estar agradecendo sua participação, a sua colaboração e as suas 

considerações finais, o que você considera para a EJA, quais suas expectativas, suas alegrias, 

suas angústias, tudo, o que é a EJA para você? 

 

F: Eu que agradeço estar podendo fazer parte dessa pesquisa, hoje eu tenho uma visão 

totalmente diferenciada da EJA. No começo, antes de participar de todo esse mundo, eu 

pensava: o que esses alunos estão fazendo? Meu Deus, como é que pode sair de um regular 

esperar todo esse tempo para entrar na EJA? Hoje não. Hoje eu vejo a EJA com mais 

possibilidades, eu vejo que o aluno que volta, que ele quer participar da EJA, ele já é um 

vencedor, porque a gente sabe que a questão socioeconômica conta muito dentro do nosso país, 

então hoje em dia a gente não pode mais ter que ela visãozinha de que perdeu o seu tempo agora 

tem que vir, se virar e correr atrás, não, a gente tem que dar a chance para o aluno se reencontrar. 

Eu acho que são muitos fatores, eu sou muito feliz de estar na EJA, de poder trabalhar com 

esses alunos, eu acho que eles enriquecem muito mais minha vida do que eu a vida deles, eu 

paro para conversar, ouvir as histórias, então a partir dessas histórias eu consigo construir com 

os meus professores, porque eu acho que eles precisam dessa atenção, por mais que falem que 

as crianças precisam. Precisam muito, estão em fase de formação, os nossos alunos passaram 

dessa fase de formação e eles precisam de um apoio, então eu acho que a EJA, eu acredito que 

está para acabar, eu acho que essa possibilidade da EJA vai chegar um momento que ela vai ter 

um fim, mas esse período em que ela existe ela tem que ser enriquecedora sim, o governo ele 

tem que dar todo o apoio sim, porque é importante. Como que a gente vai construir uma 

sociedade melhor se os nossos alunos que perderam essa oportunidade não tiverem agora, que 

eles resolveram voltar, esse apoio? Então eu acredito que a gente precisa muito, para tornar  a 

EJA algo mais rico, mas enquanto a gente pode fazer isso, mesmo que seja pouquinho, da nossa 

forma, a gente junto grupo e faz de tudo por eles, de tudo, isso é muito bom. 

 

P: Muito obrigado e por aqui encerro a minha gravação.  
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APÊNDICE G – Entrevista semiestruturada com profissional responsável pela EJA na 

escola G 

 

P: Começamos essa conversa com a [G], no sentido de colher narrativas que possam colaborar 

com a pesquisa de mestrado na linha da EJA. Primeiro, obrigado por participar, por colocar-se 

à disposição. Para a gente identificar, queria que você falasse seu tempo de Magistério e as 

funções que você já desempenhou dentro da educação, as funções e cargos que já desempenhou 

para a gente conhecer um pouco de você. 

 

G: Eu estou na educação há 20 anos e a maior parte do tempo em sala de aula. Trabalhei quatro 

anos como PCNP e o ano passado eu ingressei como PC do ensino médio e do ensino médio 

EJA. 

 

P: No ano passado, dia 13 de março, nós tivemos aquela entrevista do governador em que ele 

falou: “vamos fechar as escolas por 15 dias”. E aí quando ele falou aquilo de fechar por 15 dias 

o quê que veio na sua cabeça? O que bateu de estalo naquele momento? 

 

G: É bem difícil, porque a gente nunca pensou em trabalho remoto dentro das escolas, então no 

primeiro momento a gente pensou em como suprir a necessidade do aluno em relação a isso, 

então foi solicitado que algumas atividades fossem passadas para esses 15 dias aos alunos. E 

assim eu fiz essa solicitação aos professores que não sabiam muito bem o que fazer, porque a 

gente sempre liga atividade a uma explicação prévia, não se tinha essa explicação, mas muitos 

professores fizeram por escrito essa explicação ou já trabalharam um aprofundamento ou 

recuperação daquilo que já havia sido aplicado, mas foi assim algo a toque de caixa e aí 

pensamos em usar o Facebook para poder divulgar essas atividades e pensando também no 

acesso, que seria mais facilitado a esses alunos.  

 

P: Você se recorda, na época, se teve alguma orientação mais direcionada da Secretaria da 

Educação dizendo o que tinha que fazer ou foi meio que “pensa em algo”? 

 

G: Foi o “pense em algo”, foi tudo estratégia da escola junto com os professores, pensando em 

algo factível, mas a gente não recebeu orientação específica disso nem da Secretaria da 

Educação nem da Diretoria de Ensino.  
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P: Daí passou esses 15 dias e a gente assistindo TV, obviamente começou a ver que 15 dias era 

pouco, daí a primeira mudança foi que íamos ficar mais um mês agora, das férias. Só que a 

gente já percebeu que não ia voltar antes de mais uns dois meses em casa, pelo menos. E aí isso 

daria quase metade do ano, um semestre, o quê que vocês começaram a combinar dentro da 

escola? 

 

G: É difícil, porque junto com tudo isso a gente também pensa no ser humano, eu enquanto ser 

humano, o aluno, o professor, os outros funcionários, outros membros da equipe gestora, o 

medo que ficamos em relação a tudo isso, o trabalho dentro da escola acontecendo com a equipe 

gestora, mas veio um documento orientador da Secretaria que foi bastante criterioso, então ele 

foi um norteador do trabalho, estava muito bem escrito, muito bem direcionado, só que veio 

agravante da questão tecnológica, o professor não dominava, não tinha os recursos necessários, 

não tinha uma boa internet e aí foram os problemas, inclusive para a própria SEDUC dentro do 

centro de mídias. Tivemos muitas dificuldades de acesso, inclusive os dois primeiros dias de 

planejamento foi assistido de forma fragmentada usando o YouTube, porque ao vivo não 

aconteceu. A partir do terceiro dia de planejamento houve uma melhora significativa, e aí a 

gente enxergou esse norte que estava inicialmente só no documento, mas a gente entendeu que 

poderia ser algo que suprisse a necessidade do aluno de aprender. 

 

P: Você comentou que no começo vocês montaram as atividades para a EJA e colocou no 

Facebook. Depois desse tempo aí das férias, depois desse planejamento ainda continuou 

mandando atividade no Facebook ou para os alunos da EJA foi pensado numa estratégia? O  

que vocês conseguiram de ferramenta para pensar de levar atividade para a EJA? 

 

G: Para a EJA a gente pensou no WhatsApp, que a gente pensou algo mais prático ali na hora, 

os professores decidiram, no momento de planejamento da unidade escolar, que também 

usaríamos o [Google] Classroom, para termos um contato mais direto com o aluno e poder 

postar as atividades, e muitas aulas já prontas no YouTube falando sobre o tema. E as 

explicações também, os professores colocavam muitos roteiros pedagógicos, roteiros de 

atividade para os alunos, mas a dificuldade da EJA é que tem aquelas pessoas mais velhas 

dentro da escola, que tinham dificuldade também com a tecnologia, muitos também a gente já 

vem de regiões periféricas que não tinham um aparelho celular, muito menos um computador, 

acesso à internet, etc., então foi com bastante dificuldade. Inclusive destaco que nós tínhamos 

um aluno do segundo termo que começou auxiliar os colegas nas casas deles, porque eles 
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tinham muita dificuldade de entendimento, o centro de mídias trabalhava com os vídeos do 

Telecurso para EJA e, mesmo assim, muitos alunos apresentavam dificuldades. E outros 

desanimaram porque o Telecurso não trabalha com o avanço desse conteúdo, então era muito 

raso, e muitos também desistiram por conta disso, porque almejavam o ENEM e outros 

desistiram por conta de não entender e aí a gente teve esse menino que acabou ajudando uns 

sete alunos da turma a compreender as atividades, o que era para ser feito e também a motivá-

los. 

 

P: Como é que vocês conseguiram encontrar esses alunos ou teve aluno que acabou ficando 

para trás nesse começo? Foi possível conseguir encontrar todo mundo ou acabou deixando 

alguns que não conseguiram achar mesmo? 

 

G: Alguns não conseguimos encontrar e tentamos também através de colegas, muitos não 

utilizavam mesmo a tecnologia, não tinham um telefone celular, muito menos o aplicativo 

WhatsApp para se comunicar com os colegas, então foi muito difícil. Prontuários da secretaria 

estavam muito defasados, eles mudam muito de número, de casa, etc., então infelizmente a 

gente não encontrou uma boa parte dos alunos da EJA. 

 

P: E pensando na cronologia a gente já chega mais ou menos no meio do ano. A resolução que 

veio no meio ano orientando sobre como fazer o fechamento do semestre dizia para que se 

considerasse o esforço do aluno, e considerar um esforço é meio vago, por que como que eu 

meço o esforço? E ainda no primeiro semestre não tinha uma coisa muito clara, que critério que 

vocês usaram nesse primeiro semestre do ano para poder colocara a reprovação ou aprovação, 

qual foi a régua? 

 

G: Usamos algumas. Como você falou esse esforço é subjetivo para o professor. Cada um 

acredita naquilo que é um esforço, mas aí a gente pensou em um modo geral, não fomos por 

componente curricular, pensamos naquilo que foi feito pelo aluno e fomos expressando lá 

durante o conselho, e a gente foi avaliando caso a caso, mas é muito difícil porque eu não sei 

se aqueles que a gente não conhece tão bem também não foi um grande esforço ele fazer os 

40% e 30%, então a gente teve muita dificuldade nisso, mas a maioria os professores já conhecia 

de tempo, de estar aqui desde o primeiro termo, foi mais fácil para a gente ir, para traçar a 

evolução desse aluno e considerar esse esforço, por uma menção semestral. 
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P: Até porque o primeiro semestre ainda teve a metade presencial mais ou menos, então deu 

mais fácil de fechar, você acha em relação ao segundo? 

 

G: Depende, porque a gente tem um problema dos alunos que estavam trabalhando, então às 

vezes o aluno é convocado para o trabalho de hora extra, então às vezes são 15 dias, às vezes 

são 20 dias e, claro, ele precisando do dinheiro ele topa, pensando que ele ainda tem mais o 

restante do semestre pela frente. Com relação à pandemia ele aprendeu que não é bem assim, a 

gente não tem domínio de nada, então infelizmente ele não teve esse tempo para recuperar. 

 

P: Acho que são as grandes dificuldades para poder correr atrás desses alunos, realizar a busca 

ativa. No segundo semestre acho que a SEDUC conseguiu enxergar alguns passos já dados e 

contornar algumas situações. Começou a criar alguns programas, o programa de recuperação 

intensiva, programa de material didático para os alunos, de suporte, só que aí não sei se você se 

frustrava enquanto coordenadora da EJA, mas a gente 1uando começará a valer o programa 

achava que bacana, mas lá embaixo tinha assim: “não se aplica à  EJA”, “exceto a EJA”. Como 

é que era essa sua frustração de pensar que estava vindo algumas coisas, mas os seus iam ficar 

de fora? 

 

G: A EJA sempre foi, infelizmente, um segmento que nunca foi muito observada e não teve a 

delicadeza de cuidado da Secretaria. Então quem sempre fez esse suporte foi o professor. O 

professor criava o material, criava mecanismos de trabalho, mas no momento de pandemia a 

gente pensou que isso poderia ser mudado, já que tantas coisas estavam sendo construídas, e  

por termos uma professora que estava na nossa escola e foi trabalhar no centro de mídias, a 

gente aproveitou esse momento para solicitar esse olhar para a EJA, e a mesma disse que teria 

aulas ao vivo, não somente o Telecurso. Tivemos uma aula. Os alunos gostaram bastante, mas 

ficou nessa uma, não teve outras, nem sei se aquela aula era realmente, de fato, para EJA, porque 

só teve mesmo a única aula e naquela aula a gente percebeu que o aluno se sentiu pertencente 

à escola e ao cuidado da Secretaria, mas depois disso veio a frustração, de fato, e é muito difícil 

trabalhar sem um material concreto e rico como os outros segmentos receberam. 

 

P: Vou trazer um ponto positivo aqui, pelo menos para o meu conhecimento, não sei você que 

está a mais tempo na rede: o ano passado foi a primeira vez que eu vi um kit de material escolar 

para EJA, a primeira vez que eu cheguei a ver esse kit. Você enquanto professora que já estava 

na rede, já tinha atuado junto alunos da EJA e como coordenadora, que simbolismo você vê na 
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alegria deles, de repente, não sei como foi o sentimento deles na sala de aula quando receberam 

um kit em mãos assim? Que símbolo que você vê por trás de tudo isso? 

 

G: Isso foi bem positivo mesmo, ainda mais que um kit da EJA, analisando os três segmentos 

que a escola possui, os anos finais, o ensino médio regular e o ensino médio com a EJA, veio 

um material muito completo: calculadora, os outros segmentos não receberam; lapiseira; então 

para eles foi bem bacana receber esse material, porque tiveram alguns itens ali que parecia 

muito caro, então eles ficaram de fato bem contentes com material recebido e foi o material 

bem rico mesmo, foi bem pensado mesmo para esse público-alvo. 

 

P: Talvez ali era um material que a gente viu que foi bem pensado para ser para a EJA, porque 

acho que em anos anteriores eles olhavam todo mundo receber. 

 

G: Tanto que quando eram chamados, eles já diziam “não, eu sou da EJA”, para chamar para 

receber, “mas vocês recebem, tem um específico para a EJA”.  

 

P: No final do ano acho que aí fica um pouco mais claro sobre como avaliar um aluno, os 

critérios, porque esse foi um semestre completo com ensino remoto. Então no primeiro você 

teve um pouco ali, foi um “ensino híbrido”,  metade-metade, não na forma nata da palavra mas 

foi um pouco de cada um. No segundo semestre foi inteiramente remoto. No segundo semestre, 

dado os aprendizados seus no primeiro semestre, como que vocês elaboraram os critérios para 

reprovação e aprovação do segundo semestre? Você é acabou lidando mais, tomando mais a 

dianteira das negociações ou foi coletivo com a gestão e com os professores? Como que vocês 

chegaram nos critérios finais desse ano de 2020? 

 

G: Mesmo sendo esse segundo semestre inteiro remoto a gente já estava tudo maluco a 

aprendendo a lidar ainda e alguns alunos ficaram retidos no mesmo termo e eles nos procuraram 

para ver o que podia fazer, procuraram como ter os acessos a Classroom, ao centro de mídias. 

Então isso foi um lado bacana porque o aluno percebeu que ele tinha que produzir, que não ia 

passar para a série seguinte sem nenhum esforço, mas muitos ainda apresentavam dificuldades 

porque eles foram rematriculados na mesma série e as dificuldades permaneceram. Tudo foi 

discutido com a equipe gestora e com os professores, sempre em comum acordo, mas nós 

continuamos aceitando o mínimo, porque infelizmente a gente tinha um público com muita 

dificuldade, dificuldades de trabalho, muitos perderam o emprego e aí surgia o chamado bico 
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para fazer e, às vezes, era a noite, e trabalho braçal, muitas vezes cansado, muitos com parentes 

que infelizmente foram infectados com o vírus, também tínhamos que lidar com tudo isso e 

também com a aprendizagem. Então a gente também teve que pensar na questão do esforço e 

no mínimo necessário para que eles fossem promovidos ou não. 

 

P: Acho que é difícil criar todos esses mecanismos,  no presencial era muito simples: o aluno 

fez ou ele não fez, e quando ele não estava fazendo dava para ali, no processo, ir chamando ele, 

mas remoto atrapalha um pouco. 

 

G: Inclusive a motivação. Teve gente que falou: “eu não estou conseguindo aprender”. Teve 

filhos que tentou ajudar, mas a pessoa percebeu que não era ela aprendendo, então ela preferiu 

esperar um tempo maior, quando viesse as aulas presenciais daí então ela retornar porque ela 

gostaria de aprender de fato e não ser algo simplesmente para ter uma nota, ser promovido.  

 

P: Teve casos assim de alunos que te procuraram para dizer que queriam desistir, trancar 

matrícula porque não quer ficar na escola. Você teve casos assim na unidade escolar? 

 

G: Sim. A gente teve caso de aluno que almejava um curso superior, fazer o trilho, terminar o 

ensino médio, prestar o ENEM, tentar um curso superior e ele não sentia que ele estava 

aprendendo, então ele preferiu desistir. Teve também alguns que nos procuraram porque não 

estava conseguindo entender a fala do professor, a explicação ali tête-à-tête, então preferiram 

desistir também e retornar no presencial, quando houvesse o presencial, porque assim eles 

entendiam que aprendiam de maneira assertiva. 

 

P: Eu acho que isso mostra uma grandeza de espírito desses alunos, porque no passado acabou 

criando-se um mito de que “ninguém vai reprovar esse ano”, acho que foi um baque. Quando 

vocês divulgaram os resultados da escola, esse resultado as escolas às vezes colocam listas na 

entrada, como é que vocês fizeram a divulgação e, depois essa divulgação, como que foi, os 

alunos se assustaram de ter reprovado, como é que foi esse processo? 

 

G: A gente sempre publica listas em frente ao guichê da secretaria e colocamos também no 

Facebook da escola, avisamos aos alunos que essa publicação está exposta no hall de entrada 

da escola e alguns por trabalharem, não conseguirem vir, também perguntam aos professores, 

tem muito acesso aos professores, inclusive pelo WhatsApp, para ter esse resultado final. 
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Muitos tomaram um baque, muitos questionaram que foi dito que eles não reprovariam, outros 

já perguntaram como é que faz para fazer as atividades remotas, porque perceberam que 

somente com produtividade eles conseguiriam ser promovidos, e aí nos procuravam para tentar, 

ou resolver o problema que já não dava mais tempo, seria só matrícula no outro semestre, ou 

alguns também procurando porque gostariam, de fato, de estudar o semestre seguinte e fazer 

tudo que fosse necessário para a aprendizagem.  

 

P: Eu vou apresentar e mostrar para você, eu não sei se você tinha esses números, mas eu fiz 

um levantamento dos números da escola, o rendimento, não sei se você tinha noção dessa 

quantidade. No primeiro semestre a reprovação ficou, na primeira série, em 84% depois 

aumentou para 96%, ou seja, se a gente pensar que todos que somos reprovados foram 

rematriculados na mesma série nós tivemos quatro novos alunos. A demanda que você sente, 

foi diferente o trabalho no primeiro ano em relação às outras séries? Na prática, como você 

percebia a interação do aluno primeira série? 

 

G: Ela foi ruim, da primeira série, porque acho que eles não conheciam os professores, não 

tinha a questão do diálogo com o professor, não tinha aquela segurança com quem contar dentro 

da escola. Então procura era bem menor da primeira série, até nos grupos de WhatsApp, tinha 

pouquíssimos alunos mesmo e, por isso, que teve esse índice tão grande de reprovação. Não foi 

pior no primeiro semestre por conta do momento presencial senão não teria um índice tão ruim 

quanto do segundo.  

 

P: Agora a segunda série, para você verificar, também acho que foi o mesmo movimento: o 

primeiro semestre teve menos reprovação do que o segundo. Talvez a mesma coisa, um pouco 

do período presencial que acabou deixando dentro dos critérios elencados que eles pudessem 

ser aprovados. 

 

G: E aí também a questão de serem alunos, no primeiro semestre eles eram primeiro, então 

também a questão de não conhecer, muitos não conheciam os professores, não teve contato 

quase nada também. E aí chegou no segundo semestre, que ele era segunda e isso foi sendo 

empurrado.  

 

P: Aqui os dados bem parecidos com segunda série, então a porcentagem de reprovados aqui 

no primeiro semestre e segundo semestre acho que ficou um panorama muito parecido. Quando 
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você olha primeiro para o segundo semestre está tudo muito igual. Aqui os números totais da 

escola, a gente pensar que no primeiro semestre ainda tivemos 30% de aprovação dos alunos. 

Aí no segundo caiu pela metade, quase 15% de aprovação, então é um panorama muito parecido 

com outras escolas e pensamos: “poxa vida , o que faltou?”. Eu conversava isso com outras 

escolas para a gente pensar, as outras escolas até citaram que acabaram não tendo formação ao 

longo do ano, acaba não sabendo quais são outras escolas que tem EJA para poder pensar em 

alguma coisa comum e, às vezes, também sente uma falta de alguém na diretoria de ensino para 

ser um ponto focal de quando eu quero falar sobre EJA, com quem eu procuro. Isso você 

também passou, na sua visão estando como coordenadora, você também sentiu essas ausências, 

lacunas? 

 

G: Sim, mas eu acredito que falta também o olhar diferenciado na produção de tudo para a EJA. 

Sempre os anos iniciais é tudo pensado, na linguagem deles, o cenário deles, os anos finais e o 

ensino médio, mas para a EJA não pensam numa linguagem, o Telecurso, não desmerecendo, 

porque também é um meio de aprendizagem, mas ele foi criado quando? Quantos anos esse 

telecurso está no ar? E se ele ligar o YouTube, ele consegue ver o telecurso, não foi nada 

preparado para o aluno da EJA. Foi algo que foi utilizado na EJA, não foi preparado para 

aqueles alunos, então eles perceberam isso muito de cara e reclamavam com os professores. E 

pensando em pessoas com mais idade e dificuldade com a tecnologia, quando começou a 

questão da pandemia, poderia ser de uma maneira espaçada, conversado com os alunos 

presencialmente, de repente produzir um material físico para que ele fosse fazendo junto com 

uma aula ao vivo lá no centro de mídias, então acho que faltou o aluno se sentir pertencente, a 

Secretaria entender que ele é pertencente a esse universo de aprendizagem e pensar nessas 

produções. Lógico, faltou formação. Eu não sei quem cuida de EJA na Diretoria de Ensino, não 

faço ideia de que cuida disso, mas eu nunca percebi um olhar cuidadoso com esse público. 

 

P: Ao longo de um ano você teve alguma formação, nesse período, sobre EJA? Ninguém te 

chamou e disse: “vamos conversar sobre EJA”? 

 

G: Não. Inclusive eu tenho experiência de EJA, enquanto professora, inclusive dessa escola e 

de outras e eu nunca tive formação para EJA. Para outros segmentos eu sempre tive formações, 

para a EJA nunca.  

 

P: Ou seja, você ia vendo o seu bom senso, aquilo que podia levar. 



185 

 

G: Exato, porque até o livro didático nivela por baixo. O livro didático da EJA ele nivela por 

baixo, nunca tem grandes profissões de curso superior, pós graduação, etc., só são citadas 

prestações de serviço, não desmerecendo, mas o aluno tem direito de escolher o que ele quer, 

dentre os degraus, qual degrau ele quer subir, onde ele quer chegar. Então quando você dá só 

uma opção parece que aquilo ali é o limite dele, e ele pode chegar onde ele quiser, e para o 

público da EJA nunca é apresentado outras opções além dessas. Já vem alunos com muitos 

sonhos, então quando se depara com isso é complicado, por isso que a maioria dos professores 

não trabalham com esse material, porque ele é muito aquém do que o aluno pode chegar, do 

que ele pode ser. Acabam trabalhando com adaptações do material do regular.  

 

P: Então é isso. A nossa conversa era nesse sentido de entender um pouco como foi o ano de 

vocês, o quê que deu para fazer ao longo do ano. Eu passo a palavra para suas considerações, 

aquilo que você tem a falar de EJA, o que você acredita da EJA, o que você para a EJA e 

imagina, eu deixo para suas palavras. 

 

G: Ao longo da conversa já apareceu. Acho que tem muitas fragilidades e é um público que 

tem muito a oferecer, não puderam estudar, seja qual foi o motivo, na idade certa, mas que tem 

muito a oferecer e sabem o que quer. Não dá para nivelar por baixo e pensar que é público que 

está ali querendo o diploma, que a maioria não. Quer aprender, às vezes para si mesmo, já está 

até aposentado, mas tem essa vontade, mas nós também temos os jovens, jovens e adultos, então 

a gente tem muitos jovens, e eles podiam ter um olhar diferenciado nas produções e materiais 

para que desse subsídio aos professores trabalhar melhor. 

 

P: Fica muito claro que você gosta da EJA, você sente carinho tanto quanto quando foi 

professora, quanto essa preocupação, o tempo todo a gente viu aqui na conversa, sua 

preocupação de fazer alguma coisa e não ter, e pensar em alguma. Então é isso, muito obrigado 

e eu encerro aqui a nossa conversa. 
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APÊNDICE H – Entrevista semiestruturada com profissional H1 responsável pela EJA 

na escola H15 

 

P: Vamos ter uma conversa com a [H1], que foi coordenadora da escola [H] e o objetivo dessa 

entrevista, nesse bate-papo, é colher narrativas que me ajudem com a pesquisa de mestrado. 

Desde já muito obrigado por me conceder esse momento desse bate-papo. Eu queria que você 

se apresentasse no sentido de dizer sua formação, quanto tempo você já está no magistério e  

também quanto tempo você já está na gestão, e quais as funções, para a gente entender quem é 

a professora que aqui fala comigo. 

 

H1: Estou na educação, vou fazer dia 26 de maio, 30 anos na educação, sou formada em 

matemática e física e o antigo desenho geométrico, que não existe mais. Trabalhei em sala de 

aula por 24 anos e meio, e fui convidada várias vezes, mas não tive coragem de ir para área 

administrativa, porque o meu objetivo era ficar até me aposentar em sala de aula, mas devido 

algumas situações resolvi enfrentar esse desafio na parte administrativa e foi muito bom. 

Trabalhei nove meses com fundamental e médio na coordenação e depois eu fui para a EJA e 

fiquei 4 anos e meio. Foi muito bom, já tinha trabalhado com os alunos da EJA por dez anos. 

Trabalhei com aluno da EJA como professora de matemática e depois resolvi enfrentar esse 

desafio de ser coordenadora da EJA. 

 

P: Só isso aí já uma boa característica do trabalho que você conseguiu fazer. A minha primeira 

pergunta: lá no dia 13 de março quando o governador veio com um aviso dizendo: “vamos 

fechar a escola por um período”, foi uma sexta-feira que ele fez esse anúncio, “vamos fechar a 

escola um período porque está vindo a pandemia”. Naquele momento quando o governador 

anunciou que haveria o fechamento da escola, e nesse primeiro momento era um fechamento 

breve, de 15 dias, o quê que veio na sua cabeça, qual foi a sua expectativa naquele dia? 

 

H1: Naquele dia parece que caiu o mundo na cabeça das pessoas, um desespero na escola. Eu 

lembro bem que o professores à noite entraram num desespero por conta da situação, porque 

achava que se encostasse todos os alunos já estariam todos contaminados. E aí eu ainda pedi 

muita calma para eles para a gente pelo menos se organizar, então foi um momento muito difícil. 

Parecia que o mundo ia acabar naquele momento.  

 
15 Na escola H houve troca do profissional com responsabilidade direta sobre a EJA entre o primeiro e segundo 

semestres, por isso temos duas entrevistas para esta escola e utilizamos a indicações H1 e H2 para diferenciar. 
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P: Você se recorda se você recebeu alguma orientação sobre o que fazer com os alunos? Veio 

alguma resolução, algum decreto dizendo que “vocês devem a partir de agora a seguir esta 

resolução, para fazer dessa forma”? 

 

H1: Depois sim, mas nesse momento, no primeiro momento não, mas depois de dois dias, três 

dias, eu me recordo que chegou, e aí nós fomos organizar os grupos com os alunos e organizar 

o grupo com os professores, os monitores de sala me ajudaram muito na construção dos grupos, 

porque, até então, eu até tinha do segundo e terceiro, eu tinha muito contato dos alunos por 

conta que, como nós desenvolvíamos muitos projetos, então eu tinha muito contato com os 

alunos e lá na escola, todo intervalo, eu sempre saí para falar “boa noite” com os alunos e pedia 

para eles saírem da sala, para não ficar. Era uns dez a 15 minutos, mas era um momento de dar 

“boa noite” para eles, então eles adoravam, se eu faltasse um intervalo eles já iam lá me 

procurar. Nesse sentido, eu acho que para organizar a turma do segundo e terceiro, eu não tive 

dificuldade, agora turma do primeiro ano eu já tive um pouco de dificuldade, porque eram 

alunos que estavam chegando na escola, então nós tivemos um pouco de dificuldade maior. 

Segundos e terceiros não. Nós tínhamos nove salas e em seis salas nós conseguimos 

desenvolver. A princípio, no começo, os contatos com os alunos foram até rápidos. Nós criamos 

a interação professor-aluno com os alunos para fazer chamada, então eu enviava esse link toda 

noite, para não perder esse vínculo com os alunos e depois teve a questão de convencer o 

professor a entrar nos grupos, nem todos tinham um celular adequado para que suportasse a 

quantidade de mensagem dos grupos. Aí tem a questão de orientar os alunos em relação a não 

incomodar o horário do professor, foram vários fatores, mas no geral a EJA é mais participativa 

do que os alunos do regular. 

 

P: Nesse momento inicial que vocês criaram os grupos para poder ter contato, mas você também 

que teve problemas, que nem todos os professores estavam ali para esse contato com os alunos. 

Ou seja, vocês tiveram que pensar em algumas estratégias, acho que, principalmente, quando 

os noticiários foram mostrando que esse retorno, que a gente imaginou que no máximo 15 dias 

acabava tudo, a gente viu que o negócio ia demorar bastante. Que estratégia que vocês criaram 

na escola para propor atividade para o aluno, para o aluno devolver, para corrigir, para dar um 

feedback para o aluno, como é que vocês fizeram esse processo na escola? 

 

H1: Eu contei muito com o pessoal da secretaria, além dos professores, mas nós nos 

organizamos muito com o professor coordenador de sala, e isso ajudou muito, porque com os 
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professores coordenadores de sala tinha esse compromisso de estar fazendo essa busca ativa,  

além deles as meninas da secretaria foram fantásticas em relação às ligações para os alunos. A 

entrega, eu não fiquei em teletrabalho, porque eu ia para escola entregar atividade para alunos 

que não tinham acesso, que não conseguiam, então eu entregava as atividades. Como tínhamos 

um cronograma para entregar atividade a cada 15 dias, o professor enviava, eu tirava cópia, e 

entregava para os alunos que não tinham acesso. Colocávamos no Google Classroom e nos 

grupos de WhatsApp, só que na EJA os alunos eles tinham mais facilidade no grupo de 

WhatsApp, então nós tivemos problemas porque os professores que não conseguiam entrar no 

grupo de WhatsApp, acho que eu tive dois professores só, de 14 professores, foram só dois que 

não entraram no grupo, nós combinamos o seguinte: tudo o que eles tinham que passar eles me 

encaminhavam e eu encaminhava nos grupos dos alunos, e o aluno que tivesse dúvida enviava 

um e-mail para ele sobre a dúvida do trabalho, ou o professor gravava vídeo. Depois eles 

começaram a trabalhar com o [Google] Meet, aula online uma vez por semana. Depois 

acostumaram e ficou toda semana aula pelo Meet, porque aí o aluno participava mais, porque 

o aluno da EJA gosta muito, então uma vez por semana tinha um encontro com os professores. 

Foi esse trajeto que nós fizemos. 

 

P: E desses mecanismos todos, o que deu mais trabalho de funcionar? Você falou que o que 

eles mais gostaram foi o WhatsApp, funcionou bem, o Google Meet funcionou bem. Você falou 

do Google Classroom também que vocês criaram, mas não rolou legal? 

 

H1: Não, porque o aluno da EJA, muitos não tinham o e-mail, não sabiam criar o e-mail, então 

o Google Classroom não funcionou direito na EJA. Agora o grupo de WhatsApp era assim: o 

professor gravava, ou mandava um vídeo, mandava uma atividade, o aluno já correspondia e 

tinha um feedback bem maior do que por Google Classroom ou e-mail, ou Facebook. 

 

P: Vocês decidiram usar essas ferramentas, mas foi uma orientação da Diretoria de Ensino ou 

da SEDUC, ou que vocês que sentaram na escola e pensaram o quê que faz? 

 

H1: Foi o grupo. Nós que decidimos. Como os meios de comunicações, a maioria já tem o 

acesso, claro que a secretaria de educação ajudou muito, eu acho que teve muitas orientações 

sim, o centro de mídias, eu acho que teve muita orientação. No começo para a EJA não tinha, 

depois que começaram a pensar na EJA, porque a EJA é um pouco esquecida. Até as orientações 

da Diretoria de Ensino eu era meia cara de pau, então eu sempre ia nas reuniões só que eu não 
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era do regular, eu era da EJA, mas sempre estava nas reuniões para saber o que tinha de 

novidade. Depois que começaram a pensar um pouquinho mais na EJA. Eu acho que demorou 

um pouco, quando eu estava quase saindo que começaram a pensar um pouco na EJA. Primeiro 

eu lembro que tinha só matemática e português, aí depois sim que abriram outras plataformas 

para EJA, mas até então era só a matemática e português, só essas duas disciplinas. 

 

P: Você falou no início que teve muita dificuldade com a primeira série, e que você acabou 

tendo muito apoio do pessoal da secretaria. Como que vocês transpuseram, no final dessa 

história, o primeiro ano, vocês conseguiram contactar eles ou não conseguiram mesmo assim, 

uns ficaram para trás e, mesmo no segundo e terceiro, foram todos ou ainda restaram alguns 

alunos perdidos, acabaram se perdendo porque vocês não acharam? 

 

H1: No primeiro ano nós temos uma evasão bem maior e a participação, de  40 alunos, tivemos 

de 20 a 25 alunos de participação no primeiro ano. No segundo também tinha essa queda, de 

30 alunos participando, de 40 em sala de aula. Sempre a turma A era 100%, no terceiro B dos 

40 alunos 35 participavam então a gente perdia uns cinco, o terceiro C já era menos. Lá a gente 

divide os alunos assim: os senhores de idade mais avançada eram todos do terceiro A, de 70 

anos, 50, 80, 40, claro que colocava um outro jovem na sala, mas eles se sentiam bem melhor 

e participavam mais, porque um acabava ajudando o outro, e os mais jovens que eram alunos 

de 18 ficavam sempre no C. Eu acho que deu muito certo na escola, pelo menos o período que 

nós trabalhamos lá, ao invés de colocar 50% mais jovens e 50% de pessoas de mais idade. 

 

P: Você estava falando da busca dos alunos, sobrou algum dos primeiros, alunos que vocês não 

encontraram? Houve caso de alunos que tentaram, falaram com os colegas, secretaria e nada? 

 

H1: Sim, porque eles chegaram com matrícula automática e eles não foram na escola. E o 

telefone que tinha na SED, você ligava e ninguém atendia ou então era um vizinho que não 

sabia onde que a pessoa estava mais. O primeiro ano eu acho que teve muitas situações assim, 

sem contato.  

 

P: Os alunos de vocês, a demanda vem de onde? 

 

H1: Vem da [escola municipal]. Eles mandavam geralmente vinte e poucos alunos, mas a 

grande maioria vinha do [bairro da cidade de São Paulo], e vagas de guichê.  
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P: Você me disse que se sentia chateada porque as coisas não contemplam a EJA. Foi criado o 

Programa de Recuperação Intensiva, programa de material, mas sempre vinha: “exceto a EJA”, 

“não se aplica à EJA”, não sei mas acho que quando você começava a ler a resolução do 

programa já imaginava que seria um programa bacana, mas você chegava no “não se aplica à 

EJA”. Você passou por essas frustrações? 

 

H1: Muitas. Tem o projeto EJA no mundo do trabalho, então eu baixava todo o material e 

encaminhava para os professores e a gente tentava trabalhar em cima, mas a escola não recebia. 

Tinha escola que recebia aí eu ia atrás buscar. Escola que recebia alguns livros da EJA, 

geralmente a gente ia atrás ver o que dava para contemplar os alunos da escola, mas material 

não chegava nenhum material para a EJA. 

 

P: Por falar em material, o ano passado eu me surpreendi porque pela primeira vez eu vi o kit 

escolar para EJA, um kit mais elaborado. Você que já viveu tanto tempo na EJA, que 

simbolismo você vê que representa para o aluno da EJA ter esse kit de material agora para ele, 

disponível assim? 

 

H1: Esse acho que tem uns dois anos que chegou na minha escola. Eu tenho até fotos da 

felicidade dos alunos quando eles recebiam esse material, eles ficavam muito felizes.  

 

P: E como você chegou a finalizar o semestre, vamos para um ponto bem bacana. No final do 

semestre veio uma resolução dizendo para que se “considere os esforços dos alunos”, porém o 

que seria esforço? Como é que a gente explica o que é o esforço do aluno? Para finalizar o 

semestre vocês tiveram que pensar em critérios, e por aquela resolução não houve nenhuma 

indicação de como é que vocês eles iam ter critério, só falou para considerar o que o aluno fez. 

Que critério vocês se utilizaram, qual foi a régua para se falar: “até aqui é reprovado, daqui para 

lá é aprovado”? Como que foi essa conversa de vocês, foi mais você que acabou dando as ideias 

ou a gestão, a direção ou foram os professores? Como é que foi esse movimento na escola para 

bater o martelo e dizer que vai aplicar? 

 

H1: Nós decidimos em grupo. O aluno que tinha uma atividade, pelo menos uma atividade, foi 

até uma sugestão também acho que do documento orientador, que o aluno que tivesse uma 

atividade, que você acabou de falar sobre ver todos os esforços do aluno, então nós fizemos 

assim, nós decidimos em grupo: o aluno que participou pelo menos das atividades do primeiro 
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bimestre, ele tinha 5; o aluno que fez mais, participou do primeiro e do segundo bimestre, aí 

nós colocamos acima de cinco. Então chegou a seis, sete, oito, nove, dez. Foi assim que nós nos 

organizamos para fechar o semestre, porque foi para fechar assim muito rápido também.  

 

P: Eu vou apresentar agora para você aqui os dados. Na primeira série você tinham 116  

matriculados e 28 reprovaram, 24% de alunos de reprovação. Vamos pensar assim, segundo a 

legislação, o aluno que reprova ele tem direito de continuar os estudos dele, então ele acaba 

sendo rematriculados, ele não pode só ser excluído do processo. Então percebeu que teve 

pouquinho novos alunos que chegaram na escola, no segundo semestre que você já não estava. 

Segunda série 125 matriculados e 21 reprovaram, com a taxa de reprovação menor em relação 

ao primeiro, 16%. A terceira série tinham 117 matriculados e 19 na reprovação, menor ainda 

do que o segundo. Ou seja, vocês conseguiram um resultado, eu acho, até que conta do que 

vocês já tinham tudo desenvolvido no primeiro. Aqui o montante, o total aqui dos alunos. No 

primeiro semestre o total de 358 matriculados e 68 reprovados, no total deu quase 19% dos 

alunos. Esses números acabaram crescendo muito para o segundo semestre, você já não estava 

lá, mas talvez fruto daquela dificuldade de fazer os contatos iniciais. Talvez seja esse o ponto. 

 

H1: No segundo semestre lá não tinha coordenador, porque como fechou sala, ficou só a vice 

direção e a diretora, então não vai ter esse olhar de ficar entregando atividade para aluno, 

ligando para aluno, porque tem uma demanda imensa para o diretor e o vice-diretor estar 

fazendo, ainda assumir a parte da coordenação eu acho que é bem complicado. 

 

P: Como que vocês fizeram a comunicação do resultado da sala, do aprovado e retido, porque 

usualmente se coloca uma lista de quem foi reprovado, e nesse processo de distanciamento não 

sei você colocaram lista ou informaram nos grupos? 

 

H1: Eu fiz uma reunião com eles, via Meet, passei um vídeo para eles, agradecendo a 

participação deles e o desempenho, aí mostrei a tela para eles dos alunos aprovados e 

reprovados e depois eles foram na escola verificar, porque aí eu coloquei exposição lá no painel 

da escola, mas primeiro eu fiz a reunião com eles, porque como a gente trabalhava com o 

cronograma, já tinha um cronograma do dia da reunião desde o comecinho. Eu segui tudo 

normal, como se tivesse aula normal, dia de reunião foi reunião com eles, nós fizemos via Meet, 

e depois a divulgação final sim, nós colocamos lá no painel da escola. 
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P: Não houve reclamação dos alunos, porque surgiu aquele primeiro mito de que “neste ano 

ninguém reprova”. Teve reclamação? 

 

H1: Teve sim. Mesmo depois do resultado, a secretaria da educação deu um período a mais. 

Nós tivemos uns três ou quatro dias. O aluno que contestou nós fizemos um provão para esse 

aluno, para ajudar esses alunos que não conseguiram, que apareceram lá depois do resultado. 

Nós elaboramos o provão, o aluno fez, uns três alunos foram na escola a tarde, eu fiquei lá com 

eles, tirei cópia e eles resolveram a prova lá na escola, e aí mudou a nota deles. 

 

P: Nesse período que você esteve lá, aconteceu algum caso de aluno te procurar para dizer que 

ia largar a escola por causa da pandemia, que não sabia nem mexer no celular direito e queria 

“trancar matrícula”?  

 

H1: Aconteceram alguns casos. Teve alguns que eu consegui reverter com entrega de 

atividades, eles retiravam atividade, acho que teve uns três casos que não, porque foi mudança 

de estado.  

 

P: Como você ficou só um semestre era esse o papo que eu precisava ter com você. Quero 

agradecer sua disponibilidade em colabora, de me apoiar nesse processo. E aí as suas 

considerações finais  sobre EJA. 

 

H1: Eu acho que a EJA não deveria acabar nunca. Pensando nas pessoas com idade avançada, 

o interesse deles, na realidade, não é tanto o estudar, ter que fazer aquele trabalhos, mas os 

projetos, quando eles participavam dos projetos parecia que eles estavam em outro mundo, era 

uma coisa que é totalmente diferente do regular. Era uma vontade imensa de fazer um grupo de 

teatro, para dançar, é mais social mesmo. Uma vontade imensa de mostrar que aprendeu 

determinado tema para o professor, que é capaz. Era uma coisa muito linda.  

 

P: Eu vejo que você se encanta com a EJA, e acho que é isso, é o encantar-se, quando a gente 

se encanta a gente faz bem. Eu agradeço, obrigado e até breve.  
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APÊNDICE I – Entrevista semiestruturada com profissional H2 responsável pela EJA na 

escola H 

 

P: A nossa conversa aqui com a [H2]. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pela parceria e 

pela oportunidade de ter essa conversa. Eu queria que você falasse para mim aqui quanto tempo 

você está no magistério e quais funções designadas que você já desempenhou em gestão. 

 

H2: Eu agradeço a oportunidade de poder estar participando desse seu projeto. Agradeço a sua 

confiança no meu trabalho no sentido de participar dessa pesquisa. Eu estou no magistério há 

21 anos, já passei pela coordenação pedagógica em três unidades escolares, vice-diretora e 

também direção. Fui também PCNP durante quatro anos. 

 

P: Então seja injeção já tem mais dez anos, o que te dá boa margem de confiança para poder 

fazer um trabalho, sem aquele dia ele do tipo: “será que estou fazendo certo, será que estou 

errando?”. No início a gente fica um pouco nessa apreensão.  

 

H2: Eu vejo que, na verdade, que mesmo com muito tempo a insegurança ainda aparece.  

 

P: Eu acho que a insegurança vem porque na educação não tem uma repetição, o ineditismo é 

constante, sempre coisas inéditas acontecendo. Eu acho que o tempo de experiência só dá uma 

bagagem no sentido de já ter tentado algo parecido, de saber tentar outro caminho. Você 

assumiu a responsabilidade de acompanhar a EJA mais o segundo semestre, não é? 

 

H2: Na verdade, eu já acompanhava quando eu vim para cá, a [diretora] por meu período ser 

da noite, ela solicitou que eu fizesse o acompanhamento, que estivesse junto com o grupo. 

 

P: Então eu posso aproveitar minha pergunta inicial: primeiro ponto, naquele dia 13 de março 

do ano passado quando o governador falou: “vamos fechar por um mês, vamos puxar o recesso 

e depois as férias”, o quê que bateu na sua cabeça naquela sexta-feira, qual a sua expectativa 

naquele momento do “vamos ficar um mês em casa”? 

 

H2: Era de como coordenar mesmo tudo isso, porque tem a expectativa do funcionário que 

trabalha na secretaria da escola, tem a expectativa do pai, tem expectativa do professor, tem o 

direcionamento que vem da Secretaria da Educação, que vem da diretoria de ensino. E como 
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você lidar com tudo isso, como você amarrar tudo isso, é bem complexo, é muito complexo, dá 

um nó. No momento inicial você fala: “e agora José?”. Como coordenar tudo, porque nós 

sabemos que não é fácil chegar e dizer que tem um decreto e uma resolução que ampara, porque 

algumas pessoas ainda não têm essa percepção, de que decreto e legislação estão para serem 

cumpridas da forma como elas são redigidas, publicadas, e aí sempre tem um que quer fazer 

uma ressalva, ver se não dá para fazer uma alteração assim ou assado, então é uma luta 

constante, de seguir todas as determinações. De primeiro momento você pensa “como vou fazer 

para lidar com tudo isso?”. Aí você tem que respirar e falar assim: “vamos lá, vamos buscar 

soluções no momento que der para ser mais flexível, seremos flexíveis, no momento que 

tivermos que ser mais rígidos, seremos mais rígidos”. E quando se está na gestão, só quem está 

na gestão sabe o que é estar na gestão. Você colocar para outro é muito complicado. 

 

P: Nesse primeiro mês, as orientações que vieram da SEDUC, de como trabalhar,  você já sentiu 

um pouco de confiança ou não estava muito claro o direcionamento. Como que você sentiu 

naquela primeira semana em casa? 

 

H2: Na verdade eu não fiquei em casa, porque a diretora da escola estava afastada por questões 

de idade, então eu tive que ficar na escola, você sabe que a escola realmente não fechou, nós 

ficamos aqui internamente, então ficamos eu e a GOE. E daqui a gente tinha que pensar como 

coordenar tudo isso, como como passar as informações nos grupos, foi uma correria insana, 

porque nós tivemos pouco mais de dois dias para organizar todos os grupos de WhatsApp, tanto 

do ensino médio como dos anos iniciais, coordenar de que forma nós passaríamos para os 

professores, coordenar a ajuda a esses professores, eu tenho professores aqui que tem mais de 

60 anos, então nunca lidaram com essa questão tecnológica, então era tudo muito novo, e lidar 

com tudo isso foi pauleira, às vezes eu costumo falar: “para sempre momentos nós temos que 

ser ninja”, tirando os obstáculos e tentando auxiliar da melhor forma possível, apoiar o professor 

e aí tem aquela questão do telefone do aluno nunca bater, que isso eu acho que é geral no estado, 

essa troca constante de endereço, de telefone. São N dificultadores desse trabalho. O primeiro 

momento é esse mesmo, é o susto. Aí é o segundo momento é esse sentar e vamos organizar. 

Chamamos os professores e “vamos nos organizar, cada um pega o teu, cada um pega a tua sala 

e vamos”. Isso com os anos iniciais. Já a EJA foi mais complexo, porque toda essa 

movimentação teve que passar pela coordenação, porque o professor não quer dispor o telefone 

dele, o particular dele, para esse trabalho, então foi tudo feito via coordenação: montar os 

grupos, orientar os alunos, pensar em comandas, em regras para esse novo fazer pedagógico e 
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de que forma vamos estar alinhando essa questão da presença. Cada um foi descobrindo a 

melhor forma, uns com vídeo, outro com [Google ] Classroom, o outro pelo Facebook e aí a 

gente foi se organizando, de primeiro momento sabemos que houve muitas falhas. Organizamos 

a questão da entrega e retirada de trabalhos aqui na escola para os alunos que realmente não 

possuíam internet e aí fomos organizando. 

 

P: Mas aí, de repente, esse negócio de um mês de recesso e férias, os professores estavam em 

casa, os alunos também, esse negócio já se tornou dois meses, três meses, seis meses e a gente 

viu que não ia voltar. E aí o que vocês organizaram na escola para envio da atividade para o 

aluno, o retorno da atividade do aluno para escola, e o como é que você se organizaram os 

grupos, que meios, que plataformas vocês utilizaram? E neste ponto aí, o governo já te orientou 

um roteiro pré-definido mais ou menos ou escola mesmo que sentou e falou: “vamos usar essa 

estratégia”? 

 

H2: Eu acho que o direcionamento dado pela secretaria da educação foi em primeiro momento 

a EFAPE, o apoio da EFAPE. E aí os próprios grupos, o Classroom já era algo de conhecimento 

na rede de Diadema, então a priori se pensou nele, e aí foram surgindo as outras possibilidades. 

O WhatsApp funcionou. Eu creio que aqui na nossa escola o que mais funcionou foi o 

WhatsApp, e aí por meio desses grupos montados no WhatsApp cada professor foi se 

organizando e foram respeitados. Então nós estruturamos um momento de orientações, os 

momentos de ida para a sala ou Classroom, ou [Google] Meet ou Facebook, então foi tudo 

esquematizado para um não atrapalhar o momento do outro. Nós temos um horário pré-

determinado para todas essas orientações e, após determinado momento de orientação, iam para 

as salas de aula. 

 

P: Então vocês conseguiram se organizar. Isso foi desde o início ou foi que se encaminhando 

dessa forma? 

 

H2: A sinalização é de que a coisa não ficaria só por um mês. Nós já sabíamos que a coisa não 

seria da forma como se estava se apresentando o cenário, de que esse retorno seria totalmente 

presencial, então a gente já foi se organizando para esse ensino híbrido, para que 

continuássemos com os grupos e no presencial. Então desde o início a gente já foi se 

estruturando, ao longo do processo nós fomos aprimorando, melhorando a entrega e retirada de 

material dos alunos, da EJA, aqueles que não possuíam acesso foi-se montando um esquema de 
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tempo determinado para entrega e retirada desses trabalhos, o documento que comprovava essa 

entrega e essa retirada, até para que o aluno não fosse prejudicado ou também que ele não fosse 

premiado. Então para que realmente houvesse a questão da aprendizagem mesmo que à 

distância, mesmo que de forma não tão presente ele conseguisse contar com esse apoio do 

professor. A questão maior é da aprendizagem, nós sabemos que já estaria muito prejudicada, 

porque o aluno do EJA tem um diferencial do aluno regular, em sua grande maioria ficaram 

muito tempo sem estudar então já tem toda uma defasagem, tem a questão da readaptação a 

estar na escola, a ser um aluno-pesquisador, então já tem uma série de entraves, então sabíamos 

que se não tivesse essa troca frequente entre o professor e o aluno por meio dessas atividades 

ficaria difícil.  

 

P: Você mencionou que montaram os grupos e colocou a dificuldade de ter o número dos 

alunos, porque eles acabam trocando muito. Vocês conseguiram pensar numa estratégia para 

driblar isso, para tentar encontrar, publicação em página do Facebook ou um apelo com os 

próprios alunos, como é que ao longo do ano vocês lidaram em caçar os alunos, a busca ativa 

mesma? 

 

H2: A nossa busca ativa se dava semanalmente. Nós montamos Google Docs para tudo: 

presença do aluno na sala de aula, então todos os grupos tinham a presença que eles tinham de 

responder diariamente, e ao final de cada mês elas foram impressas; pesquisas foram feitas 

usando o Google Docs para tudo; e no Facebook muitos chamamentos, publicações, todas as 

comunicações se deram também por via do Facebook da escola, então todos os recursos que 

nós pudemos utilizar nós utilizamos. A cada mês nós tínhamos a nossa relação de busca ativa e 

aí por e-mail, colocávamos na sala, ligávamos e aí fomos conseguindo alguns resultados. Essa 

organização desse trabalho não é só também a questão do aluno, é a questão onde você poder 

auxiliar o aluno por meio desses registros, e também assegurar que o trabalho da equipe está 

sendo coordenado, faz parte de uma engrenagem, que está acontecendo do jeito que deveria 

acontecer. 

 

P: Eu estava fazendo uma busca de resoluções, de que forma que o governo, a SEDUC orientou 

ano passado os trabalhos da rede durante a pandemia, logo no início de abril veio a resolução 

38 que instituiu o programa aprender em casa, e para essa programa vai fazer a distribuição de 

material de apoio aos estudantes, porém como em muitas coisas da EJA, toda vez que vinha 

uma nova resolução vinha sempre um adendo: “exceto a EJA”, “não contempla a EJA”. Ou 
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seja, a resolução acaba não contemplando. Por outro lado, no ano passado, pela primeira vez 

veio o kit escolar para os alunos. O que você fala dessa estratégia da SEDUC? 

 

H2: Eu acho que que foi uma estratégia legal até porque alguns dos alunos, mesmo da EJA, 

apesar de trabalhar, eles passam por dificuldades, nem todos têm condições de comprar todo o 

material, então para eles também é a mesma receptividade dos alunos dos anos finais e do médio 

regular. Nós temos aqueles que supervalorizam, e temos aqueles que fica meio assim, mas eles 

pegaram.  

 

P: No meio do ano veio uma resolução, homologado um parecer que era sobre o critério de 

aprovação de retenção da EJA. E um pouco das falas do secretário que sempre falava que 

“devemos valorizar todo e qualquer esforço do aluno, qualquer movimento, qualquer esforço 

do aluno deve ser valorizado” mas era uma coisa meio nebulosa: “valorizem os esforços, 

valorizem a aprendizagem do aluno”. E no final do ano também veio a mesma indicação: 

“valorizem o que o aluno fez”. Eu fiz o levantamento de como foi o ano vocês com os dados 

da SED. Vocês tiveram no primeiro semestre 116 alunos na primeira série. E aí desses acabaram 

reprovados 28, ou seja, 24% acabaram reprovados, mas também nós tivemos o primeiro 

semestre metade presencial e metade de remoto. E acho que acabou considerando muito do que 

eles tinham feito já antes também. No segundo semestre vocês acabaram sofrendo uma grande 

derrubada da quantidade de matrícula. E desses que vieram no segundo semestre o índice de 

reprovação acabou aumentando, eles apareceram para efetivar a matrícula? Ou vocês acabaram 

tendo os nomes, mas não temos alunos? 

 

H2: Exatamente. Foi bem complicado. E isso com uma extensa troca de e-mail solicitando das 

escolas de EJA fundamental uma lista com os dados que eles possuíssem dos alunos, telefone, 

e-mail, porque nós não tínhamos. A sala é aberta pela via Diretoria de Ensino, então nós não 

temos dado nenhum desse aluno, nenhum contato, então nós ficamos à mercê de que eles 

venham fazer a matrícula. Essa troca de e-mail com a diretora, nós enviamos a relação do que 

eles precisavam estar trazendo para gente, e liga, e solicita e-mail, para qualquer via de contato 

que nós pudéssemos entrar em contato com esses alunos. É bem complicado. 

 

P: Eu não sei se você sentiu isso, na conversa com outras escolas eles apresentaram uma 

dificuldade com essa turma de primeiro ano do segundo semestre, principalmente, porque na 

rede municipal eles acabaram não conseguindo fazer o trabalho que na rede estadual foi 
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possível, trabalho mais remoto e os alunos vieram mais sem hábito de uma educação remota, 

não sei se vocês se depararam com isso também. 

 

H2: Sim, sim. Há um diferencial no meu trabalho feito pelo município e pelo estado, então eles 

tiveram uma grande dificuldade, os primeiros anos, em se adaptar a entender as comandas que 

eram colocadas no grupo, coloca uma comanda no grupo e você pode esperar: não dá dois 

segundos e começam. Eles têm uma dificuldade de interpretação muito grande, e aí você tem 

que ficar esclarecendo, aí você liga. 

 

P: Aqui os dados da segunda série: vocês tinham no primeiro semestre 125 alunos e no segundo 

113. Mais ou menos manteve a mesma quantidade de alunos. No primeiro semestre tiveram 21 

reprovados, 16%, e no segundo aumentou. Você acha que houve, de repente, uma negação dos 

alunos pelo “ah, não quero remoto”? 

 

H2: Exatamente! A fala geral era: “é muito difícil, a gente já ficou muito tempo sem estudar e 

estudar assim não está auxiliando, eu não consigo aprender, é muito difícil acompanhar o grupo 

porque manda muitas mensagens”. A grande maioria foi desistindo mesmo ao longo do ano, 

apesar de toda a busca ativa, de você explicar, oferecer trabalho, oferecer oportunidade de vir à 

escola, se for o caso, utilizar os equipamentos, mas para eles é um dificultador, sem dúvidas.  

 

P: Agora a terceira série: o número de alunos praticamente os mesmos, 117 a 115, mas o 

mesmos efeito, 19 retidos no primeiro semestre e 39 no segundo. E aí aumentou. Houve nesse 

período algum aluno que foi na escola pedindo para retirar a vaga e passar para outro? 

 

H2: Não. Eles foram desistindo. Aí você vai ligando, você vai conversando, alguns voltaram. 

Isso tudo porque foi feito um trabalho insano, a perspectiva de desistência era muito maior, se 

não fosse esse trabalho. Os professores conversando com eles, e aluno que teve covid e doenças 

um pouco mais graves e a gente incentivando a não desistir, a permanecer, a continuar, porque 

senão o índice teria sido bem maior como deve ter sido em muitas escolas. 

 

P: E aqui o consolidado para você ver. Um total de 352 alunos, então a gente viu que 

fechamento de turma. A gente viu no primeiro semestre 19% de retenção e no segundo 42%, 

ou seja, é efeito que você disse aí do medo deles, as dificuldades que foram surgindo. O 

governo, o secretário sempre disse para valorizar os esforços, só que isso é muito subjetivo. Eu 
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sei que em algum momento vocês tiveram que sentar, o grupo de professores e gestão e dizer: 

“qual vai ser a nossa régua, qual vai ser o ponto para até aqui é aprovado e daqui para trás é o 

reprovado”. Que critério que vocês elencaram enquanto escola para dizer: “é esse é o ponto”? 

 

H2: Na verdade, os professores daqui são muito críticos, extremamente. Eles fizeram análise 

de aluno a aluno mesmo. Se você for analisar retenção nós tivemos pouco, o que nós tivemos 

muito foi abandono, então esse índice de reprovação foi mais por abandono do que por 

reprovação mesmo.  Eles valorizaram realmente o que os alunos fizeram, até aquele aluno que 

no acompanhar dos grupos tinha dificuldade, pode retirar trabalho aqui na escola, tirava as 

dúvidas com os professores num momento pré-aula, então os professores colocavam o link da 

aula, o tema da aula e partiam para o atendimento dos alunos, então eles tinham esse tempo 

antes da aula, antes do aulão geral com todos, para sanar dúvidas, auxiliar o aluno que mais 

necessitasse. Foi estabelecido que aquele aluno que, mesmo com dificuldade, se empenhou, ele 

produziu, ele participou, ele realmente não poderia ser prejudicado, se fez presente nas aulas, 

então tudo isso foi levado em conta realmente, como secretário solicitou. Óbvio que aqueles 

alunos que não produziram, não fizeram atividades de nada, esses foram retidos. Mais também 

por conta da presença, que não participaram das aulas. 

 

P: As resoluções e os decretos acabam sendo muito frios. Às vezes fico pensando se a gente 

fosse seguir só o que a letra diz ali não ia dar para fazer muita coisa. A gente tem que usar um 

pouco da sensibilidade, da empatia, de entender um a um, como vocês fizeram aí. A resolução 

para tentar abarcar todo mundo ela precisa de ressignificação.  

 

H2: Não dá para abarcar todo mundo porque nem todos estão nos mesmos níveis de 

aprendizagem, de empenho, então a resolução vem para dar um direcionamento e ser cumprida,  

sabemos, mas cair no que você falou: é preciso haver um consenso da equipe, a equipe precisa 

caminhar junto, qual direcionamento vai se dar dentro das possibilidades, sem ferir a legislação. 

O quê que pode ser feito para auxiliar o aluno? Ou o quê que pode ser feito para não prejudicar 

a escola? E tudo isso num consenso geral. Principalmente sem ferir a legislação, porque aí se 

torna mais complexo. 

 

P: Para gente encaminhar para os encerramentos, o ano passado vocês acabaram agregando 

muitas coisas à prática de vocês, dos grupos WhatsApp, os formulários parece que colou bem 
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aí. E para 2021 e também para pós pandemia,  o que disso tudo ficou incorporado para prática 

da escola e também para sua prática? 

 

H2: Sem dúvida nenhuma o uso da tecnologia. Desde o mais simples celular até o centro de 

mídias. Então eu acho que o ensino híbrido veio para ficar, a tecnologia veio para ficar, então 

os professores estão se superando. Essa descoberta do uso da tecnologia foi muito forte e essa 

não vai embora. Ficou o trabalhar em equipe, ver o professor um auxiliando o outro, de ver essa 

interação deles. 

 

P: Você conhece o pessoal das outras escolas que tem EJA ou não tem muito contato? 

 

H2: Conheço o [D], conheço alguns do [E]. Não dá para conhecer todos, mas os poucos que eu 

conheço a gente vai falando.  

 

P: Aqui em Diadema nós temos oito escolas que atendem a EJA do ensino médio que é o que 

cabe ao estado. O que algumas escolas comentaram é que sentem um pouco de falta de ações 

mais unificadas, de repente, um supervisor que ficasse responsável acompanhar as EJA, um 

direcionamento para ter uma referência para quando eu for lá na DE saber quem é a pessoa que 

entende de EJA para poder me ajudar, me orientar e mesmo no aspecto de uma formação 

específica, porque você tem muitas OT, mas que para o coordenador da EJA não. Muitos deles 

acabaram citando que sentem falta disso. Você que já esteve do outro lado dos muros da DE, 

você consegue ver isso também. 

 

H2: Falando de legislação, quando você pega a legislação da EJA, ENCEEJA, e tudo, já vem 

bem claro que há um diferencial, a própria legislação já traz esse diferencial, que é voltado para 

o mundo do trabalho, que deve ser feito uma adaptação, então legalmente o estado está 

amparado, legalmente o estado está te oferecendo todas as ferramentas. Seria legal ter alguém 

cuidando da EJA? Seria. Mas me pergunto ao mesmo tempo: vamos ser honestos, no que ele 

nos ajudaria? Material diferenciado para a EJA não vem; um currículo específico para a EJA, 

não temos; Então são adaptações que a própria escola tem de verificar de que forma você vai 

adaptar o currículo do Estado de São Paulo a este mercado de trabalho, a essa visão que se tem 

da EJA que é preparar o aluno para o mundo do trabalho, e hoje também pensar um pouquinho 

nessas relações interpessoais, pensar nas socioemocionais. Eu vou ser sincera: se você tem essa 

vivência dos anos finais e médio você vai tocando a EJA da forma como dá, como deve ser pela 
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legislação. Eu não sei, sinceramente, no que nos ajudaria, especificamente, ter alguém para 

cuidar da EJA, porque como você vem mesmo disse não vem nada especificamente para a EJA, 

então eu acho que se houvesse uma rede entre as escolas, de troca entre as escolas eu acho que 

ajudaria bem mais, uma rede de  troca de conversa entre a gestão, entre os coordenadores. Eu 

acho que ajudaria bem mais do que ter alguém na diretoria de ensino. 

 

P: De repente ações as escolas pudessem atuar juntas. Então eu deixo a palavra aberta a você, 

desde já quero agradecer a sua colaboração, a sua disponibilidade e suas considerações, por 

todas as suas falas a gente percebe um grande compromisso de não desamparar, de ter um olhar 

caridoso, um olhar compassivo para a realidade de cada aluno.  

 

H2: Eu agradeço a oportunidade, porque apesar de serem oito escolas você poderia ter feito 

com cinco, com quatro, então você oportunizar que a gente participe desse momento com você 

também é muito legal. Me coloco à disposição caso você precise de algum registro ou alguma 

coisa que possa te auxiliar, sinta-se à vontade para solicitar. Espero realmente que eu possa ter 

te ajudado em alguma coisa, ter fornecido algo que possa realmente colaborar com seu trabalho, 

sempre que precisar estou aqui.  

 

P: Eu que agradeço e encerro agora a nossa gravação. 
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ANEXO 
 

ANEXO A – Registro de consentimento livre e esclarecido 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa. O título da pesquisa é “Desempenho 

Escolar e Vulnerabilidade Social: Fatores Intervenientes na Formulação de Políticas Públicas 

Educacionais”. O objetivo desta pesquisa é constituir uma perspectiva do conjunto de desafios 

que as políticas públicas educacionais enfrentam para superar as questões originadas pela 

desigualdade escolar, tendo como foco dessa entrevista reconhecer os limites, as possibilidades 

e disposição para liderar a EJA em meio a Pandemia COVID-19. O (a) pesquisador(a) 

responsável por essa pesquisa é Sergio Stoco ele é professor, do Departamento de Ciências 

Exatas e da Terra, da Universidade Federal de São Paulo.  

Você receberá todos os esclarecimentos necessários antes, durante e após a finalização da 

pesquisa, e lhe asseguro que o seu nome não será divulgado, sendo mantido o mais rigoroso 

sigilo mediante a omissão total de informações que permitam identificá-lo/a  

As informações serão obtidas da seguinte forma: após o primeiro contato agendaremos uma 

data e por meio de vídeo chamada realizaremos a entrevista cuja temática gira em torno das 

situações vividas no ano de 2020 em contexto de pandemia com foco no reconhecimento das 

ações desenvolvidas durante aquele ano; a vídeo chamada será gravada para posterior 

transcrição e o sigilo será mantido também nesta etapa. Sua participação envolve os seguintes 

riscos: constrangimento a citar fatos que possam demonstrar inabilidades na resolução de algum 

fato. Sua participação pode ajudar os pesquisadores a entender melhor como se deu o trabalho 

na EJA no anos de 2020 de forma regionalizada, ao observar todas as escolas com esta 

modalidade em Diadema-SP, formular propositoras que possam vir a colaborar com seu 

trabalho mediante os resultados da pesquisa.  

Assim, você está sendo consultado sobre seu interesse e disponibilidade de participar dessa 

pesquisa. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper sua 

participação a qualquer momento. A recusa em participar não acarretará nenhuma penalidade. 

Você não receberá pagamentos por ser participante. Se houver gastos com transporte ou 

alimentação, eles serão ressarcidos pelo pesquisador responsável.  Todas as informações 

obtidas por meio de sua participação serão de uso exclusivo para esta pesquisa e ficarão sob a 

guarda do/da pesquisador/a responsável. Caso a pesquisa resulte em dano pessoal, o 

ressarcimento e indenizações previstos em lei poderão ser requeridos pelo participante. Os 

pesquisadores poderão contar para você os resultados da pesquisa quando ela terminar, se você 

quiser saber.  

Se você tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, você pode entrar em contato com o 

pesquisador através do(s) telefone(s) 11 97179-0558, pelo e-mail fernandofpires@gmail.com, 

e endereço Passagem Camargo Guarnieri, 72, CEP 09960-545, Diadema-SP.  

Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). O CEP é responsável 

pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos, visando garantir a dignidade, os direitos e a segurança de participantes de pesquisa. 

Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste estudo, ou 

se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua 

Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou 

(11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou pelo e-mail: 

cep@unifesp.br. 

mailto:fernandofpires@gmail.com
mailto:cep@unifesp.br
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No caso de aceitar fazer parte como participante, você e o pesquisador devem rubricar todas as 

páginas e também assinar as duas vias desse documento. Uma via é sua. A outra via ficará com 

o(a) pesquisador(a).  

Consentimento do participante 

 Eu, abaixo assinado, entendi como é a pesquisa, tirei dúvidas com o(a) pesquisador(a) 

e aceito participar, sabendo que posso desistir em qualquer momento, durante e depois de 

participar. Autorizo a divulgação dos dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo minha 

identidade. Informo que recebi uma via deste documento com todas as páginas rubricadas e 

assinadas por mim e pelo Pesquisador Responsável. 

 

Nome do(a) participante:_______________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________ Local e data:  ______________________ 

 

Declaração do pesquisador 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

participante (ou representante legal) para a participação neste estudo. Declaro ainda que me 

comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos.  

 

Nome do Pesquisador: _________________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________ Local/data: _______________________ 

 

Nome do auxiliar de pesquisa/testemunha (Se houver): ________________________________ 

Assinatura: _________________________________ Local/data: _______________________ 

 

 

Presenciei a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 

participante. 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores) 

 

Nome: ________________________________ Assinatura: ___________________________ 

 


