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De repente do riso fez-se o pranto 

Silencioso e branco como a bruma 

E das bocas unidas fez-se a espuma 

E das mãos espalmadas fez-se o espanto 

 

De repente da calma fez-se o vento 

Que dos olhos desfez a última chama 

E da paixão fez-se o pressentimento 

E do momento imóvel fez-se o drama 

De repente não mais que de repente 

Fez-se de triste o que se fez amante 

E de sozinho o que se fez contente 

Fez-se do amigo próximo, distante 

Fez-se da vida uma aventura errante 

De repente, não mais que de repente 

 

(Soneto da Separação de Vinícius de Moraes) 



 

RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo analisar as memórias socioculturais dos alunos do 

nivelamento Centro de Educação de Jovens e Adultos da cidade de Tubarão, no sul de Santa 

Catarina, em relação a vivência, em sala de aula, durante o período escolar de sua infância. Para 

isso, fez-se uma investigação sobre o termo Memória embasado nos conceitos teóricos de 

Memória Coletiva (HALBWACHS, 1990), Memoria Individual e Memória Herdada 

(POLLAK, 1989, 1992). Projetou-se, através de registros, o que os alunos identificaram sobre 

suas Memórias Afetivas e, por meio de seus relatos orais, verificou-se quais as memórias que 

eles traziam consigo sobre sua infância dentro da sala de aula e na relação com os professores. 

Em seus relatos, ficou destacado como suas recordações funcionam para rememorar as 

lembranças das suas ações. Também ocorreu a entrevista com a responsável pelo Ensino de 

Jovens e Adultos em Santa Catarina, para nos dar um aporte sobre o tema, bem como falar sobre 

a memória deste tipo de educação em nosso estado. 

 

Palavras-chave: Memória Coletiva. Memória Individual. Memória Afetiva. Nivelamento. EJA. 



 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze the sociocultural memories of leveling students from the Center 

for Education of Youth and Adults – EYA (Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA) 

in the city of Tubarão, south of Santa Catarina, in relation to their classroom experience during 

the school period of their childhood. For this purpose, we did an investigation over the term 

Memory based on the theoretical concepts of Collective Memory (HALBWACHS, 1990), 

Individual Memory and Inherited Memory (POLLAK, 1989, 1992). Through records, we 

projected what the students identified about their Affective Memories and, through their oral 

reports, we verified which memories they brought with them about their classroom childhood 

and the relationship with teachers. In their reports, we verified how their memories work to 

recall the memories of their actions. Furthermore, we also interviewed the individual 

responsible for Education of Youth and Adults in Santa Catarina, in order to have specialized 

contribution for the theme and to talk about the memory of this kind of education in our state. 

 

Keywords: Collective Memory. Individual Memory. Affective Memory. Leveling. EYA. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cultura de cada país carrega consigo a identidade de um povo, os costumes, as 

crenças, o modo de ser e as tradições. Ao se pensar em cultura, estamos nos remetendo ao nosso 

meio, o que se conhece desde a infância; o que os pais e avós ensinaram. Para a atual geração, 

cultura pode ser algo que os antepassados lhes deixaram, algo que eles passarão para as futuras 

gerações. Eagleton (2005) ainda diz que a palavra cultura pode codificar várias questões 

filosóficas fundamentais com foco em temas como liberdade, determinismo, o fazer e o sofrer, 

entre outros. Percebe-se que a cultura não é estática, principalmente nas ideias de Bhabha 

(1998) e Eagleton (2005, p. 143): 

Nós não nascemos como seres culturais, nem como seres naturais auto-suficientes, 

mas como criaturas cuja natureza física indefesa é tal que a cultura é uma necessidade 

se for para que sobrevivamos. A cultura é o “suplemento” que tampa um buraco no 

cerne de nossa natureza e nossas necessidades materiais são então remodeladas em 

seus termos. 

Enquanto sujeitos culturais, sabe-se que “[...] ao interpretar a Cultura, tal como na 

interpretação do símbolo, tem-se de pôr em ação uma espécie de dupla codificação e analisá-la 

em si e, simultaneamente, como algo diverso, como o produto de uma determinada civilização, 

mas também do espírito universal” (EAGLETON, 2005, p. 76). Por assim dizer, 

espaço cultural é o que podemos mudar, mas o material a ser alterado tem sua própria 

existência autônoma, a qual então lhe empresta algo da recalcitrância da natureza. 

Mas, cultura também é uma questão de seguir regras, e isso também envolve uma 

interação entre o regulado e o não regulado. (EAGLETON, 2011, p. 13). 

O conceito de cultura vem permeando projetos de relevância, tornando-se essencial 

para a sociedade e gerando amplos debates científicos. Tão amplo quanto a cultura são as 

memórias que cada um carrega consigo. Ambos evocam interesses a serem estudados nos mais 

diversos campos. Mas, ainda que se fale de mobilizações plurais, cientificamente há a 

necessidade de se ater a um corpo científico de forma específica, respeitando as demandas 

metodológicas e formais da pesquisa. Nesse sentido, o presente estudo trabalhará questões 

afetivas, culturais e de memórias com alunos do nivelamento da Centro de Educação de Jovens 

e Adultos de Tubarão-SC, que doravante utilizar-se-ão as siglas CEJA ou EJA, em relação às 

lembranças da infância enquanto estudantes. O trabalho com sujeitos dessa modalidade de 

ensino é desafiador, além de gratificante, por se tratar de pessoas que estão retornando à escola, 
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já que muitos deles a abandonaram, por algum motivo, sem ao menos aprender a ler e escrever. 

Também há aqueles que sabem ler e escrever — com certa dificuldade — usando somente a 

oralidade para disseminar o conhecimento e as suas próprias memórias.  

Saber como esses alunos entendem a memória, faz pensar estes episódios como 

chegaram e como marcaram a vida deles. Para tanto, pensou-se em analisar as memórias 

socioculturais e afetivas relacionadas à vivência em sala de aula e ao convívio com os 

professores na época em que eram alunos das séries iniciais e do ensino regular, procurando 

perceber o que esses alunos trazem para dentro da sala de aula agora que são adultos.  

Assim como trabalhar com alunos adultos é enriquecedor, compreender o que a 

Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina sabe e opera a respeito dessa característica 

discente dessa modalidade e quais memórias esses alunos carregam na condição de 

articuladores de seus conhecimentos, para, assim, concretizar todo um saber que está ao seu 

entorno. Para tanto, convidou-se a articuladora do EJA em Santa Catarina, a senhorita Flávia 

Altof1, para participar desta pesquisa a fim de que, por meio de suas respostas, se pudesse 

conhecer um pouco mais sobre o modo como funciona este modelo de ensino e os sujeitos que 

dele participam.  

Para o estudo das questões ligadas à memória, esta pesquisa traz Maurice 

Halbwachs, que mostra que não há apenas a seletividade de toda memória, mas também um 

processo de ajustes para conciliar memória coletiva e memórias individuais. 

Para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não basta que eles nos tragam 

seus depoimentos: é necessário ainda que ela não tenha cessado de concordar com 

suas memórias e que haja bastante pontos de contato entre uma e as outras para que a 

lembrança que nos recordam possa ser reconstruída sobre um fundamento comum. 

(1990, p. 34). 

A memória social constrói-se a partir das lembranças individuais. A característica 

divagante das múltiplas memórias pode estar presente nesse momento de ajustes. As histórias 

de uma sociedade podem se tornar concretas e, consequentemente, serem transmitidas através 

da abordagem dos processos e atores inseridos na constituição e formalização dessas memórias. 

Essa multiplicidade da memória está atrelada à diversidade cultural, que pode ser o conjunto de 

costumes, normas e até possivelmente crenças preestabelecidas em determinada sociedade. No 

entanto, ela também pode criar uma divisão entre presente e passado, tradição e modernidade, 

a partir do momento em que se fala sobre a diferença cultural. 

                                                 

1 Flavia Altof 
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No tocante a essas informações, o problema de desta pesquisa consiste: que 

memórias socioculturais há nos estudantes do CEJA de Tubarão e como estas podem apontar 

motivos para o abandono escolar?  

Diante disso, objetivou-se, de forma geral, analisar as memórias socioculturais da 

infância dos alunos do nivelamento do CEJA de Tubarão, visando, especificamente: 1) 

identificar as memórias afetivas desses estudantes em relação aos seus professores dos anos 

iniciais; 2) detectar se as memórias de infância exerceram alguma influência nesses sujeitos no 

seu retorno tardio à escola; e 3) descrever a história da EJA em Santa Catarina usando a cidade 

de Tubarão como exemplo de possibilidades. 

Este estudo constitui-se de uma pesquisa bibliográfica, na qual ficou definido, 

segundo Rauen (2015, p. 169), 

o levantamento, a leitura, o fechamento, a análise e a interpretação de informações 

manuscritas ou digitalizadas, obteníveis de livros, periódicos e demais artefatos cul-

turais, físicos ou eletrônicos, passíveis de formarem bibliografia sobre um determi-

nado assunto e de serem depositados em uma biblioteca real ou virtual para fins de 

consulta. 

É por meio da investigação que o pesquisador se comunica com o que já foi 

publicado, além de ter suporte teórico para o tema que está sendo estudado, percebendo a 

necessidade que a pesquisa tem. O método de abordagem diz respeito à concepção teórica 

utilizada pelo estudante, enquanto o procedimento relaciona-se à maneira específica pela qual 

o objeto será trabalhado durante o processo de pesquisa.  

A proposta da aplicação do método de abordagem é chegar ao objetivo estabelecido 

por premissas, por isso essa escolha foi por utilizar um questionário, que foi composto por 

quatorze perguntas relacionadas à memória e escola, referindo-se à educação. O questionário 

pode ser considerado um conjunto de questões nos quais objetiva-se verificar dados necessários 

para atingir os objetivos de um projeto, sendo que o construir não é algo fácil, pois implica 

tempo, esforço e planejamento. No caso deste estudo, o objetivo do questionário é oferecer o 

material necessário para que se possa analisar as memórias de infância dos primeiros anos 

escolares dos alunos pertencentes ao nivelamento da EJA. As análises dessas experiências 

vividas, bem como da coordenadora do EJA em Santa Catarina, serão realizadas em dois 

capítulos distintos.  

A escolha do tema dessa pesquisa está relacionada à formação da pesquisadora, que 

atua como professora na Secretaria Estadual de Educação do estado de Santa Catarina, e ao fato 

de a mesma ter trabalhado como Assessora de direção do CEJA de Tubarão, questão que 
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permite uma aproximação maior em termos de investigação na pesquisa. Outro motivo de tal 

mobilização é que os alunos de nivelamento com mais idade – idosos – e maiores experiências 

culturais, ou seja, mais histórias para transmitir, corroborando com o Projeto Político 

Pedagógico do CEJA de Tubarão-SC:  

Cada aluno tem a sua história, a sua particularidade e, seu objetivo único para procurar 

a escola. Por isso é tão importante fazer com que o aluno se sinta parte integrante da 

comunidade escolar e, que se identifique como sujeito ativo de sua aprendizagem e 

mudança. Ao longo da caminhada escolar de nossos alunos alguns problemas enfren-

tados dizem respeito à ação pedagógica da escola [...] (PPP DO CEJA de TUBARÃO-

SC, 2018, p. 12) 

Discutir-se-á, a partir das ideias de memória, sob a perspectiva de Halbwachs (1990, 

2013) e Pollak (1989, 1992), em que a memória coletiva supõe um acontecimento real outrora 

vivido em comum e, por isso, depende “do quadro de referência no qual evoluem presentemente 

o grupo e o indivíduo que o atestam” (HALBWACHS, 1990, p. 14). 

A partir das memórias afetivas, coletivas e individuais, juntamente com as vivências 

dos entrevistados, tentar-se-á descobrir e analisar os elementos que constituem suas memórias 

diante da escola hoje e na infância. Esta pesquisa está organizada em sete capítulos, os quais 

contribuem para a compreensão deste estudo. No primeiro capítulo, há uma introdução do 

trabalho e apresentação da relevância da pesquisa, a justificativa, o problema de pesquisa e os 

objetivos que nortearam a pesquisa para a análise do objeto proposto. No segundo capítulo, 

tem-se as reflexões teóricas sobre memória coletiva e memória individual. No terceiro capítulo, 

foi abordada a arte, ou ciência, de orientar adultos a aprender, denominada de andragogia, 

capítulo este que elucida um pouco sobre os alunos adultos e como eles aprendem, além da 

história da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Santa Catarina e em Tubarão-SC. No quarto 

capítulo, apresentar-se-á a entrevista realizada com a responsável pelo EJA em Santa Catarina, 

a fim de auxiliar a responder os objetivos do estudo. Além disso, serão apresentadas as 

entrevistas com as alunas do nivelamento do Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA 

– de Tubarão-SC. O quinto capítulo traz as conclusões do trabalho, mostrando o diálogo entre 

as entrevistas feitas e as reflexões teóricas sobre memória. 

Feita a introdução da pesquisa, passar-se-á, em seguida, à revisão teórica básica, 

em que são abordadas as teorias consideradas necessárias para embasar o trabalho e, também, 

posteriormente a sua análise. 
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2 REFLEXÕES SOBRE MEMÓRIA INDIVIDUAL E MEMÓRIA COLETIVA 

O primeiro pensador a estudar a memória foi Santo Agostinho. Na visão dele, 

conhecer-se seria se ver como a imagem de Deus, através da memória, inteligência e, sobretudo, 

da vontade ao expressar relações com o Criador, porém consoante com o Nosce te Ipsvm 

(Conheça a ti mesmo), aforismo grego que, de acordo com o escritor Pausanias, seria uma 

máxima inscrita no pronaos2 do Templo de Apolo em Delfos, que na Grécia implicaria 

“Saberias, pois que és mortal e saberias que não és Deus?”. 

Em Agostinho, ocorre a procepção3 pela inferência externa no sujeito via a 

propriocepção4. Dito de outro modo, 

[...] embora para Agostinho haja um realismo da percepção, na medida em que perce-

bemos um corpo primeiro porque nos é fisicamente presente, encontrado na experiên-

cia concreta, essa presença, todavia nada tem de um simples dado externo. A mera 

presença espacial de um corpo em meu campo visual não basta para torná-lo presente 

a mim, isto é, sensível; é a vontade que o faz assim, que o “torna presente”, podería-

mos dizer, e desse modo o torna sensível. A presença sensível não é um fato, é uma 

construção, e essa construção é obra da voluntas. [...] É a vontade que volta a atenção 

mental para uma lembrança, assim destacada no campo da memória, e é ela que liga 

a essa lembrança o olhar do espírito, então informado com base nesse traço mnêmico, 

para produzir uma representação mental, que Agostinho chama de phantasia5 

(KOCH, 2010, p. 76-77, grifos do autor). 

Maurice Halbwachs é considerado o responsável pela fundação do campo de 

estudos sobre a memória na área das ciências sociais, pois, desde a antiguidade, a memória foi 

tema de reflexões importantes dentre os grandes filósofos. Ao longo de suas obras, percebe-se 

que a memória constitui um fenômeno coletivo, ao invés de ser exclusivamente individual. A 

memória pode ser, de fato, uma construção social em que os sujeitos estão constituídos de suas 

relações entre os grupos e outros indivíduos. Para Halbwachs (1990), as memórias são 

construídas por grupos sociais em que se está inserido, pois são os indivíduos que lembram, 

mas são os grupos sociais que apontam o que será lembrado, sendo assim, as memórias 

individual e social estão conectadas. Ele diz que a memória coletiva faz parte da memória 

                                                 

2 Antecâmara que antecedia a nau (cela) principal de um templo. 
3 Capacidade de conhecer e vivenciar o mundo. Uma percepção pessoal da realidade e peculiar de cada indivíduo. 
4 Termo criado por Charles Scott Sherrington em 1906. Aqui, tem o sentido da capacidade humana em reconhecer a 

localização espacial do corpo, sua posição e orientação em um centro receptor para decodificação de vivências 

passadas, que intentam a percepção temporal e espacial do homem em relação ao mundo e, a sua vida vivida. 

5
 Termo do estoico Zenão de Cítio, que pensava a verdade como representação compreensiva (phantasia - 

katalèptikôs). 

about:blank
about:blank
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individual de cada sujeito para com determinado acontecimento e, segundo Halbwachs (1990, 

p. 51), “diríamos voluntariamente que cada memória individual é um ponto de vista sobre a 

memória coletiva”, indicando que podemos perceber a memória reconstruída a partir das 

vivências em grupo.  

É importante lembrar que, para evocar um evento passado, não se faz necessário 

que ele seja lembrado por outras pessoas, basta que o indivíduo traga consigo algum fragmento 

da rememoração para que os gruposse estabeleçam em lembranças, sendo que é importante que 

a memória individual esteja em conformidade com as memórias dos demais membros do grupo 

ao qual este indivíduo pertence. 

Não é suficiente reconstituir peça por peça a imagem de um acontecimento do passado 

para se obter uma lembrança. É necessário que está reconstrução se opere a partir de 

dados ou de noções comuns que se encontram tanto no nosso espírito como no dos 

outros, porque elas passam incessantemente desses para aquele e reciprocamente, o 

que só é possível se fizeram e continuam a fazer parte de uma mesma sociedade. 

(HALBWACHS, 1990, p. 34). 

Pode-se perceber que o autor identifica que, além da memória coletiva, há a 

chamada memória individual, que, por sua vez, poderá ser entendida sob uma perspectiva da 

memória coletiva, podendo sofrer alterações conforme a posição que se ocupa em determinado 

grupo, assim como a ligação que se tem com outros ambientes. A base em que a memória 

individual está alicerçada diz respeito às assimilações que são construídas pela memória do 

grupo, e a convivência com o grupo representa um suporte para essa memória individual. 

[...] nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos outros, 

mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com 

objetos que só nós vimos. É porque, em realidade, nunca estamos sós. Não é necessá-

rio que outros homens estejam lá, que se distingam materialmente de nós: porque te-

mos sempre conosco e em nós uma quantidade de pessoas que não se confundem. 

(HALBWACHS, 1990, p. 26). 

Por várias vezes, Maurice Halbwachs mostra que não há apenas a seletividade de 

toda memória, mas também um processo de ajustes para conciliar memória coletiva e memórias 

individuais. 

Para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não basta que eles nos tragam 

seus depoimentos: é necessário ainda que ela não tenha cessado de concordar com 

suas memórias e que haja bastante pontos de contato entre uma e as outras para que a 

lembrança que nos recordam possa ser reconstruída sobre um fundamento comum. 

(1990, p. 34). 
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A memória social constrói-se a partir das lembranças individuais. A característica 

divagante das múltiplas memórias pode estar presente nesse momento de ajustes. As histórias 

de uma sociedade podem se tornar concretas e, consequentemente, serem transmitidas através 

da abordagem dos processos e atores inseridos na constituição e formalização dessas memórias. 

Essa multiplicidade da memória está atrelada à diversidade cultural, que pode ser o conjunto de 

costumes, normas e até possivelmente crenças preestabelecidas em determinada sociedade. No 

entanto, ela também pode criar uma divisão entre presente e passado, tradição e modernidade, 

a partir do momento em que se fala sobre a diferença cultural.  

Dentro de similitudes reflexivas, Michael Pollak também traz importantes estudos 

relacionados à memória. Tendo sido influenciado por Halbwachs de várias formas, os dois 

concordam em diversos pontos sobre as definições de memória, pois ambos a mostram como 

um fenômeno coletivo, uma construção social que envolve escolhas iniciadas no passado e 

realizadas no presente.  

Pollak (1992) enxerga o indivíduo como capaz de ter as próprias memórias e, assim, 

participar ativamente da construção das lembranças dos grupos, nos quais o indivíduo não está 

subjugado aos quadros sociais da memória. A princípio, “[...] a memória parece ser um 

fenômeno individual, algo relativamente íntimo, próprio da pessoa” (POLLAK, 1992, p. 201). 

A constituição das memórias envolve as experiências vividas e herdadas, transmitidas pelos 

grupos sociais nas quais as memórias podem ultrapassar o espaço-tempo dos grupos e 

indivíduos.  

O processo que constitui as lembranças pode ser impreciso, podendo dar lugar a 

invenções e envolver, ainda, silêncios e esquecimentos que se dão de maneira consciente ou 

não. Pollak (1992) define memória e identidade como construções sociais, em que a memória 

é uma reconstrução do passado com interesses e preocupações dos grupos e indivíduos no 

presente. Nesse sentido, pode haver uma variância em algum nível de concordância das que já 

existem, em que, uma vez que estejam constituídas, as lembranças conservam e mantêm as 

representações do grupo e, caso haja um rompimento entre “o novo e o velho”, pode-se ter uma 

crise de identidade. Portanto, é necessário que se tenha algum ponto de concordância entre as 

lembranças do eu e do outro, para que elas possam se fortalecer e constituir um legado comum 

de recordações. 

No caso das diversas pesquisas de história oral, que utilizam entrevistas, sobretudo 

entrevistas de história de vida, pode-se recolher as memórias individuais, ou, se for o caso de 

entrevistas de grupo, memórias mais coletivas, e interpretar esse material. Pollak admite que, 

ante uma socialização política, ou histórica, com um fenômeno de projeção ou de identificação 
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profunda com determinado passado, seja possível falar em uma memória quase que herdada, 

como por exemplo a Revolução Francesa para os franceses.  

Tanto Pollak quanto Halbwachs sublinham o caráter flutuante da memória, tanto 

individual quanto coletiva, que deve ser entendida, sobretudo, como um fenômeno coletivo e 

social, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, 

transformações e mudanças constantes no tempo e no espaço: 

Os elementos constitutivos da memória, individual ou coletiva, consistem de: Em pri-

meiro lugar, são os acontecimentos vividos pessoalmente. Em segundo lugar, são os 

acontecimentos que eu chamaria de "vividos por tabela", ou seja, acontecimentos vi-

vidos pelo grupo ou pela coletividade, à qual a pessoa se sente pertencer. São aconte-

cimentos dos quais a pessoa nem sempre participou, mas que, no imaginário, tomaram 

tamanho relevo que, no fim das contas, é quase impossível que ela consiga saber se 

participou ou não. Se formos mais longe, a esses acontecimentos vividos por tabela 

vêm se juntar todos os eventos que não se situam dentro do espaço-tempo de uma 

pessoa ou de um grupo. É perfeitamente possível que, por meio da socialização polí-

tica, ou da socialização histórica, ocorra um fenômeno de projeção ou de identificação 

com determinado passado, de forma tão forte que podemos falar numa memória quase 

que herdada (POLLAK, 1989, p. 201). 

Além dos fatos narrados, pode haver paisagens e cenas em comum, as quais existem 

nos lugares da memória e, ligadas particularmente a uma lembrança, como fatos de infância, 

independentemente da data real em que a vivência se deu, tudo armazenado na memória 

seletiva.  

A memória também sofre flutuações que são função do momento em que ela é articu-

lada, em que ela está sendo expressa. As preocupações do momento constituem um 

elemento de estruturação da memória. Isso é verdade também em relação à memória 

coletiva, ainda que esta seja bem mais organizada. Todos sabem que até as datas ofi-

ciais são fortemente estruturadas do ponto de vista político. Quando se procura en-

quadrar a memória nacional por meio de datas oficialmente selecionadas para as festas 

nacionais, há muitas vezes problemas de luta política. A memória organizadíssima, 

que é a memória nacional, constitui um objeto de disputa importante, e são comuns 

os conflitos para determinar que datas e que acontecimentos vão ser gravados na me-

mória de um povo (POLLAK, 1989, p. 204). 

Michael Pollak se refere à construção memorial tanto em nível individual, 

consciente ou inconsciente, gravado com extrema organização, pois  a memória individual 

grava, recalca, exclui e relembra, se fazendo em vários níveis por se constituir exatamente de  

um fenômeno construído social e individualmente e, mesmo quando se trata da memória 

herdada, pode-se também dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita entre a 

memória e o sentimento de identidade, refletindo a cultura individual ou coletiva.  

As memórias que fazem histórias, nesta pesquisa, manterão uma relação estreita 

com o passado dos alunos entrevistados, retratando uma memória individual e/ou uma memória 
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coletiva, ou seja, buscará as ideias dos alunos em uma perspectiva histórica e formativa. Essa 

retrospectiva visará, ainda, avaliar os impactos das novas tecnologias, ao comparar passado e 

período contemporâneo, que poderiam estar interferindo nas capacidades física e intelectual dos 

entrevistados, se comparados com seus pais e avós, além de analisar junto com eles a 

importância do passado na vida vivida de cada um no presente e o benefício de compartilhar 

essa experiência com outras pessoas. 

O termo memória faz parte da vida vivida de cada ser humano, tal que através dela 

ele é capaz de evocar lembranças de curto, médio e longo prazo, sendo que várias acabam por 

orientar suas ações. Assim, a memória orienta o ser humano tanto em situações sociais e 

coletivas, quanto na sua própria história vivida, ao buscar no passado elementos para 

compreender o presente. 

Na mitologia grega, a memória seria a divindade Mnemosine, filha de Urano e Gaia, 

divindades que teriam formado o Universo. Os gregos acreditavam que as almas que habitavam 

a esfera superior, antes de encarnar, beberiam da água do rio Lethe, o rio do esquecimento e, 

Mnemosine cantava o presente, o passado e o futuro, vindo em socorro dos humanos, para não 

deixar que eles esquecessem das coisas. 

Para Platão, a memória seria uma faculdade da alma, em que as sensações deixam 

marcas que podem ser comparadas a um conhecimento inato, trazido pela lembrança de uma 

vida anterior, na qual a alma vivia no Mundo Inteligível e contemplava a verdade absoluta, a 

conhecida Teoria platônica da Reminiscência ou Anamnese significando lembrança, que aponta 

para um momento anterior, em que a alma habitava um mundo perfeito e imaterial, o que se dá 

pela recordação e, que, com o passar do tempo, essas impressões da alma iriam se apagando até 

o total esquecimento. Para Platão, aprender seria lembrar aquilo que já se sabe e ensinar seria 

lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você sabe. 

Segundo Minghetti (2018): 

Pitágoras de Samos (571/570 - 500/490 a.C.) criara a Teoria da Metempsicose, ao 

asserir à alma prisioneira de um corpo, em face de punição de faltas passadas. A en-

carnação seria pois, um encarceramento provisório da alma, tal que pela morte do 

corpo ela renasceria em outro e assim sucessivamente, via transmigração, até que pu-

rificada pela virtude e pela prática de ritos iniciáticos, fizesse jus à libertação derra-

deira de toda a matéria. Platão reevocou essa retentiva e a distinguiu em uma bifurca-

ção que implicou de um lado a memória (mnèma) e, de outro a reminiscentia (anam-

nèsis). Para Platão, a memória se dividiria em dois andamentos, um inicial que pre-

servaria o traço inicial e um segundo que promoveria sua reevocação, ambos a confe-

rirem certa autonomia à memória na propriocepção de eventos decorrentes de afasta-

mentos e de aproximações recorrentes, nos quais o instante retentivo se faz o traço 

mnêmico constitutivo da questão basal da tradição filosófica, quando seu carácter 

imanente acaba por exceder os liames da pura propriocepção memorial e, acaba por 

revelar o carácter efêmero da alma na percepção. Platão deparara o problema ligado à 
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memória como um traço inscrito na alma, pelo qual se concederia à reminiscentia a 

condição da possibilidade de reevocação de uma lembrança armazenada em momen-

tos anteriores (MINGHETTI, 2018, p. 89). 

De acordo com Aristóteles, a memória estaria associada a uma outra faculdade da 

alma, a imaginação, não como se entende essa palavra hoje, mas com o sentido de criatividade, 

uma faculdade da mente humana em formar imagens, quando em contato com os objetos 

percebidos pelos sentidos, pois a mente retém imagens e estaria a reportar percepções passadas. 

O filósofo Henry Bergson distinguiu a memória-hábito e a memória pura ou 

espontânea. No primeiro caso, são os automatismos, aqueles gestos ou palavras que de tanto se 

repetir acabam sendo reproduzidos de forma automática, sem que o sujeito se dê conta; 

enquanto a memória pura é a capacidade que se tem de reter e recordar eventos que podem ter 

acontecido uma única vez, mas que são marcantes, têm significado afetivo, valorativo ou 

cognitivo.  

Ricoeur (2008) ressalta que a memória se faz em decorrência de uma investigação. 

Por isso, Gagnebin de Bons retrata o traço mnêmico na visão de Ricoeur: 

Ricoeur reflete primeiro sobre o fato de que existem duas palavras gregas para desig-

nar a memória (anamnèsis), o ato de recordar e de lembrar, o recolher ativo de lem-

branças, ato próximo do ato de nomear e de encontrar uma ordem do logos e mnème, 

a imagem lembrada, a impressão deixada na alma, uma imagem que indica um ser 

afetado (pathos) de maneira muitas vezes passiva, involuntária. (GAGNEBIN DE 

BONS, 2008, p. 6). 

Para Ricoeur, a lembrança corresponde à realidade e a esta, a memória se dirige 

para buscar seu conhecimento de origem, que se apresenta sob um fundo de ausência: "[...] na 

esteira da imaginação, a memória deve ser considerada como uma das artes de imitação, dado 

produza apenas imagens e não realidades verdadeiras. [...] é uma representação presente de uma 

coisa ausente [...]" (RICOEUR, 2008, p. 25-27).  

Segundo Greuel (1996), um simples dado percebido de por si, enquanto mera 

percepção, nada significa; a percepção requer que toda e qualquer significação ocorra por 

interligação conceitual dos dados percebidos: 

A pressuposição ingênua de que todos nós vivemos no mesmo mundo não passa de 

uma crença infundada. A análise fenomenológica do processo cognitivo demonstra 

que vemos, ouvimos, ou seja, reconhecemos como real apenas o que conseguimos 

entender. Quem não dispõe de meios conceituais para complementar os dados senso-

riais que lhe afluem constantemente através dos sentidos, passa despercebido por algo 

que lhe sucede, ou nota apenas “algo”, que não consegue identificar [...]. Os objetos 

reais (estruturas) só se dão à consciência na interpenetração de percepções e conceitos. 
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Percepções são elementos fragmentados de uma realidade que, apenas à luz de ele-

mentos nomológicos conceituais, revelam as suas características de objeto. [...] no fato 

que a capacidade de compreender, ou seja, de leitura ou interpretação (capacidade de 

intuir e identificar elementos nomológicos (Tratado sobre a forma de se establecer 

reglas) como elementos coesivos num campo de particularidades percebidas) deter-

minam fundamentalmente a realidade em que alguém vive e as possibilidades de ac-

çao que alguém tem. A teoria bem entendida não afasta, mas sim introduz a realidade 

(GREUEL, 1996, p. 29). 

A cultura de cada país carrega consigo a identidade de um povo, os costumes, as 

crenças, o modo de ser e as tradições. Ao se pensar em cultura, se remete ao nosso meio o que 

se conhece desde a infância; o que os pais e avós ensinaram. Para a atual geração, cultura pode 

ser algo que os antepassados lhes deixaram, algo que eles passarão para as futuras gerações. 

Neste sentido, a palavra cultura, epistemologicamente, deriva da natureza e, por muito tempo, 

significou uma atividade, até que viesse a denotar uma entidade, já que, para Eagleton, “[...] 

embora seja atualmente moda encarar a natureza como um derivado da cultura, de um ponto de 

vista etimológico cultura é um conceito que deriva da natureza” (2005, p. 11).  

Eagleton (2005) ainda diz que a palavra cultura pode codificar várias questões 

filosóficas fundamentais com foco em temas como liberdade, determinismo, o fazer e o sofrer, 

entre outros. Percebe-se que a cultura não é estática, principalmente nas ideias de Bhabha 

(1998) e Eagleton (2005, p. 143): 

Nós não nascemos como seres culturais, nem como seres naturais auto-suficientes, 

mas como criaturas cuja natureza física indefesa é tal que a cultura é uma necessidade 

se for para que sobrevivamos. A cultura é o “suplemento” que tampa um buraco no 

cerne de nossa natureza e nossas necessidades materiais são então remodeladas em 

seus termos. 

Enquanto sujeitos culturais, sabe-se que  

[...] ao interpretar a Cultura, tal como na interpretação do símbolo, temos de pôr em 

ação uma espécie de dupla codificação e analisá-la em si e, simultaneamente, como 

algo diverso, como o produto de uma determinada civilização, mas também do espí-

rito universal (EAGLETON, 2005, p. 76).  

Por assim dizer, 

[...] o cultural é o que podemos mudar, mas o material a ser alterado tem sua própria 

existência autônoma, a qual então lhe empresta algo da recalcitrância da natureza. 

Mas, cultura também é uma questão de seguir regras, e isso também envolve uma 

interação entre o regulado e o não regulado. (EAGLETON, 2011, p. 13). 
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É desafiador, além de gratificante, trabalhar com alunos que estão retornando à 

escola, pois muitos deles saíram por algum motivo, sem ao menos aprender a ler e a escrever. 

Também há aqueles que sabem ler e escrever — com certa dificuldade — usando somente a 

oralidade para disseminar o conhecimento e as suas próprias memórias.   
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3 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA 

3.1 ANDRAGOGIA 

Andragogia é a arte ou ciência de orientar adultos a aprender. Esse termo e a sua 

definição foram cunhados na década de 1970 pelo filósofo Malcolm Knowles (1913-1997), 

considerado o pai da Andragogia, o qual estudou também história, ciência política, ética e 

direito internacional. O termo tem origem na língua grega e, literalmente, significa educação 

voltada para o adulto, processos cognitivos e culturais da aprendizagem de alunos jovens e 

adultos, em contraposição à pedagogia, que se refere à educação de crianças (do grego paidós, 

criança). Para Knowles (1980), a ideia da Andragogia reflete muito bem a realidade dos alunos 

do EJA e o propósito dos professores que se dedicam ao ensino de adultos nessa instituição. 

Essa metodologia pensou em: 

 reflexões sobre o problema da homogeneidade e da heterogeneidade cul-

tural; 

 evolução da ciência psicológica – o adulto é diferente da criança (sínte-

ses);  

 advento da Psicologia – conceito de infância como condição humana; 

 Diferença entre Pedagogia e Andragogia. 

A Andragogia segue três linhas de pensamento, segundo Knowles: 

1ª) Afirma que existe diferença de funcionamento cognitivo entre membros 

de diferentes grupos culturais (visão determinista). 

Postulado: se esses adultos não pensam de forma apropriada ou não são capazes de 

aprender adequadamente, isso se deve a sua pertinência a grupos culturais urbanos e não-

urbanos. 

2ª) Nega a importância da diferença – o psiquismo é universal (não leva em 

consideração as individualidades). 
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Postulado: todos são inteligentes, todos pensam de forma adequada já que os 

mecanismos do psiquismo são universais. 

3ª) Recupera a ideia de diferença em outro plano – Filogênese/ Ontogênese/ 

Sociogênese – microgênese (Vygotsky – Luria) – Posição não-determinista. 

Postulado: Essa metodologia pensa a relação homem/cultura e reconhece o 

processo social gerador de singularidades, promovendo a recriação da cultura na qual os alunos 

estão inseridos, respeitando as diferenças individuais/culturais que se fundem em sala de aula, 

promovendo a geração de heterogeneidade no ambiente de ensino. 

A opção pela Andragogia, neste trabalho, se fez necessária, porque, diferentemente 

das crianças, os alunos do EJA são adultos que já possuem uma certa experiência de vida e 

buscam adquirir um conhecimento que possa contribuir positivamente para suas vidas; um 

conhecimento que realmente fará a diferença em suas vidas no cotidiano, além de ter 

aplicabilidade no seu trabalho.  

A Andragogia, além do conteúdo didático acordado no Projeto Político Pedagógico 

(PPP) do EJA, tem como objetivo respeitar a independência e a autogestão destes adultos, em 

um ambiente que lhes é comum e onde a relação com o professor se faz igualitariamente, pois 

que alunos e professor constituem indivíduos na mesma faixa etária e que, eventualmente, 

poderão ter a mesma experiência de vida. Neste ambiente, o professor se faz um facilitador no 

processo de aprendizagem, permitindo uma troca maior de experiências, fazendo do 

aprendizado uma via de mão dupla. Malcom Knowles (1980) estabeleceu seis importantes 

premissas ao desenvolver a Andragogia: 

1) Para que o adulto aprenda de verdade, é necessário que ele entenda e saiba 

qual o real objetivo deste processo, em que os benefícios e as vantagens 

de aprendizagem precisam lhe estar claros. 

2) Um aluno adulto tem total consciência da autonomia que tem sobre a sua 

própria vida. Portanto, é importante respeitar a autonomia do aluno, bem 

como a sua capacidade de tomar decisões que o levem à autogestão de sua 

vida escolar. 

3) As técnicas de educação que somente transmitem conhecimento não são 

aplicáveis para indivíduos autônomos e com experiência de vida; assim, 

é necessário aliar o conhecimento aos desafios do dia a dia. Para tanto, os 
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estudos de casos e exercícios de simulação são apropriados para esse tipo 

de ensino. 

4) A partir do instante em que o aluno tem consciência da contribuição do 

aprendizado no seu cotidiano, ele se engaja com maior afinco nos estudos. 

5) Por serem alunos com experiência de vida, ou seja, que possuem foco na 

vida real, os adultos voltam seu olhar para aquilo que os direciona à sua 

rotina, tal a contribuir efetivamente para uma vida social mais eficaz e 

agradável. 

6) Por ter esse olhar voltado para a sua realidade, o adulto busca motivações 

que vão além da aprendizagem em si, buscando motivações outras em seu 

ambiente de trabalho, o que retroalimenta o desejo de buscar novos co-

nhecimentos. 

Marta Kohl de Oliveira (1992) defende que planos Genéticos de Desenvolvimento 

seriam uma ideia de que o mundo psíquico e seu funcionamento psicológico não estariam 

prontos previamente, não seriam inatos, não nasceriam com as pessoas, mas também não seriam 

recebidos pelas pessoas como um pacote pronto do meio ambiente. Kohl se utiliza de Vygotsky, 

o qual admite quatro entradas de desenvolvimento, as quais caracterizariam o funcionamento 

psicológico do ser humano. Uma seria a Filogênese, que trata da história da espécie humana; a 

outra seria a Ontogênese, que trata da história do indivíduo da espécie; além da Sociogênese, 

que é a história cultural, do meio cultural no qual o sujeito está inserido; e, por fim, a 

Microgênese, que é o aspecto mais microscópico do desenvolvimento humano-social do 

indivíduo. Todos estes âmbitos serão considerados no decorrer das entrevistas com os alunos 

do EJA, as quais são objeto desta pesquisa, bem como suas referidas interpretações. 

3.2 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

A desistência da educação formal ocorre por diversos motivos como: 

vulnerabilidade financeira e necessidade de ingressar cada vez mais precocemente no trabalho. 

Assim, instala-se uma instabilidade que envolvem a educação e o trabalho. Na maioria das 

vezes, o trabalho se sobressai pela necessidade primitiva de se alimentar e manter recursos 

essenciais à sobrevivência. Observando por este prisma, entende-se o quão complexo é o 
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ingresso desses alunos desintegrados dos estudos em suas idades compatíveis, pois eles 

encontram-se desatualizados e fora do contexto educacional atual. Esses parâmetros 

evidenciam a falta de visão e perspectiva que a educação formal certamente proporcionará. 

Partindo do pressuposto de que os alunos que ingressam no EJA possuem diferentes 

conhecimentos e diferentes trajetórias de ensino, tornar-se necessário averiguar os 

conhecimentos já adquiridos por eles em etapas anteriores de escolarização. Para tanto, esses 

alunos serão submetidos ao nivelamento para que sejam inseridos na fase escolar 

correspondente ao desempenho quanto aos conhecimentos que possuem.  

Para a compreensão do histórico da idealização e fundação da Educação de Jovens 

e Adultos - EJA, percorre-se sua trajetória desde os tempos mais remotos, em que ela iniciava 

seus primeiros momentos para atualmente culminar em uma instituição de ensino diversificada, 

abrangente e indissociável da educação contemporânea, na qual todos os preconceitos e formas 

de discriminação foram superados, visto que EJA contempla desde estudantes que não 

concluíram seus estudos em idades regulares até os alunos reclusos em regimes fechados, ou 

semiaberto, dos espaços privativos de liberdade.  

A Educação de Jovens e Adultos percorreu muitos caminhos, nos quais nem sempre 

foram fáceis de serem conquistados. Na época da implantação do EJA, o Brasil era composto 

por uma sociedade rotulista, discriminatória e capitalista quando se referia à educação. Poucos 

tinham acesso ao ensino e aos seus seguimentos e continuidades, sendo que eram tempos em 

que não havia nenhuma preocupação com a vida acadêmica da população, e esta, quando era 

alfabetizada precariamente, já se considerava uma conquista, visto que desde a idade muito 

tenra estes iniciam a vida profissional, sendo em casa ou na agricultura familiar, ou também em 

trabalhos informais.  

Referindo-se à vida profissional, na época da criação do EJA, poucas eram as 

opções de trabalhos formais com remunerações, pois existiam poucas indústrias e as mesmas 

concentravam-se nos maiores centros urbanos do país. Assim, por não haver possibilidades de 

empregos formais, pouca qualificação era exigida e oferecida pelos governantes da época. 

Porém, esse cenário mudou e evoluiu com o transcorrer dos tempos em que a necessidade de 

capacitação para o trabalho evidenciou, sendo que os jovens se depararam com a necessidade 

de prosseguir cada vez mais em seus estudos, almejando até a formação acadêmica. Desde 

então, novas Faculdades e Universidades surgiram e a EJA estabeleceu-se como um elo 

importante para unir pessoas que, por diversos motivos, interromperam seus estudos. É, 

portanto, a EJA o local oportunizador, projetor e realizador nessa caminhada rumo à 

capacitação e qualificação para o mercado de trabalho atualmente tão disputado, em que a 
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qualificação se faz indispensável para a realização pessoal e profissional do ser humano, bem 

como para realizações pessoais dos alunos, como o aprender a ler e escrever. Nesse contexto, 

conhecer-se-á a trajetória do Ensino de Jovens e adultos idosos. 

Todo o trabalho na EJA, nos seus anos iniciais, segundo educadores que atuaram 

no início da EJA, recompensou todo o esforço e trabalho dispensados nessa modalidade, seja 

pelo fato de muitos jovens prosseguirem seus estudos seja no sorriso e na alegria de pessoas 

analfabetas que conquistaram a leitura e a escrita quando foram alfabetizadas. 

No decorrer dos anos, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) se expandiu até tornar-

se referência da educação, diferenciada como atualmente. A EJA foi implantada para substituir 

o supletivo, criado em 1971 pelo Governo Federal e com o objetivo de perpassar a Educação 

Básica para jovens, adultos e idosos, proporcionando um ensino de qualidade ao alcance de 

todos que se enquadrassem nos seus princípios, normas e objetividade. 

Para Freire (1996), o direito à educação dependia da defesa aos direitos 

educacionais sem discriminação de classes, para que ela estivesse ao alcance de todos, assim, 

o sujeito se sentiria valorizado e motivado. Atualmente, a EJA expandiu em território nacional 

brasileiro, consolidando-se como política pública de direito comum. 

Segundo Aranha (1996, p. 209):  

Ao longo das mais diversas experiências de Paulo Freire pelo mundo, o resultado 

sempre foi gratificante e muitas vezes comovente. O homem iletrado chega humilde 

e culpado, mas aos poucos descobre com orgulho que também é um “fazedor de cul-

tura” e, mais ainda, que a condição de inferioridade não se deve a uma incompetência 

sua, mas resulta de lhe ter sido roubada a humanidade. O método Paulo Freire pre-

tende superar a dicotomia entre teoria e prática: no processo, quando o homem desco-

bre que sua prática supõe um saber, conclui que conhecer é interferir na realidade, de 

certa forma. Percebendo – se como sujeito da história, toma a palavra daqueles que 

até então detêm seu monopólio. Alfabetizar é, em última instância, ensinar o uso da 

palavra. (ARANHA, 1996, p. 209). 

Nas décadas de quarenta, cinquenta e sessenta, as lutas pela educação extravasaram 

no Brasil atrelada aos direitos de educação formal sem distinções ou privilégios. No Brasil, 

ocorreram intensos movimentos pró educação para pessoas que não concluíram seus estudos 

no regular. 

Ressalta-se que os anos finais da década de 1940 foram o marco inicial do interesse 

de pessoas adultas pelo conhecimento formal como questão de políticas educacionais nacionais, 

embasado e fortalecido pelo Plano Nacional de Educação, mencionado na Constituição 

Brasileira de 1934, na qual em suas cláusulas reconhecia o ensino primário como indispensável 

e indissociável ao desenvolvimento pessoal, social e profissional do cidadão brasileiro, bem 
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como direito adquirido que deveria ser ofertado e estimulado aos interessados, não como 

obrigação, mas por conscientização da realização global como um todo, em todos os seus 

aspectos decorrentes do conhecimento que a alfabetização oferece. Inicialmente, esse 

movimento veio ligado também a ideia de liberdade atrelada à ampliação de saberes que o 

conhecimento poderia oferecer aos letrados. A partir de 1960, eclodiu fervorosos interesses pela 

EJA nas classes populares que foram estimuladas por movimentos sociais populares, em forma 

de manifestações, incentivados pelos pensamentos de educação libertária de Paulo Freire, 

grande educador e defensor das classes menos favorecidas. 

Essa movimentação foi interrompida pelo golpe militar de 1964, estendendo-se pelo 

período da ditadura militar no Brasil, havendo um retrocesso da expressão de liberdade de 

forma geral na educação do Brasil. Nessa época, sendo a EJA vista como educação 

compensatória das descontinuidades, a mesma foi desvalorizada pois era considerada como 

desnecessária, sendo um desperdício com gastos em um sistema de ensino, em que se pretendia 

investir muito mais na continuidade em idade adequada, rumo ao ensino superior, 

principalmente das classes pertencentes às elites da época. Foi, portanto, uma época de declínio 

e decadência severa para a história da EJA. 

Como cada tempo é histórico e marca sua época, o analfabetismo fora considerado 

naquele momento “mal da humanidade”, em um período em que se eram motivados pela 

evolução e progresso do Brasil, sendo, portando, mister de se afirmar que o sucesso estava 

diretamente ligado ao estudo e aos conhecimentos acadêmicos e não somente aos empíricos. 

Nesse prisma, a Educação de Jovens e Adultos era, assim, o ponto inicial pelo qual se alcançaria 

a hegemonia da população no âmbito do sistema nacional da educação. 

Com o esfriamento do período militar, surgiu a necessidade de reformular a ordem 

no Brasil com a instituição da Constituição Federal de 1988, a fim de garantir o ensino regular 

fundamental público e gratuito para qualquer idade, incluindo-se a educação de jovens e adultos 

como possibilidade de continuidade da educação formal e superior, direitos da cidadania da 

vida social, publica, privada e acadêmica.  

Assim sendo, após três décadas da conclusão do período de ditadura militar, a 

cultura escolar da EJA caminha a passos largos, ajudando a realizar o sonho do ingresso no 

ensino superior. 

Contudo, a educação de jovens e adultos, mesmo após décadas de esforços para sua 

valorização frente à educação imparcial e diversificada que oferta, tem sido rotulada como 

compensatória e substituta do supletivo, refletindo, ainda, uma visão de decadência e fracasso 
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escolar que já carregava nas décadas passadas, contrariando o estabelecido na Constituição 

Federal de 1988, a qual tem a seguinte redação:  

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino. 

§1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 

instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educaci-

onais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e finan-

ceira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
§2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação in-

fantil. 
§3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 

médio. 
§4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universali-

zação do ensino obrigatório. 
§5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. 

Em 1990, a Fundação Educar, que apoiava financeira e tecnicamente as iniciativas 

do governo, foi extinta no governo Collor e a EJA foi descentralizada do governo federal para 

os municípios, nesse sentido, pretendia se proporcionar mais ênfase à educação de jovens e 

adultos adaptando-se à realidade de cada município. 

Desde então, a EJA vem ganhando força e espaço como modalidade contemporânea 

de Educação suplementar e compensatória do ensino regular. Para enfatizar tais conquistas, 

ocorreram algumas aquisições relevantes na história da educação de jovens e adultos, entre a 

metade da década de 1980 e a primeira metade dos anos 2000, em que duas frentes de ações 

para a educação de jovens e adultos foram inseridas para fortalecer a modalidade da Educação 

de Jovens e Adultos a saber: formulações de ações governamentais pro EJA apoiados por 

movimentos civis e populares de apoio à modernização; valorização e efetivação da EJA como 

ensino prioritário de qualidade e de direitos, em que, para implementar essas ações, a partir de 

1996, foram implantados os fóruns da EJA, que ocorreram diversos debates e manifestações 

populares, as quais auxiliaram no fortalecimento das bases para esse segmento da educação. 

Foi no início do século XXI, durante o governo Lula, que a Educação de Jovens e 

Adultos se solidificou, através de melhorias e aperfeiçoamentos. O ano de 2003 marcou uma 

conquista histórica e abrangente, no qual a EJA conquistou prioritariamente a oferta do ensino 

de forma a ser regular, destacando-se no cenário educacional brasileiro. Diante de tais avanços, 

instituiu-se o programa “Brasil Alfabetizado”, o qual lançou o desafio de suplementar 

aproximadamente 20 milhões de jovens e adultos entre 2003 e 2007, com apoio financeiro do 

governo federal.  
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A EJA é muito importante para o cenário educacional e, mesmo na idade adulta, é 

possível a assimilação dos conteúdos e didáticas para adquirir aprendizados, tanto quanto na 

infância como na adolescência. A proposta de ensino da EJA deve estar alinhada à valorização 

dos conhecimentos empíricos que os alunos adquiriram na sua vida familiar e social. Tais 

conhecimentos não poderão ser descartados, pois fazem parte da formação histórica do 

indivíduo. Paulo Freire, grande defensor da Educação de jovens e adultos, voltou seus olhares 

para uma educação transformista, repleta de oportunidades, que podem ajudar a superar as 

defasagens educacionais do indivíduo e projetá-lo para um futuro promissor repleto de 

oportunidades e transformações sociais. 

Em meio a todos estes contextos, ressalta-se que a valorização do docente é 

indispensável, pois ele assume o papel de mediador entre os alunos e as bases do conhecimento 

dos discentes e seus níveis de aprendizados. 

A educação de jovens e adultos é uma modalidade que oportuniza acesso e 

continuidade da educação e formação para pessoas que, por diversos motivos, interromperam 

seus estudos no ensino regular. O direito à integração na EJA está previsto e assegurado em lei: 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) estabeleceu no ca-

pítulo II, seção V a Educação de Jovens e Adultos. Diz o artigo 37: “A educação de 

jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou oportunidade de 

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

Segundo a Constituição Federal do Brasil, fica estabelecido no art. 205, da LDB-

9.394/96, o princípio que define a educação como direito, como um bem coletivo, que objetive 

o desenvolvimento do educando, bem como a integração, a cidadania e a convivência social e 

igualitária, oportunizando a preparação para o trabalho e cidadania em favor das boas práticas 

cotidianas sem limitações. Estes direitos foram concedidos com base na Constituição Federal 

do Brasil/1988, art. 205, que estabelece que a educação deverá também propiciar qualificação 

para o trabalho. 

O princípio que rege a EJA define seus alunos como pessoas de direito ao acesso, 

inserção, permanência e formação nesta modalidade, devendo eles estar integrados e jamais 

segregados. A EJA é, portanto, um conjunto de possibilidades para a retomada dos estudos com 

igualdade e multiplicidade de conhecimentos através de didáticas, estratégias e adaptações 

equivalentes ao seu público-alvo. 

Desta forma, a EJA representa além de jovens, a educação de Adultos e Idosos nos 

mais diversos segmentos, como indígenas, quilombolas e espaços privativos de liberdade, com 

garantia de igualdade, acesso amparadas por estratégias adaptadas à realidade de cada 
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educando, considerando os princípios legais pelos quais estão amparados, segundo a resolução 

nª 1, de 5 de julho de 2000 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que oferece a modalidade 

de ensino, a qual devemos considerar que: 

[...] as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos princípios 

de eqüidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização das di-

retrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio, de 

modo a assegurar:  
I. quanto à eqüidade, a distribuição específica dos componentes curriculares 

a fim de propiciar um patamar igualitário de formação e restabelecer a 

igualdade de direitos e de oportunidades face ao direito à educação;  
II. quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da alteridade própria 

e inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formativo, da valo-

rização do mérito de cada qual e do desenvolvimento de seus conhecimen-

tos e valores;  
III. quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas dos 

componentes curriculares face às necessidades próprias da Educação de Jo-

vens e Adultos com espaços e tempos nos quais as práticas pedagógicas 

assegurem aos seus estudantes identidade formativa comum aos demais 

participantes da escolarização básica. (art. 5º) 

Atualmente, os alunos que frequentam a EJA pertencem aos mais diversos 

segmentos como: não letrados, semiletrados e letrados, porém com defasagens, que, por razões 

diversas, foram privados ou submetidos. Também possui alunos que estão trabalhando e que 

buscam melhores condições de vida, corroborando com Pedroso (2010): 

O público atendido pela EJA é de pessoas que na idade regular não puderam estudar, 

ou por não sentirem-se atraídos pelo conteúdo escolar acabaram deixando a escola. 

Isto acaba gerando uma exclusão dos indivíduos analfabetos dentro da sociedade e da 

própria escola. Muitos são os problemas que dificultam o ingresso de pessoas no en-

sino na idade regular, alguns destes problemas são: gravidez precoce, drogas, desin-

teresse, condições financeiras. (PEDROSO, 2010). 

Em geral, percebe-se que o público-alvo da EJA é formado por pessoas com mais 

de 15 anos de idade que, por algum motivo, não conseguiram terminar seus estudos na idade 

correta, ou até alunos que reprovaram e estão em idade/série diferente. A EJA ganha muito 

espaço e recebe destaque como coloca a Lei de Diretrizes e Bases (1996): 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso 

ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. § 1º Os 

sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não pude-

ram efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, con-

sideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de traba-

lho, mediante cursos e exames. (BRASIL, 1996). 
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As exigências pela qualificação intensificaram a procura para compensar as perdas 

educacionais e, assim, a procura pela EJA cresceu cada vez mais como uma possibilidade de 

concluir a educação básica e se inserir no mercado de trabalho, ou no ensino superior. A EJA 

engloba vários sujeitos atuantes no processo de ensino aprendizagem, como aluno, professores 

e sistema educacional. O interesse em comum é a construção de capacidades que proporcionem 

uma ascensão tanto no âmbito profissional, pessoal e social, além de qualidade de vida e de 

novas oportunidades. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reconheceu e consolidou a 

importância da EJA e ditou os saberes que os educandos de direito podem apropriar-se, e de 

acordo com a LDB 9394/96, em seu art. 32, as exigências de um ensino da EJA, no ensino 

fundamental, deverá ter por objetivo a formação básica do cidadão, conforme: 

I.  O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  
II.  A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecno-

logia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista à aqui-

sição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
IV. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade hu-

mana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (BRASIL, 

1996). 

Para o ensino médio, de acordo com a LDB, tem como finalidades:  

I.  A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no en-

sino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  
II.  A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para con-

tinuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  
III. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crí-

tico; e prática. (BRASIL, 1996). 

Identifica-se que a educação de jovens e adultos tem a missão de oportunizar, 

restituir e complementar as perdas escolares para aquelas pessoas que não conseguiram 

completar seus estudos em tempo regular. Assim, como recebe diversos tipos de públicos, a 

base para muitos alunos não letrados ou semiletrados concentra-se no período de nivelamento.  

Nesse contexto, pode-se citar alguns objetivos da EJA como um meio de 

possibilitar, do ensino aprendizagem, métodos avaliativos compatíveis com as possibilidades 

apresentadas pelos alunos, oferecimento de visão holística sobre os sujeitos educandos, sob as 
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responsabilidades de todas as pessoas englobadas neste processo de ensino, que sejam os 

mesmos transmissores ou receptadores do conhecimento. 

No contexto da Educação de Jovens e Adultos, há o nivelamento, que consiste em 

uma avaliação dos alunos quanto aos seus entendimentos básicos nas disciplinas de Português 

e Matemática, que proporciona uma diretiva para a fase que o aluno deverá ser matriculado, 

tendo a finalidade de enquadrá-lo no ensino fundamental, conforme suas bases, para prosseguir 

seus estudos, visto que ele poderá iniciar nos anos iniciais ou nos anos finais, conforme o nível 

de aprendizagem do mesmo. Pode-se resumir que o nivelamento pode ser visto como um agente 

norteador dos saberes, mas, além disso, o que os alunos trazem em suas bagagens. Quanto a 

este entendimento, Pereira escreveu que 

[...] Na concepção de Paulo Freire o educando e educador devem interagir, numa 

busca pelo diálogo e a formação crítica, levando em consideração a cultura, os acon-

tecimentos, ou seja, trabalhar o processo de ensino e aprendizagem ligado a realidade 

do aluno, para a formação de um cidadão consciente de seu papel na sociedade. (PE-

REIRA, 2011, p. 25). 

Segundo os princípios da alfabetização, serão considerados alfabetizadas as 

crianças, jovens ou adultos que codifiquem através da leitura e da escrita. A organização do 

nivelamento deverá contemplar a evolução do aluno para a progressão e domínios das 

habilidades, focando na complementação dos seus estudos até atingirem um patamar comum à 

sua faixa etária. Para possibilitar este avanço, é necessária uma estruturação dos processos que 

apresentem coerência entre o nivelamento compatível e igualitário ao ano/série correspondente 

à matrícula do aluno. 

O nivelamento propõe identificar dificuldades de aprendizagem que promoveram 

as repetições das fases escolares ou o seu abandono, com o objetivo de supri-las no decorrer 

dos processos de ensino aprendizagens. Os alunos que retornam aos estudos, geralmente, ao 

serem submetidos ao nivelamento, apresentam características rudimentares de alfabetização, 

linguagens e escritas. Esses fatores, associados, os tornam limitados no que se refere ao 

desenvolvimento de criticidade e posicionamentos autônomos e atitudinais diante de uma 

sociedade cada vez mais classificatória, principalmente no que se refere ao mercado de trabalho. 

Porém o fato de eles não terem uma educação formal não significa que não possuam criticidade 

ou posicionamentos autônomos. Parece que o que ocorre é que a falta de uma educação formal, 

de letramento, faz com que estes sujeitos estejam excluídos de determinados espaços e 

oportunidades que exigem habilidades ligadas à escrita, por exemplo. 
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Analisando todos os fatos expostos, o analfabetismo pode ser um injetor do regresso 

dos educandos, em que muitos encontram-se inseridos. Neste caso, o analfabetismo trafega em 

mão contrária ao conhecimento e, para os alunos que reingressam em seus estudos, estes são 

comparados como alguém que nada contra a maré, visto as dificuldades e os preconceitos que 

enfrentarão ao retornar academicamente em uma sociedade tão discriminatória e concorrida, na 

qual impera a era digital globalizada, visão desconhecida pelos analfabetos funcionais em busca 

de recuperar o tempo perdido. 

Para que se supere o analfabetismo, o nivelamento é aplicado para analisar e 

construir estratégias que remetam os alunos defasados ao acompanhamento, nivelando-se aos 

demais, promovendo a possibilidade de alcançar uma educação igualitária e de qualidade. É, 

portando, o nivelamento supra básico e norteador do ingresso do aluno rumo ao seu desafio: 

atualizar-se, aprender e conquistar seu lugar no mercado de trabalho. 

Porém, segundo Freire (1968), não se pode colocar todo este fardo de 

responsabilidade de ensinar no professor mediador. Para que o aprendizado aconteça, de fato, 

o aluno precisa socializar-se, trocar experiências, absorvendo para si as experiências positivas 

ora compartilhadas. 

Ao trabalharem com o público da EJA, professores e equipes de apoio devem saber 

diferenciar as potencialidades particulares de todos os alunos, partindo do pressuposto de que 

cada pessoa é única e edificou seus saberes em diferentes realidades sociais em que estava 

inserido. Nesse caso, conclui-se que eles construíram seus próprios meios de adquirir os 

conhecimentos que trazem consigo. Desta forma, haverá, sem dúvidas, uma grande diversidade 

da forma de pensar e agir, os quais serão resultados das realidades em que pertencem. Tais 

conhecimentos deverão ser motivos de reflexão sobre sua eficácia e, assim, aproveitados no 

processo complementar, a fim de elevar os alunos aos níveis equiparados com a educação básica 

de fato. 

O conhecimento na ação, ou o conhecimento tácito, seria aquele constituído na prática 

cotidiana do exercício profissional. Concebemos que esse é um saber que se constrói 

com base nos conhecimentos prévios de formação inicial, articulado com os saberes 

gerados na prática cotidiana, de forma assistemática e muitas vezes sem tomada de 

consciência acerca dos modos de construção. Para um projeto de formação numa base 

reflexiva, torna-se fundamental conhecer e valorizar esses conhecimentos que são 

constituídos pelos professores, seja através de uma reflexão teórica, seja através des-

ses processos eminentemente assistemáticos. (LEAL, 2005, p. 114). 

Analisando a EJA, ressalta-se que tanto o aluno deverá se esforçar para atingir um 

patamar compatível à classe em que se encontra inserido quanto ao professor caberá oportunizar 
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e instigar a curiosidade do aluno para que, posteriormente, ele caminhe sozinho em busca de 

novas conquistas.  Neste caso, o professor atuará como mediador e norteador dos processos 

educativos, permitindo que o aluno acumule conhecimentos que formarão uma base sólida para 

a continuidade de sua vida acadêmica. Freire também compartilhava essa ideia e relatou que: 

O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar 

a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Uma de suas ta-

refas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com quem 

devem se ‘aproximar’ dos objetos cognoscíveis (FREIRE, 1996, p. 14). 

A função da EJA está atrelada aos princípios reparadores dos déficits apresentado 

por diversas pessoas que precocemente interromperam seus estudos, ao mesmo tempo em que 

trabalha para qualificar e propor novos desafios no percurso formativo dos educandos, 

diminuindo as desigualdades sociais e propiciando novas oportunidades.  

A proposta da EJA é dinâmica e democrática, com uma visão independente da qual 

o aluno progride e se projeta através das suas competências instigadas no decorrer do percurso 

formativo da EJA, em que o professor propõe alternativas e onde o aluno constrói o seu 

conhecimento. Na visão de Freire, o sujeito deve ter oportunidade de pensar e criar por suas 

próprias ações: 

É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é 

ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e 

acomodado. Não há docência sem deiscência, as duas se explicam e seus sujeitos, 

apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do 

outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. (FREIRE, 

1996, p. 14). 

Em seus escritos, Freire também defendeu a liberdade de expressão dos educandos 

como primordial para a aprendizagem plena, além da dignidade humana em respeito às classes 

em que eles se encontram socializados. “Não é possível atuar em favor da igualdade, do respeito 

aos direitos à voz, à participação, à reinvenção do mundo, num regime que negue a liberdade 

de trabalhar, de comer, de falar, de criticar, de ler, de discordar, de ir e vir, a liberdade de ser”. 

(FREIRE, 2002, p. 193). 

Referência na educação, a EJA supre uma grande demanda da educação pública no 

Brasil. Os alunos veem, nesta modalidade, a oportunidade de conclusão de seus estudos com 

diferencial do ensino regular. A EJA contempla uma diversificada gama de estudantes em 

vários segmentos, inclusive no modo a distância. A sua maior quantidade de alunos concentra-

se no contra turno de trabalho, durante o período noturno. A grande procura se justifica 
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principalmente pelas exigências de qualificação no mercado de trabalho, por ser gratuita e estar 

ao alcance de todos. 

Quanto ao seu quadro docente, a educação de jovens e adultos possui professores 

qualificados, que se adaptam à realidade de seus alunos, intensificando proporcionar-lhes o 

melhor aproveitamento possível nas esferas que envolvem conhecimento, socialização, 

exercício da cidadania e preparação para o mundo do trabalho, conforme estabelece a 

Constituição Federal. 

O professor da EJA deve ser sensível para identificar nos alunos as suas 

dificuldades e potencialidades, valorizando os conhecimentos empíricos, os quais não devem 

passar despercebidos, pois é a base que edificará e somará às novas experiências para construir 

um elo entre o saber e o executar. Portanto, ao aceitar este desafio, o professor precisa inteirar-

se sobre as melhores metodologias e didáticas para trabalhar com essa classe nada homogênea 

e sim diversificada. 

Ao professor cabe, também, analisar a realidade social e cultural dos alunos, 

diagnosticando suas habilidades e dificuldades, adaptando-os à realidade que esta modalidade 

tem. Será desta troca de experiências que o professor conquistará a confiança do aluno e 

perceberá sua evolução acontecer gradualmente. 

No mínimo, esses educadores precisam respeitar as condições culturais do jovem e do 

adulto analfabeto. Eles precisam fazer o diagnóstico histórico econômico do grupo ou 

comunidade onde irão trabalhar e estabelecer um canal de comunicação entre o saber 

técnico e o saber popular. (GADOTTI, 2006, p. 32). 

A dinâmica do docente, aliada aos recursos tecnológicos, será objeto de incentivo 

para o aluno, pois despertará sua curiosidade e perceberá o conhecimento por ângulo 

diferenciado, extraindo, portanto, melhores resultados. Mesmo assim, sendo a turma não 

homogênea e advindas de diferentes realidades e contextos culturais, o professor terá que se 

reinventar na forma de ensinar e avaliar em respeito às diferenças que essa modalidade acolhe. 

No entanto, todo esforço do professor por si só não é suficiente para que o êxito 

seja alcançado. Faz-se necessário que o educando do EJA dependendo das suas fragilidades, 

seja amparado por dinâmicas que os impulsionem, encorajando-os a enfrentar e superar os 

desafios que certamente haverão de vir. Além disso, o professor não dita regras sozinho, ele 

integra um círculo pedagógico complexo, no qual o objetivo, que é o aprendizado, nem sempre 

é alcançado na plenitude que se propõe. 

"Em síntese parecem pequenos e frágeis os ombros do professor, face as dimensões, 

ao peso e à complexidade do fardo a suportar tirocínio político, capacidade gerencial e 
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competência pedagógica – agravada com a responsabilidade educativa." (ROMÃO, GADOTTI, 

2011, p. 72). 

Em suma, o diferencial da EJA, em comparação com o ensino regular, está em todos 

esses processos de adaptações e valorização das experiências apresentadas pelos alunos e nas 

suas pretensões, quando optaram em fazer esta modalidade e o seu complemento educacional 

direcionado às necessidades de compensar perdas anteriores aliadas ao desejo de recuperar e 

avançar no mundo da sociedade contemporânea e do trabalho. Ao professor, fica a missão de 

utilizar estratégias capazes de resgatar estes conhecimentos ora adormecidos. 

3.3 HISTÓRIA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE TUBARÃO 

— CEJA 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos de Tubarão – CEJA – tem a sua sede 

principal no Centro de Tubarão-SC, porém, há quatro unidades descentralizadas em outras 

cidades, bem como tem atuação dentro das Unidades Prisionais de Tubarão: Presídio Feminino, 

Presídio Masculino e no Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório - CASEP. Possui 

um quadro de profissionais grande, dividido em: um diretor, dois assessores de direção, três 

secretários, que hoje são denominados assistentes de educação, quatro profissionais 

denominados assistentes técnico-pedagógico, que fazem o papel de Orientador, supervisor e 

administrador escolar, um Orientador e mais trinta e sete professores das mais diversas áreas. 

O CEJA de Tubarão, conforme seu Projeto Político Pedagógico, teve início no ano 

de 1983, como Núcleo de ensino Modulado – NEMO, e funcionava na Escola Básica “Professor 

Arno Hübbe”, na mesma cidade, que tinha como objetivo propiciar a escolaridade de 1º grau 

dos jovens e adultos, hoje ensino fundamental, que, por vários motivos, não conseguiram 

concluir. Em 1994, o NEMO passa a funcionar em sede própria no centro de Tubarão. No 

mesmo ano, o Governo do Estado de Santa Catarina e a Prefeitura Municipal de Capivari de 

Baixo promovem a criação do Núcleo Avançado de Ensino Supletivo – NAES, que tem a 

finalidade de proporcionar o Ensino Fundamental aos jovens e adultos, sendo subordinado ao 

Centro de Educação de Adultos – CEA de Tubarão. 

No ano de 1997, o CEJA iniciou o atendimento às empresas da região e, no ano de 

1999, este atendimento cresce, fazendo com que a instituição realizasse atendimento educativo 
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para treze empresas na região. De acordo com o PPP do CEJA de Tubarão-SC (2018), em 1998 

a Educação de Jovens e Adultos passou a ser uma necessidade em toda a Associação dos 

Municípios da Região de Laguna (AMUREL), e, assim, o CEA criou Unidades 

Descentralizadas nos municípios de: Armazém, Grão Pará, Gravatal, Orleans, Pedras Grandes, 

Rio Fortuna, Sangão, Santa Rosa de Lima, São Ludgero, São Martinho e Treze de Maio. 

Em 1999, o Centro de Educação de Adultos – CEA – passou a ser designado como 

Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), incluindo no seu público-alvo os jovens que 

estavam evadidos do ensino regular, ou que estavam fora da idade/série. Esta demanda 

estabeleceu a constituição de turmas de ensino fundamental, principalmente no período diurno 

(matutino e vespertino). 

Com as mudanças que a Secretaria de Educação de Santa Catarina fez na matriz 

curricular da EJA, os alunos passaram do ensino semipresencial, ou a distância, para presencial. 

A escola, no entanto, não possuía espaço suficiente para o atendimento de todas as turmas no 

período noturno e, para solucionar o problema, desde o ano de 2014, o CEJA utiliza salas na 

EEB Hercílio Luz, escola vizinha, que é acessada por uma passarela que liga as duas 

instituições. A EJA em Santa Catarina também atende os jovens e adultos internos de 

estabelecimentos prisionais, socioeducativos e centros terapêuticos.  

Hoje, o CEJA de Tubarão está subordinado à Gerência de Educação de Jovens e 

Adultos da Secretaria de Estado da Educação, e tem como entidade mantenedora o Governo de 

Santa Catarina. O prédio, onde o Centro de Educação de Jovens e Adultos está situado, é de 

propriedade do Governo do Estado de Santa Catarina.   

O Centro de Educação de Jovens e Adultos de Tubarão tem como princípio, em seu 

Projeto Político Pedagógico (PPP), 

[…] preparar jovens e adultos para a realidade atual e porvindoura e, para tanto, en-

quanto escola contempla espaços educativos e uma metodologia de ensino específica, 

tal a contrapesar o desenvolvimento de seus educandos, através de mudanças signifi-

cativas em seu processo de ensino e aprendizagem, ao contemplar conhecimentos que 

extrapolam os conteúdos curriculares obrigatórios e, com isso, nasce uma Nova Es-

cola partícipe on time do desenvolvimento Regional, Estadual e Nacional. (PPP CEJA 

TUBARÃO/SC, 2018, p. 6). 

Pode-se perceber que a instituição tem como base a construção do conhecimento 

científico, para que o processo de ensino seja contínuo e ininterrupto. Com o cenário 

tecnológico e social no qual se vive atualmente, a escola se depara com novos desafios, que 

implicam além de ensinar. Para tanto, percebe-se que o PPP da Unidade Escolar observa e 

respeita novos pactos e compromissos com todos os grupos etários que nela estudam, no qual 
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contemplam a realidade do discente, sendo que no PPP do CEJA (2018, p. 07) há que o 

estabelecimento “[…] atende uma clientela de jovens e adultos já inseridos no mercado de 

trabalho, os projetos desenvolvidos em sala de aula têm enfoque agudo na impulsão desse 

profissional para uma formação continuada e de atualização.” 

Também se encontra no PPP do CEJA a visão de como a instituição compreende 

toda a ação educativa: 

[...] vinculada aos princípios de inclusão integral respeitando toda e qualquer diversi-

dade social, cultural, religiosa, sexual, de gênero, étnico-racial. No que se refere à 

inclusão de alunos com necessidades educativas especiais o CEJA conta com uma 

sala do SAEDE Misto (Serviço de Atendimento Educacional Especializado - AEE.) 

que atende alunos com deficiência Mental, auditiva ou visual. (PPP CEJA, 2018, p. 

10). 

Segundo o mesmo PPP do CEJA, a Unidade Escolar oferece matrículas do 1º ao 5º 

ano, realiza um Teste de Sondagem, para aqueles estudantes que não dispõem do histórico 

escolar que comprove em qual ano escolar interromperam seus estudos. A Unidade Escolar 

possui um Teste de Sondagem para cada etapa: 1ª Etapa: Alfabetização 1; 2ª Etapa: 

Alfabetização 2; 3ª Etapa: Nivelamento 1; 4ª Etapa: Nivelamento 2; e 5ª Etapa: Nivelamento 3; 

todos os testes baseados em critérios necessários, segundo a Resolução CEE/SC74/10.  

Sabe-se, de acordo com o PPP do CEJA, que a Unidade Escolar também realiza o 

aproveitamento de disciplinas e a certificação do Ensino Médio e do Ensino Fundamental, pelo 

exame supletivo oferecido pelo MEC: ENCCEJA (Exame Nacional de Certificação e 

Competências da Educação de Jovens e Adultos), através da SED, quando o aluno faz a prova. 

A partir do PPP, o CEJA reconhece estar ligado aos ideais dos discentes e de sua 

comunidade, e é por isso que a instituição tem um compromisso com os seus educandos, bem 

como com seus educadores, pois a educação vai além da simples necessidade de repassar 

conteúdos acumulados, visa, também, “[...]ajudar os discentes a tornarem-se homens 

contributivos com o progresso da cidade de Tubarão, do Estado de Santa Catarina e do país 

Brasil, e de sua responsabilidade enquanto cidadãos[…] (PPP, 2018, p. 16), assim como 

preconiza a Constituição Federal do Brasil (1988), em seu art. 205: “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho".  

A Educação de Jovens e Adultos é um direito social e, sendo assim, significa 

reafirmar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, para a qual a “educação 
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constitui direito fundamental da pessoa, do cidadão; mais do que isto significa criar, oferecer 

condições para que esses direitos sejam, de fato, exercidos”.  
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4 ENTREVISTAS 

4.1 RESPONSÁVEL PELO EJA NO ESTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

A educação é um direito social dos alunos, e é um dever das instituições públicas 

propiciar o ensino e provê-los na escola. Defender questões importantes e colocá-las como 

compromisso de trabalho é dever do estado e da família.  

A educação de jovens e adultos é uma modalidade específica da educação básica e 

preconiza o acolhimento de um público ao qual foi impedido o direito à educação, durante a 

infância e adolescência, seja por qual motivo for. Diante dessa realidade, a possibilidade de se 

ter o direito de acesso ao ensino, depois de tanto tempo privado dessa possibilidade, faz com 

que a EJA tenha uma certa visibilidade de ingresso no ensino Fundamental e Médio.  

Paulo Freire (2002, p. 81) diz que “aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes 

de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação 

dinâmica que vincula linguagem a realidade”. 

Para tanto, considerou-se saber, em forma de questionamento, para a coleta de 

dados, o que o responsável pelo Ensino de Jovens e Adultos (EJA) em Santa Catarina pode nos 

informar e contribuir a respeito de uma modalidade que é tão necessária, porém pouco visada, 

e, assim, responder o seguinte questionário que foi organizado com as perguntas: 

1. Atualmente, qual o seu cargo na Secretaria de Estado da Educação? 

2. Ha quanto tempo você trabalha com a EJA? 

3. Quais os desafios que você enfrenta trabalhando com a EJA? 

4. Que importância você percebe que a EJA tem em SC? 

5. Mesmo trabalhando na parte administrativa, como você vê o nivelamento 

para os alunos da EJA? 

6. Você saberia dizer qual seria o principal motivo para que os alunos retor-

nem ao EJA? Sabemos que há alunos que vão para o EJA por que repro-

varam, mas também há aqueles que retornaram depois de muito tempo 

sem estudar, você saberia dizer o porquê esses alunos estão retornando 

também? 
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7. Quanto tempo o EJA existe em SC? 

8. Minha dissertação será sobre a memória dos alunos do nivelamento do 

EJA, gostaria de saber se você sabe se há algum relato de memória desses 

alunos da EJA? E se há, poderia relatar? 

9. Você possui alguma memória formada da EJA? 

10. Você poderia nos dizer, se podemos auxiliar os alunos com suas memórias 

em sala de aula? 

11. Você saberia dizer se há memórias dos alunos em relação a escola e pro-

fessor, enquanto eles estavam estudando em sua idade série correta (en-

sino regular)? 

12. Há inspiração em trabalhar com a EJA? Há alguma memória que inspira 

você? 

13. Tem algum momento especial, a respeito da EJA, que você tenha em me-

mória? 

A responsável pela Educação de Jovens e Adultos, em Santa Catarina, na Secretaria 

de Estado da Educação (SED), chama-se Flávia Althof. A entrevistada é efetiva no cargo há 

quase vinte anos, porém já trabalhou como professora no Centro de Educação de Jovens e 

Adultos (CEJA), podendo contribuir para esta pesquisa com dados e relatos que apresentam a 

educação no estado de Santa Catarina. 

Ao ser questionada sobre qual o cargo que atualmente ocupa, na Secretaria Estadual 

de Educação, a entrevistada respondeu que sua função é de consultora educacional e 

coordenadora de educação de jovens e adultos, com ênfase nas questões administrativas e 

pedagógicas, objetivando a orientação básica, unificada, das 40 unidades do EJA em território 

catarinense. Seu foco de trabalho baseia-se em traçar orientações específicas para a EJA, 

questões de operacionalização de sistemas unificados, assegurando uniformidade de 

atendimentos pedagógicos voltados a todos os alunos da EJA conforme estabelece a legislação.  

Segundo Flávia Althof, em decorrência da pandemia de COVID-19, a EJA se 

reinventou, estabelecendo adaptações que partiram diretamente da SED, orientando formas 

alternativas de ensinar, interagir, propor metodologias, coletar devolutivas e avaliação de 

aprendizado dos alunos através de atividades remotas, porém devidamente embasadas à luz das 

orientações legais, que rege e determina os princípios da Educação Básica da EJA, em níveis 

de cunho Estadual.  
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A entrevistada enfatiza que tais determinações partiram da SED, que se posicionou 

favorável a princípios de igualdade e oportunidades que, de comum acordo, deverá ser 

repassado e aplicado igualitariamente em todas as unidades da EJA, ativas no Estado de Santa 

Catarina, considerando ser determinante e de bom senso, e que se estabeleça uma base unificada 

na EJA, no intuito de assegurar, aos alunos migrantes de unidades da EJA, a continuidade de 

propostas, métodos educacionais e componentes curriculares padronizados. A intencionalidade 

dessa ação é assegurar conteúdos equivalentes e sequenciais, com a finalidade de garantir e 

assegurar aos alunos da EJA o prosseguimento dos seus estudos sem prejuízos, estranhamentos, 

dificuldades ou constrangimentos por haver divergências operacionais entre as unidades da 

EJA.  

Sobre a importância de uniformização de métodos educacionais contínuos e 

padronizados, Leal está em consonância com a proposta basilar estabelecida pela SED, no 

sentido em que menciona a importância de uma compatibilização de ideias, afirmando que: 

O conhecimento na ação, ou o conhecimento tácito, seria aquele constituído na prática 

cotidiana do exercício profissional. Concebemos que esse é um saber que se constrói 

com base nos conhecimentos prévios de formação inicial, articulado com os saberes 

gerados na prática cotidiana, de forma assistemática e muitas vezes sem tomada de 

consciência acerca dos modos de construção. Para um projeto de formação numa base 

reflexiva, torna-se fundamental conhecer e valorizar esses conhecimentos que são 

constituídos pelos professores, seja através de uma reflexão teórica, seja através des-

ses processos eminentemente assistemáticos. (LEAL, 2005, p. 114). 

Ainda corroborando com essa ideia, Freire (1987) escreveu que o bom professor é 

aquele que se coloca junto com o educando e procura superar com o educando o seu não saber 

e suas dificuldades, com uma relação de trocas em que ambas as partes aprendem. 

Quando perguntada há quanto tempo está trabalhando com a EJA, e com a atuação 

no magistério, a entrevistada relatou que está em efetivo exercício na docência desde o ano 

2000 em sala de aula, e desde 2004 como consultora Educacional, sendo que suas atividades 

sempre priorizaram o público da educação de jovens e adultos. 

Quando questionada sobre os desafios da EJA, Flávia mencionou a falta de 

reconhecimento que há na Educação de Jovens e Adultos, como integrante da Educação Básica. 

A coordenadora relatou dificuldades em colocar a EJA como prioritária e essencial, na qual os 

direitos de aprendizagens de jovens e adultos sejam, de fato, reconhecidos e disponibilizados 

com a devida atenção e dignidade que a classe merece. A esse respeito, Gnerre interpreta como  
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[...] nós os interpretamos e ao seu mundo, projetamos sobre eles a nossa perspectiva 

profundamente letrada e grafocêntrica do nosso mundo sociocultural. Eles nos inter-

pretam como portadores de valores diferentes ou, no mínimo, de uma técnica e de um 

saber que eles por uma razão ou outra não controlam. (GNERRE, 1991, p. 46). 

Segundo Flávia, a União dispõe de recursos para a implantação da EJA nos 

municípios, porém não são solicitados, pois a Educação de Jovens e Adultos não é valorizada 

como o ensino regular. Nos questionários respondidos pelos entrevistados, encontraram-se 

respostas que relataram que o público da EJA é desconsiderado e esquecido, quando se faz, por 

exemplo, adaptações, não se leva em consideração que seus alunos são diferenciados do regular 

e que muitas vezes as modificações propostas não consideram o nível de dificuldade enfrentado 

por eles, sendo, portanto, inaplicáveis a certas alterações sugeridas a esta classe de discentes.  

Sobre as dificuldades enfrentadas por seus discentes, Flávia lembrou que os alunos 

da EJA também possuem suas particularidades e desafios a superar, frente ao percurso, que 

propuseram enfrentar. Inicialmente, possuem dificuldades com avanços, fato esse que lhes 

coloca em grande desvantagem sem relação aos outros alunos.  Ela considera, também, que 

esses alunos se encontram em idade diferenciada e equilibram-se entre o trabalho e o estudo. 

Sendo assim, a carga de tarefas diárias serão maiores e o tempo para executá-las é menor, em 

comparação aos demais alunos que cursam o EJA em idades próprias. Tais peculiaridades 

deveriam ser priorizadas, quanto ao oferecimento de condições apropriadas. Porém, segundo 

mencionou a coordenadora, o oposto acontece. Além disso, Senna comenta que 

O percurso atual da educação inclusiva não pode desprezar o fato de que a situação 

dos incluídos nos sistemas de escolarização formal está diretamente vinculada ao pro-

cesso de ruptura com os dogmas com que a cultura científica definiu – para si e para 

a escola – o conceito de verdade. (SENNA, 2003, p. 58). 

Outra dificuldade relatada foi a defasagem de oferta, destacando e reconhecendo 

que é necessário estender mais polos para ampliar o atendimento ao público-alvo. Considera 

evidente a discriminação, bem como a falta de interesse na manutenção e implementação da 

EJA. Considera também ser indispensável seu oferecimento para a sociedade, porém diz que, 

mesmo de cunho prioritário, o convencimento de implantação é difícil. Analisando esse parecer, 

ressaltam-se serem verdadeiras as palavras de Freire (2002, p. 193), em que mencionou a falta 

de igualdade que segrega e discrimina: “Não é possível atuar em favor da igualdade, do respeito 

aos direito à voz, à participação, à reinvenção do mundo, num regime que negue a liberdade de 

trabalhar, de comer, de falar, de criticar, de ler, de discordar, de ir e vir, a liberdade de ser.”, 

sendo que esse relato confirma e remete a tempos remotos da educação, em que não se 
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reconheciam os direitos dos desfavorecidos e esquecia-se que o conhecimento só se alcança por 

meio da educação, mesmo que tardia. 

Soares (2002, p. 8) cita que, 

No Brasil, o discurso em favor da Educação popular é antigo: precedeu mesmo a Pro-

clamação da República. Já em 1882, Rui Barbosa, baseado em exaustivo diagnóstico 

da realidade brasileira da época, denunciava a vergonhosa precariedade do ensino para 

o povo no Brasil e apresentava propostas de multiplicação de escolas e de melhoria 

qualitativa de Ensino. (SOARES, 2002, p. 8). 

Percebe-se, neste contexto, que os relatos indicam dificuldades de se reconhecer e 

valorizar a educação, fazendo pensar que a desconsideração já acontecia em tempos antigos e 

estendeu-se até a atualidade, mesmo com as modernizações ocorridas na era digital, isso não 

superou os preconceitos, para tanto, deve-se ter uma prática igualitária e ser democrático, 

conforme Garcia aponta: 

A prática é o grande teste de um discurso democrático. Explico. Nunca vi uma prática 

igualitária, aberta e democrática revestida de um discurso autoritário. Mas já assisti a 

muito discurso democrático revestido de prática autoritária. Em si mesmos, os discur-

sos podem se equivaler, mas é a prática que vai apontar a fratura de um e a integridade 

do outro. E esta integridade não é fácil de conseguir numa sociedade hierarquizada, 

onde a difusão de saberes se dá, fundamentalmente, de cima para baixo. É mesmo um 

desafio numa relação tão desigual quanto a do analfabeto com o seu professor. (GAR-

CIA, 1985, p. 9). 

Ao responder à pergunta sobre a Educação de Jovens e Adultos em Santa Catarina, 

a coordenadora reiterou que a EJA geralmente fica em segundo plano e acaba caindo no 

esquecimento quanto à sua importância e prioridade. Mesmo considerando esses itens, percebe-

se que a educação de Santa Catarina, numa visão holística, está classifica com índices muito 

bons de escolarização, inclusive a Educação de Jovens e Adultos, se comparada com a realidade 

de outras localidades.  

Verifica-se, em números absolutos, com ênfase no público da EJA, e se consideram 

os adultos trabalhadores, bem como os jovens que estão se inserindo no mercado de trabalho, 

que este público-alvo, os alunos do EJA, não está sendo atingido, já que os índices são elevados 

quanto à defasagem dessa classe nas salas de aula, pois não é oferecida a possibilidade de 

alcançar a escolarização da educação básica por completo, sendo que a oferta da EJA não é 

feita da mesma forma. Senna assinala que 

[...] as circunstâncias sociais extra escolares que definem o modelo cultural dos jovens 

brasileiros, particularmente os oriundos das grandes massas de cidadãos em estado de 
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exclusão e marginalização, tendem a competir, com vantagem, contra a escola, espe-

cialmente por imputar aos alunos um sentimento de não pertencimento à sociedade 

alfabetizada. (SENNA, 2003, p. 2). 

Das respostas assinaladas pelos alunos do EJA, é possível constatar que são muito 

altos os números reais de jovens e adultos que precisam de qualificação e escolarização, para 

melhor se posicionarem em sua vida profissional, particular e familiar, mas que, por diversos 

motivos, ainda não estão na EJA. Sabedora disso, a Educação de Jovens e Adultos enseja em 

oferecer esse complemento que vai se transformar em novas possibilidades e num futuro 

melhor, conquistado através do conhecimento para esses alunos. 

Flávia ainda esclareceu que a faixa etária do público da EJA é a partir dos 15 anos 

de idade. Ressaltou, também, que se faz necessário aumentar a oferta para atender as demandas, 

pois o ensino de jovens e adultos encontra-se em índices de importância de oferecimento não 

equilibrada com o ensino regular, pois a procura é equivalente à necessidade do oferecimento, 

o que justifica a proposta curricular do EJA.  

Segundo a coordenadora, uma parceria foi proposta entre Estado e municípios para 

ofertar a EJA, porém iniciou-se uma desistência preocupante de oferecimento por parte dos 

municípios, o que está colocando em risco a oportunidade de jovens e adultos concluírem seus 

estudos. 

Para a educadora, é degradante a forma como a EJA é vista, em detrimento das 

demais modalidades da educação brasileira, mesmo sendo defendida pela força da lei de 

diretrizes e bases, a LDB. A questão de possibilitar a continuidade da formação pela EJA já foi 

defendida pelo educador Paulo Freire: 

Não importa com que faixa etária trabalhe o educador ou a educadora. O nosso é um 

trabalho com gente, miúda, jovem ou adulta, mas gente em permanente processo de 

busca. Gente formando-se, mudando, crescendo, reorientando-se melhorando, mas 

porque gente, capaz de negar os valores, de distorcer-se, de recuar, de transgredir. 

(FREIRE, 1996, p. 162-163). 

A carta Magna da LDB também defende os direitos dos educandos que se 

enquadram no estabelecido em lei, conforme sua redação, no seu Art. 205: “A educação é 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Os artigos abaixo citados reforçam e direcionam, indiretamente, a obrigatoriedade, 

o acesso e a gratuidade ao EJA, em seus artigos, 1º e 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional – LDB/1996, os quais fundamentam essa concepção, enfatizando a educação como 

direito que se afirma, independente do limite de idade: 

Art. 1º - A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações cultu-

rais.  
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade 

e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

De acordo com os documentos instituídos pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB, é garantido por lei o direito obrigatório e gratuito à educação de jovens e 

adultos, os quais ressaltam: 

ART. 37 – A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.  
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente os jovens e aos adultos, que não 

puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e traba-

lho, mediantes cursos e exames. 
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador 

na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.  
ART. 38 – Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compre-

enderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de es-

tudo em caráter regular.  
§ 1º os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:  
l. no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;  
ll. no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.  
§ 2º os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais 

serão aferidos e reconhecidos mediantes exames. (APOSTILA DA DISCIPLINA: ES-

TRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA, 2014). 

Sendo assim, a Lei de Diretrizes Nacionais para a Educação de jovens e adultos, 

recomendam direito à educação destes sujeitos, que não estão frequentando a escola, e 

principalmente, aqueles que não têm a idade/série apropriada, além daqueles que começaram a 

estudar e, por algum motivo, tiveram de interromper seus estudos. Diante do que foi falado, 

pode-se perceber que a educação é o ponto chave para o funcionamento da cidadania como 

condição integral de cooperação na sociedade, sendo uma parceira contra a desigualdade e a 

exclusão social para os sujeitos que desejam uma formação e o ingresso no mercado de trabalho, 

bem como explorar o conhecimento e a diversidade, respeitar as culturas distintas, colaborar 

com a construção da aprendizagem e com o conhecimento próprio, além de ajudar o próximo. 

Quando lhe foi feita a pergunta número cinco: “Mesmo trabalhando na parte 

administrativa, como você vê o nivelamento para os alunos da EJA?”, a entrevistada respondeu 
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que, quanto ao nivelamento, podem-se ser citados os resultados da Pesquisa Nacional por 

Amostras de Domicílios (PNAD) de 2019, na qual evidencia-se que 97,7% dos jovens, acima 

de 15 anos, já se encontram alfabetizados, e que o nivelamento consiste em estratégias 

alternativas, de cunho pedagógico, que motivam os alunos e, gradualmente, promove o 

aprendizado. 

Sabe-se que o PNAD (IBGE, sem data) se constituiu com um instrumento 

importante para a formulação, validação e avaliação das políticas que são orientadas para o 

desenvolvimento socioeconômico da população com indícios para que se tenha melhorias das 

condições de vida em nosso país. 

Quanto aos índices do nivelamento da EJA, pode-se considerar que o índice e o 

desenvolvimento de Santa Catarina são bons, porém tem-se 3,3% dos catarinenses que ainda 

são analfabetos. Para a magnitude populacional do nosso estado, esse índice representa uma 

média de cem mil pessoas analfabetas, considerado demasiado para o estado catarinense. Esse 

índice de analfabetismo, faz considerar o dito de Frago: 

Analfabeto é pois, também, em um sentido figurado mais amplo, aquele que desco-

nhece ou não sabe nada sobre um tema determinado. 'Sou um analfabeto em matéria 

de carros' (leia-se condução ou 'mecânica do automóvel') ou 'és um analfabeto em 

questões da bolsa' são frases que indicam um desconhecimento notável sobre um setor 

ou área de conhecimentos, práticas ou habilidades. O prestígio ou difusão social dos 

mesmos e o contexto em que são pronunciados é que determinarão o grau de vergo-

nha, própria ou alheia que tais palavras suscitam. (FRAGO, 1993, p. 23). 

Frago descreve ser inexplicável o trabalho efetuado com alunos analfabetos da EJA, 

de tão compensador que são os resultados. Partindo do pressuposto de que o nivelamento é 

prioridade, por ser ponto de partida rumo à alfabetização e prosseguimento dos estudos rumo à 

extensão do conhecimento, deve ser, portanto, prioridade o seu oferecimento e oportunização. 

 Aos alunos do nivelamento da EJA, segundo relata a coordenadora, deve ser 

dispensada uma atenção especial e diferenciada do ensino regular, visto que é composto por 

pessoas que se encontram em condições especiais e diversificadas, em diferentes níveis de 

letramento, outros realmente analfabetos. O público da EJA, especialmente do nivelamento, é 

formado por pessoas com uma história de vida diferenciada, tais como: idosos, portadores de 

deficiências e cidadãos não concluintes da educação. Por isso, Ostrower comenta que, 

Para alguns autores, o analfabetismo possui outra interpretação, como no caso da arte-

educadora Ostrower (1992): E veja que absurdo: formam-se anualmente não sei quan-

tos doutores, em medicina, química, engenharia, economia, etc..., que nunca mais irão 

abrir um livro. Não leem. Foram alfabetizados, sim, tiveram o privilégio de cursar 
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escolas, mas é uma alfabetização funcional. Culturalmente, não passam de analfabe-

tos. Tecnocratas! Vão saber os mínimos detalhes sobre a rosca de um parafuso, e em 

sua banalidade interior vão ignorar que há toda uma vida vibrante em torno deles, um 

mundo riquíssimo de experiências humanas feitas em culturas do passado e do pre-

sente. (OSTROWER, 1992, p. 25). 

Finalmente, Flávia mencionou o quanto é enriquecedora, marcante e especial a 

experiência que os alunos do nivelamento trazem para a sala de aula, sendo diferente porque o 

“produto” está pronto, porém, rústico. É como se os alunos fossem um diamante bruto e o 

professor o lapidador, que lentamente consegue revelar seu brilho e preciosidade, através do 

nivelamento. Em ambos, o processo é indispensável de paciência, persistência, dedicação e foco 

no objetivo para se extrair o melhor resultado, sendo que Arroyo ratifica tal informação: 

O foco para se definir uma política para a educação de jovens e adultos e para a for-

mação do educador da EJA deveria ser um projeto de formação que colocasse a ênfase 

para que os profissionais conhecessem bem quem são esses jovens e adultos, como se 

constroem como jovem e adulto e qual a história da construção desses jovens e adultos 

populares. (ARROYO, 2006, p. 25). 

Quando questionada a respeito dos motivos que fazem com que os alunos retornem 

ao EJA, a coordenadora Flávia Althof afirmou que o retorno nem sempre é fácil para os 

educandos, pois quando se atinge a idade adulta tem que haver um motivo, muito relevante, 

para que o retorno aconteça. Geralmente essas pessoas procuram a EJA porque não se encaixam 

mais no ensino regular. 

A EJA tem toda uma preparação em seus currículos para atender esse público-alvo. 

Há uma tentativa de entendimento, quanto ao retorno desses alunos e suas dificuldades, e um 

acolhimento para que estes sintam-se bem e não desistam dos estudos. Os profissionais que lá 

trabalham tentam proporcionar condições para que os alunos possam realizar os seus objetivos. 

Além disso, tenta-se reconhecer a necessidade e o valor da conclusão de seus estudos, sendo 

que há a disposição de todos os envolvidos para tornar esse sonho uma realidade. 

Quanto aos motivos que os fazem retornar, estes são os mais diversificados. Alguns  

adultos, por motivo de trabalho, interromperam seus estudos. Ou seja, para realizar o sonho de 

ler e escrever, ou para ter uma melhor inserção no mercado de trabalho, para concluir o ensino 

médio ou ainda para ingressar no ensino superior. Tais alunos se apoiam na EJA com a 

finalidade de retornar e concluir seus estudos. Quanto ao retorno dos educandos ao EJA, Fávero 

afirma que: 
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[...] atender aos não escolarizados, supondo sua inserção na vida produtiva industrial 

e na vida cívica urbana, ou para viabilizar, por intermédio dos instrumentos de divul-

gação cultural, a continuidade da aplicação e a atualização de conhecimentos apren-

didos na precária escolarização. (FÁVERO, 2004, p. 16). 

A entrevistada diz que o ensino de jovens e adultos também é composto por alunos 

repetentes ou indisciplinados que, ao completarem 15 anos de idade, são convidados pela 

direção da escola regular a se retirar e concluir seus estudos na EJA. Também há relatos de 

pessoas idosas que sempre desejaram se alfabetizar, mas se dedicaram à criação dos filhos e, 

assim, o tempo foi passando, sendo que agora, com seus filhos já criados, decidiram retornar 

para alcançar seus sonhos.   

Sejam quais forem as histórias de vida dos alunos da EJA, ela está sempre atrelada 

a objetivos, superação e expectativas de uma vida melhor e, por isso, a EJA, como um todo, é 

preparada para ser de forma imparcial, porém solidária, no acolhimento de todos os alunos, 

declarou a coordenadora. Segundo ela, o professor é essencial nesse processo de retorno, pois 

a confiança nele depositada, pelos alunos, os ajudarão a transpor barreiras e preconceitos, aos 

quais, outrora, foram submetidos. 

De fato, os alunos que buscam a EJA geralmente são provenientes das classes 

menos favorecidas, e que se pode perceber na descrição de Marta Kohl, autora que corrobora e 

narra a vida de alguns deles: 

Ele é geralmente o migrante que chega às grandes metrópoles. Proveniente de áreas 

rurais empobrecidas, filho de trabalhadores rurais não-qualificados com baixo nível 

de instrução escolar (muitos freqüentemente analfabetos), ele próprio com uma pas-

sagem curta e não sistemática pela escola e trabalhando em ocupações urbanas não–

qualificadas, após experiência no trabalho rural na infância e adolescência, que busca 

a escola tardiamente para alfabetizar-se ou cursar algumas séries do ensino supletivo. 

(OLIVEIRA, 1999, p. 2). 

Foi perguntado a senhora Flávia há quanto tempo a EJA existe em Santa Catarina, 

sendo que a mesma conta que a história da EJA em Santa Catarina é bem antiga. Iniciou-se na 

década de 40, mais precisamente em 1947, durante uma campanha de educação voltada para 

jovens e adultos. No ano de 1961, foi criada na Secretaria de Educação a Divisão de Ensino 

Especializado, que continha a proposta da implantação da EJA, na qual foi criada uma Diretoria 

para a EJA. Os anos se passaram e os projetos de expansão do ensino de jovens e adultos 

aumentou, sendo assim, em 1977 foi criada a 1º Escola Específica de Jovens e Adultos em 

Florianópolis, chamada de Centro de Estudos Supletivos (CES).  

No decorrer dos tempos, a importância da EJA foi reconhecida e outras escolas 

foram se espalhando por diversas cidades do Estado, sendo que, em aproximadamente 
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295 municípios existentes em Santa Catarina, 41 cidades do estado aderiram a EJA. Conforme 

mencionado anteriormente pela coordenadora, esse número poderia ser ainda maior, se 

houvesse a aderência de vários municípios que, até então, não estão interessados em ofertar a 

EJA, mesmo tendo recursos garantidos pela União. 

Em 1983, iniciou-se na Secretaria de Estado da Educação o Núcleo de Ensino 

Modularizado (NEMO), no Ensino Fundamental, cujo método utilizado era em forma de 

módulos impressos, com os conteúdos a serem estudados e, posteriormente, as provas eram 

agendadas e os conhecimentos evidenciados e comprovados através de provas escritas  

presenciais no núcleo em que o aluno estudava, sendo que a elaboração, acompanhamento, 

correção e postagens das notas aconteciam sob a supervisão de professores da EJA, 

devidamente orientados para gerenciarem tais avaliações. 

O tempo transcorreu e novas adequações surgiram na educação de jovens e adultos, 

em cumprimento às mudanças legais, sendo que, atualmente, o sistema da EJA é presencial, 

com possibilidades de implantação de ensino à distância. 

[...] o Ensino Supletivo visou se constituir em “uma nova concepção de escola”, em 

uma “nova linha de escolarização não-formal, pela primeira vez assim entendida no 

Brasil e sistematizada em capítulo especial de uma lei de diretrizes nacionais”, e, se-

gundo Valnir Chagas, poderia modernizar o Ensino Regular por seu exemplo demons-

trativo e pela interpenetração esperada entre os dois sistemas (HADDAD; DI PI-

ERRO, 2000, p. 116). 

Aproveitando a colaboração e as experiências vividas pela entrevistada Flávia 

Althof na EJA, perguntou-se sobre as memórias que os alunos relataram em relação aos 

professores, quando cursaram o ensino regular na idade apropriada, bem como se os professores 

pudessem tê-los auxiliados, no progresso escolar dos alunos, a partir de suas memórias, e se a 

coordenadora se recordava de algum momento especial com alunos, resgatando suas próprias 

memórias, e, por fim, se algumas dessas memórias lhe inspirou a prosseguir em sua vida 

dedicada a EJA. 

Quanto à questão das memórias, Maurice Halbwachs afirma que a nossa memória 

se apega mais ao acontecimento vivido, ao invés das histórias que lemos nos livros. Nessa 

perspectiva, percebe-se que cada história contada nos livros não é tida como componente 

importante no processo de conservação da memória. Pode-se afirmar que, por história, Maurice 

nos fala que pode não ser uma sucessão cronológica de acontecimentos, “mas tudo o que faz 

com que um período se distinga dos outros, do qual os livros e as narrativas em geral nos 

apresentam apenas um quadro muito esquemático e incompleto”. (HALBWACHS, 2013, p. 
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79). Além disso, diante de uma memória da história, um acontecimento fora da vida pode deixar 

um sentimento de determinado período, sendo que a partir desse sentimento é que se consegue 

recordar tal momento. 

Sendo relevante a questão das memórias, nos alunos da EJA, a entrevistada relatou 

que considera muito importante que o professor conheça a história de vida do aluno para 

resgatar suas memórias, sendo elas positivas ou negativas, e que certamente contribuirão para 

a sua aprendizagem. De posse dessas informações, o professor poderá elaborar um 

planejamento individualizado para cada situação, visto que as memórias são distintas.  

Segundo Maurice, para que se possa recordar, é indispensável que o pensamento 

não deixe de consentir, a certo ponto, com as recordações dos outros integrantes do grupo. 

Assim sendo, esquecer algo da vida, seja um período, fato ou evento, é também deixar de ter 

contato com os demais que constituem o grupo social, conforme corrobora Halbwachs:  

Não basta reconstituir pedaço por pedaço a imagem de um acontecimento passado 

para obter uma lembrança. É preciso que esta reconstituição funcione a partir de dados 

ou de noções comuns que estejam em nosso espírito e no dos outros, porque elas estão 

sempre passando destes para aqueles e vice-versa, o que será possível se somente ti-

verem feito e continuarem fazendo parte de uma mesma sociedade, de um mesmo 

grupo. (HALBWACHS, 2013, p. 39).  

Para Halbwachs, as lembranças devem ser reestruturadas e reconhecidas pelos 

integrantes do grupo, e a partir do instante que não forem mais compartilhadas, ou deixem de 

existir, os integrantes podem começar a fazer as seguintes indagações:  

Que importa que os outros estejam ainda dominados por um sentimento que outrora 

experimentei com eles e que já não tenho? Não posso mais despertá-lo em mim porque 

há muito tempo não há mais nada em comum entre mim e meus antigos companheiros. 

Não é culpa da minha memória nem da memória deles. Desapareceu uma memória 

coletiva mais ampla, que ao mesmo tempo compreendia a minha e a deles. (HAL-

BWACHS, 2013, p. 39 – 40). 

O autor reconhece que, juntamente com a memória coletiva, também há o que se 

chama de memória individual. A memória individual pode ser entendida de uma perspectiva da 

memória coletiva, de um ponto de vista que poderá acontecer algum tipo de variação conforme 

o nível em que se ocupa em determinado grupo, da mesma maneira que está vinculado aos 

demais ambientes ao que se está relacionado. As lembranças podem variar de indivíduo para 

indivíduo, tendo em vista a quantidade de lembranças que são transmitidas pela memória 

coletiva, sendo com maior ou menor intensidade e do ponto de vista de cada sujeito que a 

vivenciou.  
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Há uma estreita ligação entre a memória individual e a memória coletiva, como 

mostra Maurice: 

para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que estes 

nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha deixado de 

concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de contato entre uma 

e outras para que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser constituída sobre 

uma base comum. (HALBWACHS, 2013, p. 39).  

A memória individual está fundamentada e expressa as percepções que são 

produzidas pela memória do grupo, bem como a da memória histórica. O convívio com o grupo, 

do qual se participa, pode atuar como suporte para a formação de uma memória individual e 

que, consequentemente, poderá trazer “marcas” da memória coletiva do grupo social do qual 

se faz parte. 

Ao resgatar as memórias, pode-se eliminar as barreiras que os alunos tiveram 

anteriormente abrindo novos horizontes para novas experiências. Se o aluno retornou aos 

estudos, seja em qual fase for de sua existência, já consiste numa esperança de que essas 

dificuldades serão superadas e uma nova história poderá ser formada, partindo de suas 

memórias anteriores. Em alguns casos, na fase do nivelamento, o vínculo professor e aluno se 

torna tão fortalecido que causa uma dependência do aluno em relação ao professor, sendo que 

os alunos resistem ao passar para a próxima etapa, temerosos do que vão enfrentar, pois se 

sentem seguros, confortáveis e acolhidos pelo atual professor. 

As memórias coletivas podem demarcar determinados grupos, sendo que há vários 

grupos que detêm suas memórias, e cada grupo se divide e se restringe ao tempo, ao espaço e 

onde cada um está inserido ao mesmo tempo ou em vários grupos, sucessivamente. Para que as 

memórias das outras pessoas venham a fortalecer e completar uma outra, também é necessário 

que as lembranças desses grupos estejam relacionadas com os acontecimentos constituintes do 

passado particular.  

Para que a história consiga preservar e alcançar a lembrança de determinado 

indivíduo, com destino individual, faz-se necessário que este seja um personagem da história, 

sendo que a memória autobiográfica está apoiada em uma memória histórica, e a história da 

vida de uma pessoa está fragmentada na história em geral. Quando se observa o passado, é 

normal associar partes da vida aos acontecimentos nacionais. E na história em que se vive, e 

não naquela que é histórica, é que a memória está apoiada. Maurice explica o sentido que há da 

história em relação à memória:  
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Por história é preciso entender então não uma sucessão cronológica de acontecimentos 

e de datas, mas tudo aquilo que faz com que um período se distinga dos outros, e cujos 

livros e narrativas não nos apresentam em geral senão um quadro bem esquemático e 

incompleto. (HALBWACHS 1990, p. 60).  

A preocupação que Maurice Halbwachs tem com a memória está baseada na ideia, 

segundo comentário de Bosi (1979), dos “quadros sociais da memória”, que diz que: 

nessa linha de pesquisa, as relações a serem determinadas já não ficarão adstritas ao 

mundo da pessoa (relações entre o corpo e o espírito, por exemplo), mas perseguirão 

a realidade interpessoal das instituições sociais. A memória do indivíduo depende do 

seu relacionamento com a família, com a classe social, com a escola, com a Igreja, 

com a profissão; enfim, com os grupos de convívio e os grupos de referência peculi-

ares a esse indivíduo. (BOSI, 1979, p. 17). 

Ao resgatar suas memórias e histórias de vida, o professor objetiva reverter as 

defasagens anteriormente construídas e propor a retomada do ponto de interrupção de seus 

estudos. O aluno não chega vazio ao professor, pois traz consigo a prática, as experiências 

vividas ao longo de sua existência, e é neste momento que acontece uma troca de saberes entre 

os alunos e o professor, a qual estabelece métodos que resgatam seus saberes e suas memórias. 

Através de uma troca mútua, as aprendizagens se concretizam, visto que o aluno traz consigo a 

sede do saber e do conhecer, a vontade de recuperar a dignidade e provar para si e para os outros 

de que será capaz de transpor essa barreira, mesmo que de forma tardia.  

Sabe-se que para evocar uma lembrança é necessário o testemunho de indivíduos 

presentes, na qual podemos perceber em uma passagem de Halbwachs, que contribui sobre a 

memória coletiva em um processo de rememoração:  

Uma ou mais pessoas juntando suas lembranças conseguem descrever com muita exa-

tidão fatos ou objetos que vimos ao mesmo tempo em que elas, e conseguem até re-

constituir toda a sequência de nossos atos e nossas palavras em circunstâncias defini-

das, sem que nos lembremos de nada de tudo isso. (HALBWACHS, 2013, p. 31). 

É importante distinguir que, para recordar um evento acontecido no passado, ele 

não precisa apenas ser relembrado por outras pessoas. Ou seja, para que o sujeito se lembre do 

referido fato, também é necessário que o indivíduo carregue algum “resquício” da recordação, 

para que todos os que foram testemunhas se constituam em lembranças. Neste processo, faz-se 

importante que a memória individual esteja em conformidade com a memória dos outros 

membros do referido grupo social.  

Para Halbwachs, somente se pode falar em memória coletiva se houver o recordar 

de um acontecimento que também fez parte da vida do grupo do qual se faz parte. No processo 
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de relembrar, é necessário que as informações sejam compartilhadas entre os integrantes do 

grupo. 

Tantos anos dedicados à EJA, proporcionou a Flávia Althof viver experiências 

inesquecíveis de superação do analfabetismo dos alunos, que alcançaram a realização pessoal. 

A entrevistada relatou a história de superação do analfabetismo, perseverança e determinação 

em aprender a ler e escrever, sobre o qual pode relatar, em uma dessas histórias que, um casal 

de idosos do nivelamento, em que o esposo tinha o sonho de se formar no fundamental e a 

esposa, para incentivá-lo, o acompanhou até a fase final. Antes de falecer, apesar de enfrentar 

muitas dificuldades, seu Zé, como era chamado, realizou o sonho de concluir seus estudos, com 

muita força de vontade, com a esperança de completar seu objetivo e com muita persistência, 

sendo que ambos chegaram à fase final. 

Na segunda narrativa da coordenadora, esta enalteceu a determinação e força de 

vontade de um outro aluno, que buscava se alfabetizar para ler a bíblia na igreja e se candidatar 

a cargos políticos para, assim, poder ajudar a população. Anos depois, após muito esforço, 

dedicação e estudo, o referido aluno conseguiu ler sua bíblia na Igreja e candidatou-se. Mesmo 

não se elegendo, sentiu-se realizado, pois de fato conquistou um grande mérito e o mais 

importante, realizou seu sonho.  

Para concluir, a coordenadora do ensino de jovens e adultos, Flávia Althof, relatou 

ser impagável a retribuição que os alunos do nivelamento têm com aqueles que os ajudam, 

lembrando sempre da dedicação e da caminhada de todos. Não há como estabelecer preço e 

valor ao se constatar o brilho nos olhos, a satisfação do dever cumprido, bem como o objetivo 

alcançado e o olhar do aluno para o futuro, que agora não está tão distante. 

A EJA é assim, repleta de histórias, desafios, perseverança e conquistas. Esse é o 

perfil do aluno da EJA, em que a missão dos educadores é sempre ser a ponte que permite a 

travessia rumo ao conhecimento, fazendo todos pensarem a respeito da fala de Rubem Alves 

sobre as escolas: 

Há escolas que são gaiolas. Há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem 

para que os pássaros desaprendam a arte do vôo. Pássaros engaiolados são pássaros 

sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-las para onde quiser. Pássaros engai-

olados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássa-

ros é o vôo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam 

são os pássaros em vôo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o 

vôo, isso elas não podem fazer, porque o vôo já nasce dentro dos pássaros. O vôo não 

pode ser ensinado. Só pode ser encorajado. (ALVES, 2001).  
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Assim como os pássaros, descrito por Rubem Alves, todos são dotados de instintos 

que nos remetem à nossa natureza, portanto, assemelhando-se aos alunos da EJA que, mesmo 

desencorajados pelo tempo e circunstâncias, resgatam suas memórias e as revestem de coragem, 

lançando-se rumo ao conhecimento.  

Sintetizando a entrevista com Flávia Althof, responsável pela Educação de Jovens 

e Adultos em Santa Catarina, em sua função de consultora educacional e coordenadora de 

educação de jovens e adultos, com ênfase nas questões administrativas e pedagógicas, cujo  

objetivo concentra-se na orientação básica e unificada das 40 unidades da EJA no território 

catarinense, houve o relato de que o foco de trabalho é determinar orientações específicas para 

a EJA, sistemas unificados, uniformidade e igualdade em atendimentos pedagógicos aos seus 

alunos, sendo que a idade mínima deste público é a partir dos 15 anos de idade. 

A EJA proporciona complementos e possibilidades para o aluno evoluir e construir 

um futuro promissor, sendo que quanto as dificuldades enfrentadas por seus alunos, Flávia 

lembrou que estes possuem particularidades e desafios a superar. Citou, como exemplo, a falta 

de recursos tecnológicos, que evidenciam as desvantagens em comparação aos alunos do 

regular, equilibrando-se entre o trabalho e o estudo. A adaptação e o retorno aos estudos 

geralmente estão condicionados a um motivo relevante e, como não se encaixam mais no perfil 

do aluno do ensino regular, buscam encaixar-se nas adaptações proporcionadas pela EJA, 

considerando a oferta de uma diferenciação em seus currículos. 

O histórico da EJA em Santa Catarina, segundo a coordenadora, é antigo e repleto 

de transformações e adaptações, iniciando em 1947, durante uma campanha de educação 

voltada para jovens e adultos. Sendo que em 1961, a Secretaria de Educação da Divisão de 

Ensino Especializado apresentou a proposta da implantação da EJA, criando uma diretoria 

própria para ela. Em 1977, foi criada a primeira escola específica de jovens e adultos em 

Florianópolis, e depois, em 1983, iniciou o Núcleo de Ensino Modularizado com módulos 

impressos. 

Atualmente, o sistema da EJA é presencial, com possibilidades de implantação de 

ensino a distância, sendo que, em decorrência da pandemia, a EJA implantou formas 

alternativas de ensinar, interagir, propor, e estabelecendo adaptações que partiram diretamente 

da Secretaria de Educação com atividades remotas. 

Analisando o oferecimento da EJA, percebe-se que se faz necessário expandir para 

aumentar a oferta e atender às demandas, com propostas de parcerias entre Estado e municípios 

para a oferta, dando a oportunidade de jovens e adultos concluírem seus estudos, e que, assim 
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como a coordenadora Flávia, deve-se combater o analfabetismo, bem como enaltecer o 

nivelamento e torná-lo prioridade, por ser base rumo à alfabetização. 

É inexplicável a convivência e o vínculo que se estabelece com alunos analfabetos 

da EJA, aos quais é dispensada atenção especial pela complexidade do processo de 

alfabetização, considerando-se que não estão em idade adequada para o desenvolvimento e, 

portanto, terão dificuldades para assimilar até mesmo os conteúdos mais simplificados. O 

diferencial da EJA está em possibilitar métodos e estratégias que possibilite superar as 

defasagens e, para tanto, se faz necessário esta atenção especial e diferenciada do ensino 

regular. O ponto de partida para a alfabetização inicia-se no nivelamento para os adultos, que é 

constituído por idosos, portadores de deficiências e cidadãos não concluintes do ensino regular, 

sendo pessoas que foram submetidas à preconceitos e sentem a necessidade do letramento para 

transpor barreiras. Nesse processo de retorno, é essencial que o professor estabeleça uma 

relação de confiança com seus alunos para que a aprendizagem seja favorecida.  

Pode-se definir essa conexão entre alunos e professor como enriquecedora, 

marcante e especial, e, assim, ter experiências enaltecedoras, como foi no caso da entrevistada, 

que evidenciou a persistência e a força de vontade das pessoas analfabetas que foram 

alfabetizadas e que concluíram seus estudos mesmo que tardiamente. 

 

4.2 ENTREVISTA COM OS ALUNOS DO NIVELAMENTO 

 

A pesquisa deste trabalho foi realizada com dois alunos, portanto pensou-se ser 

relevante considerar aspectos de sua identidade pessoal e profissional. Sendo assim, este item 

apresenta as informações contidas no roteiro das entrevistas e o questionário, bem como a sua 

trajetória de vida e memorias da época em que os entrevistados estudavam na infância, bem 

como atualmente. 

A EJA de Tubarão tem como base norteadora de suas ações a Proposta Curricular 

de Santa Catarina, que é fundamentada na concepção de ensino e aprendizagem histórico-

cultural, da teoria da atividade, e tem como base os teóricos Lev Seminovich Vygotsky e Aléxis 

Leontiev, entre outros. Assim, Arendt (2011) afirma que: 

A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assu-

mirmos a responsabilidade por ele e, como tal gesto, salvá-lo da ruína que seria ine-

vitável não fosse a renovação e a vinda de novos e dos jovens. A educação é, também, 

onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não as expulsar de nosso 

mundo e abandoná-las a seus próprios recursos e, tampouco arrancar de suas mãos a 

oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as 
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em vez disso com antecedência para tarefa de renovar um mundo comum. (ARENDT, 

2011, p. 247). 

O PPP do CEJA de Tubarão-SC (2018) diz que o nivelamento, que é o 1º segmento 

dos anos iniciais – diurno/noturno corresponde ao 1º Segmento Alfabetização e Nivelamento. 

A matriz curricular da EJA tem os conceitos essenciais e o conteúdo das disciplinas de Língua 

Portuguesa, Matemática e Estudos da Sociedade e da Natureza, sendo que a aula é presencial e 

a metodologia de trabalho é de aulas coletivas, sempre constituídas pelos conceitos essenciais 

e os conteúdos de cada disciplina. 

Decidiu-se fazer as entrevistas com os alunos do Nivelamento, alunos estes que não 

concluíram o Ensino Fundamental, Anos Iniciais da Educação Básica, e que hoje retornaram os 

estudos. No roteiro, havia quatorze perguntas, consideradas principais, mas que durante a 

entrevistas surgiram outras, que corroboraram com a atual pesquisa, sendo elas: 

14. Qual o seu nome? 

15. Qual sua idade, profissão e de onde você veio? 

16. Você se recorda da época de escola e de seus professores? 

17. Tem algum professor que tenha marcado sua memória? Se sim qual e por 

quê? 

18. Você se recorda quando parou de estudar na infância e por quê? 

19. Qual a memória mais te marcou quando você estudava na infância? 

20. O que você fazia na sua infância, trabalhava? 

21. Como você ia para a escola? 

22. O que você via e qual a sua recordação em relação a sua infância em casa 

e a sua infância na escola? 

23. O que você fazia na sua infância enquanto não estava na escola? 

24. Por que você parou de estudar? 

25. Por que você voltou a estudar? 

26. Por que você escolheu a EJA para retornar a estudar? 

27. Me conte uma recordação que você tenha enquanto era aluno na infância, 

pode ser uma memória da escola ou uma história.  

Aplicou-se esse questionário com duas (02) mulheres, entre 50 e 70 anos, casadas 

e/ou separadas e com filhos.  

Para que se possa proteger a identidade das entrevistadas, da entrevista, foram 

substituídos os seus nomes pela letra E, de Entrevistados, ficando: E1 e E2. 
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As alunas foram entrevistadas no início do mês de março de 2021, dentro das 

instalações da Unidade Escolar, em uma sala segura e com as prevenções contra o COVID-19. 

O questionário acima foi elaborado para se conhecer mais sobre as memórias das alunas, 

enquanto estudavam em sua idade/série correta. Sabe-se que em uma entrevista pode haver 

perguntas que fogem ao que foi elaborado, portanto, conforme já dito anteriormente, pode-se 

adicionar algumas perguntas e respostas no decorrer deste estudo.  

Quando indagadas sobre suas idades, profissões e de onde vieram, constatou-se que 

a entrevistada E2 é duas décadas mais jovem que a E1, a qual, quando indagada sobre a sua 

profissão, relatou ser do lar, enquanto E2 preferiu não falar. A naturalidade de ambas é distinta 

sendo E1 do Estado do Paraná e E2 relatou que teve uma vida itinerante, passando por vários 

lugares, porém viveu a maior parte de sua vida no estado do Pará. Percebe-se, nesse contexto, 

no entanto, que, mesmo ambas residirem em regiões distintas, frequentam a EJA da mesma 

região catarinense, em Tubarão. 

Aprofundando em suas memórias, foi perguntado a ambas o que se recordavam da 

época de escola e de seus professores. Segundo E1, não se recordava da fisionomia de nenhum 

deles e de seus nomes, a recordação que tinha era somente sobre o que estudavam na época, a 

cartilha, a qual identificou como: “BA, BE, BI, BO, BU”. Ao ser indagada sobre o mesmo 

questionamento, E2 relatou suas dificuldades em frequentar a escola decorrente da baixa 

infraestrutura do seu local de moradia, bem como da distância que a separava do ambiente 

escolar, pois morou no sítio durante um tempo, antes de ir para a cidade, sendo que, segundo 

ela, naquela época era bem difícil ir para a escola, devido a distância de sua residência até o 

local. Mesmo com tantas dificuldades, E2 disse que ia para a escola com muitas crianças, sendo 

que, apesar de tanto esforço, teve que interromper seus estudos ainda na fase inicial, pois 

fraturou uma perna e sua mãe a retirou da escola, por não poder caminhar uma longa distância, 

tendo frequentado somente uma semana.  

Mesmo frequentando pouco tempo, E2 recorda-se que o acesso era difícil, por se 

tratar de uma escola muito simples e que funcionava em uma colônia. Relata que ela e seus 

colegas deveriam atravessar um percurso com igarapés e que, às vezes, até escorregavam e 

caiam na água. Tanto E1 quanto E2 narraram histórias com dificuldades, parecidas com as que 

muitos estudantes enfrentaram para frequentar as escolas. 

Nesse sentido, sabe-se que as lembranças escolares, de momentos significativos, 

expõem-se como um recurso importante para a reflexão na formação dos estudantes, pois 

mostram situações que podem servir como base para compreender as relações vivenciadas no 

cotidiano escolar.  
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O relato autobiográfico é um instrumento cuja utilização depende sempre do objetivo 

visado pela pesquisa. (...) Ao pedir aos adultos para percorrer sua trajetória educativa, 

para dela extrair os elementos formadores, eu solicito uma informação muito pessoal, 

que eles fornecerão de acordo com o modo que lhes convier. (DOMINICE, 1998, p. 

75). 

Também evidenciou-se que o indivíduo determina o que fazer com o passado no 

momento em que ele está disponibilizando as informações na entrevista. 

Partindo do pressuposto de que todo aluno espelha-se em um determinado 

professor, a pesquisadora perguntou se algum professor marcou suas memórias e, nesse caso, 

as respostas divergiram, sendo que E1 respondeu que não, pois somente se recorda do que lhe 

foi ensinado, ficando a imagem de seu professor oculta em sua memória.  

Quando indagada sobre a mesma pergunta, E2 respondeu que, apesar de ter 

frequentado a escola por pouco tempo, ainda lembrava de uma professora da qual gostava 

muito, que se chamava Benedita. Recordou-se, também, de outro professor, mas do qual 

esquecera o nome. Lembrava apenas que ele era muito paciente e que a auxiliou muito em 

matemática. 

A memória pode ser considerada como uma espécie de relação estabelecida entre o 

presente e o passado, onde, metaforicamente, ela tem a capacidade de fixar o tempo por um 

momento, no qual é capaz de propiciar uma imagem nítida sobre determinado instante em que 

se vive, permitindo revivê-lo de algum modo. O tempo também pode consistir em uma 

construção social e o modo como se compreende está indicado por modelos e costumes 

coletivos, que formam a experiência das pessoas. Embora o tempo seja subjetivo, a 

regulamentação desse tempo se faz fundamental para que as ações individuais das pessoas 

estejam sincronizadas e, assim, consentindo com o progresso da vida social. Para E1, o que 

ficou gravado em sua memória foram os ensinamentos dos professores, e não seus nomes e 

rostos, diferente de E2, que se lembrava dos momentos vivenciados com seus mestres, inclusive 

lembrando de nomes. 

Halbwachs também menciona sobre o esquecimento, que pode ser tratado de forma 

individual, quando um indivíduo de determinado grupo não se lembra de algo detalhadamente, 

mas que foi legitimado pelos demais componentes, assim sendo chamados de “testemunhas”. 

As memórias são reconstituídas e validadas pelos demais: 

Poderíamos dizer, também: é preciso que desde esse momento não tenhamos perdido 

o hábito nem o poder de pensar e de nos lembrar como membro do grupo do qual essa 

testemunha e nós mesmos fazíamos parte, isto é, colocando-se no seu ponto de vista, 

e usando todas as noções que são comuns a seus membros. (HALBWACHS, 1990, p. 

29). 
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Pollak (1989) dá uma noção de memórias subterrâneas ou marginais, visto que, para 

ele, são versões sobre o passado de determinado grupo no qual estão presentes no “âmago da 

família e dos grupos”, vivências estas que se fazem presentes na memória ou no silenciamento 

das entrevistadas, uma memória reprimida, pautada pelas relações de afeto no curso de cada 

uma em seu núcleo familiar ou grupo social. 

Na sequência, foi indagado quando e quais os motivos que levaram as entrevistadas 

a interromper seus estudos, E1 respondeu que fora criada pelo pai e pela madrasta, porém ele 

viajava constantemente, sendo que ela o acompanhava, assim, não conseguia firmar vínculo em 

escolas, devido suas constantes mudanças. Diante de tantas dificuldades para prosseguir com 

seus estudos, frequentou somente até o segundo ano do ensino fundamental dos anos iniciais. 

Relatou também que fora colocada em um “colégio interno de fleiras”, como a entrevistada 

relatou, mas que não se adaptou e voltou a ficar fora da escola novamente. 

Todas as perguntas desta entrevista foram importantes e agregaram muito para esta 

pesquisa, mas aquelas que mais despertaram curiosidade foram as relacionadas aos motivos 

pelos quais as entrevistadas interromperam seus estudos. 

E2 narrou que seu pai ficara viúvo, e assim eles saíram da cidade e voltaram para a 

lônia de agricultores, onde seu pai trabalhava, que ocorreu por volta de seus doze anos. Porém 

E2 não culpou seu pai pela interrupção de seus estudos, pois se considerava muito jovem e 

houve desinteresse em estudar. 

Segundo Batista, Souza e Oliveira (2009, p. 4): 

O abandono à escola é composto então pela conjugação de várias dimensões que in-

teragem e se conflitam no interior dessa problemática. Dimensões estas de ordem po-

lítica, econômica, cultural e de caráter social. Dessa maneira, o abandono escolar não 

pode ser compreendido, analisado de forma isolada. Isto porque, as dimensões socio-

econômicas, culturais, educacionais, históricas e sociais entre outras, influenciam na 

decisão tomada pela pessoa em abandonar a escola. 

Na infância, as alunas estudaram e abandonaram os estudos por necessidades e 

peculiaridades diferenciadas, sendo que os alunos abandonam a escola por diversos fatores e, 

como se sabe, o fracasso escolar está relacionado, também, às questões financeiras das famílias, 

principalmente as mais carentes, não sendo diferente na época de infância das entrevistadas. 

Percebe-se a escola um lugar repleto de vivências e experiências, e a partir dessa 

percepção, a pesquisadora perguntou sobre o que as marcou quando estudavam na infância, 

pois se o que é lembrado tem suas especificidades, de forma que está incluso na memória, então 

ela pode precisar de uma ligação cotidiana com a identidade do sujeito, uma vez que as 
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“preocupações do momento constituem um elemento de estruturação da memória” (POLLAK, 

1992, p. 4). Ou seja, se os anseios pertencentes ao sujeito retratam um tipo de memória, os 

anseios, como um todo, constituem uma lembrança que pertence à coletividade. Essa memória 

pertencente à coletividade, no que lhe diz respeito, está constituída tanto pelo grupo quanto pelo 

indivíduo ao mesmo tempo, pois está relacionada à rememoração de uma memória individual, 

e, por consequência, reside no local onde a vivência obtida pelo grupo localiza-se. 

 Assim sendo, E1 recordou as brincadeiras no horário do recreio, como um 

momento especial que lhe trazem boas recordações, enquanto para E2 a escola representou um 

ambiente de respeito e disciplina. Ela recorda-se que estudou na escola São José, no interior 

chamado Tomé Assú, a 250 quilômetros de Belém. E2 lembrou-se da roupa que utilizava na 

época: “saia azul marinho, treviadinha com preguinhas, bem passadinha e engomadinha, a 

blusinha era branca e abertinha, tipo uma camisa de manguinhas com botõezinhos. Os sapatos 

que usavam eram pretos e meias brancas, o qual os alunos chamavam de farda colegial”. E2 

ainda completou lembrando: “ficava muito lindo”. Recorda-se, também, que, antes de entrar na 

sala, a campainha batia, formava-se uma fila de alunos no pátio da escola e cantavam, com a 

mão no peito, o hino nacional brasileiro enquanto a bandeira do Pará e do Brasil eram hasteadas. 

Considerando que a mente extrapola todas as expectativas de recordar desde os 

fatos atuais até mesmo os mais distantes, tudo o que é recorrente da memória classifica-se como 

concreto, pois a memorização é decorrente da visualização em algum tempo vivido.  

Desta forma, verifica-se que a memória se constitui através da junção 

interconectada entre estímulos  visuais e mentais de fatos relevantes que ocorreram na  vida das 

entrevistadas. 

A relação entre memórias cognitivas e empíricas formam conhecimentos prévios, 

os quais promovem uma estrutura mental concreta e produtiva no sujeito. Ao visualizar uma 

imagem ou um acontecimento, em qualquer fase de sua vida, sendo ela impactante, ficará 

resguardada em sua memória por toda a vida. 

Ao longo da vida se aufere uma coletânea imagética, sendo a memória responsável 

por guardá-la. Nesse sentido, as experiências estéticas e de imaginário têm uma grande 

relevância para o processo de ensino e para a construção de uma consciência crítica do 

conhecimento, o que confirma o professor Duarte: 

Através da imaginação o homem constrói o seu mundo: sua filosofia, sua ciência, sua 

arte, sua religião. Na filosofia e na ciência a imaginação se autodisciplina, criando 

normas para que a razão possa produzir de maneira mais eficaz. Enquanto na religião 

e na arte a imaginação salta o muro que separa o plausível do imponderável, para 
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afirmar o que não é acessível à discursividade da linguagem e da razão. (DUARTE 

JUNIOR, 1988, p. 102). 

A imaginação combina o sonho com a realidade, auxiliando na ampliação da 

preservação da memória. 

Sabe-se que a infância é uma fase da vida repleta de descobertas e imaginação, e 

para tentar resgatar mais profundamente essas experiências vivenciadas, foi indagado, às 

entrevistadas do nivelamento, sobre o que ambas faziam na sua infância. E1 respondeu que 

somente brincava, que sua vida era boa e sua madrasta não a deixava fazer nada, então ela 

brincava muito com sua irmã. Mas como as realidades são diferentes, e as vivências não 

poderiam ser as mesmas, E2 teve uma resposta totalmente oposta de E1. Nos disse que 

diariamente ajudava seu pai na roça a capinar as plantas, limpar e ajudar na colheita, uma vida 

típica de moradores de áreas rurais, onde o plantio era destinado à subsistência familiar. 

Com o intuito de resgatar suas lembranças e explorar as recordações armazenadas 

em suas memórias, foi questionado a E1 e a E2 a respeito de suas recordações sobre como iam 

para escola. A resposta de E1 foi a seguinte: “Eu tinha muita preguiça de levantar cedo, 

levantava chorando, não queria ir cedo, mas eu ia, minha madrasta era muito carinhosa e o 

nosso guarda-pó era branco, bem engomado, eu ia sempre muito arrumada pra escola. Gostava 

das aulas de matemática”. 

 Querendo saber mais, a pesquisadora questionou a entrevistada como ela ia para a 

escola, se era a pé ou o pai a levava, sendo que a resposta foi: “A pé porque era perto, nós ia 

tudo numa turma, uma meninada, às vezes as meninas saiam brigando com a minha irmã de 

criação, irmã por parte de pai, aí eu ia defender ela, e aí a gente brigava (risos)”.  

Para E1 levantar cedo é uma lembrança que não considera muito agradável, apesar 

de gostar das aulas, ela não gostava de acordar cedo, sendo que ao mostrar sobre essas 

lembranças negativas, E1 permitiu-se revelar algo de sua vivência:  

O passado rememorado não é simplesmente um passado da percepção. Já́ num deva-

neio, uma vez que nos lembramos, o passado é designado como valor de imagem. A 

imaginação matiza desde a origem os quadros que gostará de rever. Para ir aos arqui-

vos da memória, importa reencontrar, para além dos fatos, valores. (BACHELARD, 

1988, p. 99). 

Percebe-se que E1 tenta se afastar de lembranças tristes, porém há um saudosismo 

quanto às aulas, remetendo a um afeto, que Bachelard refere-se à saudade. 

Para ela, a localização e a distância da escola proporcionaram-lhe uma experiência 

bem diferente de E2, que, nesse caso, descreveu que ia de manhã, a pé, para a escola, longe de 
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sua casa, sendo que o acesso era difícil, pois não tinha ônibus, e “era tudo mato no caminho”, 

bem como as casas eram distantes entre si, e quando chegava em casa da escola, E2 disse 

também que ia fazer as tarefas da escola. Nos fragmentos apresentados acima, pode-se 

averiguar que o começo da escolarização foi um período significativo, que deixaram marcas, 

quando relembradas pelas entrevistadas e, assim, estimularam-se sentimentos auspiciosos, 

quando são relatadas em relação à importância da escola e dos professores, o aconchego e a 

saudade. 

Assim sendo, é importante destacar que: 

No âmbito escolar, o interesse, facilidade ou dificuldade com determinado assunto ou 

área do conhecimento, está diretamente relacionado ao perfil e à conduta do professor 

responsável por aquela área do saber. O que reforça a idéia de que é expressiva a 

influência do professor sobre o aprendiz, capaz inclusive de facilitar ou obstruir, e, 

conseqüentemente, deixar marcas profundas na performance escolar de cada aluno. 

(REGO, 2003, p. 394). 

Apesar de E2 ter dificuldade em chegar à escola, ela tentou estudar por algum 

tempo. Duas lembranças diferentes, mas com suas particularidades, fazem destacar que, para 

Halbwachs, o sujeito que lembra está inserido na sociedade, que sempre possui um ou mais 

grupos de referência, então a memória é sempre construída em grupo, no qual “cada memória 

individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva”. Como se pode verificar, o trabalho 

do sujeito no curso da rememoração não é descartado, tendo em vista  que as “lembranças 

permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que trate de eventos em que 

somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isso acontece porque 

jamais estamos sós”. (HALBWACHS, 2013, p. 30). Portanto, a lembrança é resultado de um 

processo coletivo, que se encaixa em uma situação social específica. As lembranças 

apresentam-se coletivas e são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que 

somente o sujeito se encontre envolvido, pois isto acontece conforme o indivíduo está adentrado 

em um determinado grupo social. 

Sendo a memória pertencente ao indivíduo, sabe-se que há uma recapitulação 

contínua dos acontecimentos elencados na importância que tais acontecimentos tiveram para 

aquele que os possui. Assim, define-se que a memória inicialmente é individual, sendo que é 

no particular no processo de intensidade das lembranças. E é nele que ela “grava, recalca, exclui, 

relembra, é evidentemente o resultado de um verdadeiro trabalho de organização” (POLLAK, 

1992, p. 4- 5). Em decorrência deste fato, tem-se a primeira estruturação de uma identidade 
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social e, desta maneira, primeiro o indivíduo confecciona e após guarda o que lhe é significante, 

para depois o processo ser refeito, mas desta vez relacionada à memória adquirida em grupo. 

Considerando que as entrevistadas já viveram mais de cinco décadas, tentou-se 

aprofundar sobre suas memórias, as lembranças que guardavam da infância em família e na 

escola. As recordações revelam-se à medida em que ambas faziam uma volta ao passado. Nessa 

narrativa, percebeu-se que E1 relatou uma vida, aparentemente, mais tranquila em sua infância, 

presente na seguinte narrativa: 

Me recordo que vivíamos bem, a casa era bonita, bem grande, a minha madrasta não 

deixava nos fazer nada, ela fazia tudo os deveres da casa, tudo, mas ela não era de nos 

botar no serviço não, mas as vezes eu ficava em cima dela, ela tava, a época do tanque 

a época que não tinha torneira na pia, lavava a louca na bacia, era época né? Era água 

tirada do poço, e tudo que ela fazia, eu ficava em cima olhando, tudo, tudo, tudo que 

ela fazia eu tava em cima dela olhando, aí eu aprendi a ser uma dona de casa. Como é 

que era a escola, a senhora se recorda de alguma coisa? Normal, a gente chegava, 

batia o sino, a gente entrava, ia lá fazia atividades, né? Escrevia e tal, normal, como 

hoje, como qualquer criança, né? A senhora lembra qual eram os horários da escola? 

Se era manhã até de tarde, só de manhã, só de tarde? Não, tinha de manhã e de tarde, 

nos estudava de manhã, as vezes no inverno os ia quebrando geada nos pé, mas ia. Era 

frio, lá é frio, nos ia. 

Mas E2 revelou que sua infância foi mais utópica e marcada por uma rotina bem 

diferente de E1, nesse caso, também se deve considerar que ambas viveram em épocas distintas, 

pelo menos de dez anos, e que suas realidades eram bem diferentes, porém, recordam-se de 

maneira positiva da época da infância, tanto na vida escolar quanto na vida familiar. E2 nos 

disse que: 

A recordação... claro eu tenho né assim, eu tenho da minha mãe que, que como eu 

falei minha mãe faleceu eu era bem... tinha 11 anos, lembro que a minha mãe ela tinha, 

ela criava muitos animais, todo, tudo quanto era bicho ela criava, lembro assim que a 

gente ia toma banho num igarapé, a mãe lavava roupa no igarapé, a louça,(risos) ela 

levava pra levar no igarapé e criava muitos bichos, tudo ela criava, acho que todos os 

bichos ela criava, e eu lembro assim né... acho que a gente não tinha muita infância, 

assim, que quando a gente mora no sitio, a gente trabalha mais e brinca menos né, os 

pais botam pra trabalhar, que hoje já não, hoje já não se pode fazer mais isso, mas 

antes a gente fazia, mas a minha infância... foi boa eu lembro assim de alguma coisas 

que eu brincava com minha mãe, com meus irmãos. 

Sendo assim, suas recordações e narrativas projetam-na para um passado, um pouco 

longínquo, e de realidades diferentes, mas nenhum relato de ter sido infeliz em suas épocas. 

Percebe-se que ambas tinham saudades de sua infância, mesmo em contextos diferentes. 

Essas recordações das entrevistadas nos lembram que para a formação da memória 

coletiva, é necessário saber o quão importante foi aquela situação para o indivíduo, e é assim 

que se compreende o processo de interação das memórias, de forma que ao se compartilhar as 
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memórias com o grupo, o sujeito demonstra o quão importante aquilo é para sua vida. Assim, 

a memória coletiva não é apenas um relato de algo individual, somente como um título de algo 

da coletividade, pois pode haver um confronto entre as várias memórias individuais, buscando, 

dessa forma, constituir uma base comum para embasar e definir a memória do grupo. Conforme 

Halbwachs (1990, p. 16),  

tudo se passa como se confrontássemos vários depoimentos. É porque concordam no 

essencial, apesar de algumas divergências, que podemos reconstruir um conjunto de 

lembranças de modo a reconhecê-lo. Certamente, se nossa impressão pode apoiar-se 

não somente sobre nossa lembrança, mas também sobre a dos outros, nossa confiança 

na exatidão de nossa evocação será maior, como se uma mesma experiência fosse 

recomeçada, não somente pela mesma pessoa, mas por várias. 

A partir desta concepção, e considerando as especificidades relacionadas à memória 

individual, sempre há algo relacionado à vivência ativa pelo grupo, que, em algum momento, 

ele será difundido com a memória coletiva. Mesmo que haja diferentes pontos de vista, a 

memória coletiva, definida pelo grupo, não se altera, sendo assim, após a organização da 

memória coletiva, outro processo se inicia, agora com a memória histórica, oficial, no qual faz-

se a comparação do fato que ocorreu, se teve a mesma importância ou não e se ele ocorreu 

conforme a memória do grupo.  

Os tempos evoluíram muito, desde a infância de E1 e E2. Ambas, agora, estão na 

era digital e os acontecimentos sofreram transformações visíveis com a modernidade, mas para 

E1, que vivenciou sua infância em tempos remotos, em que não havia liberdade de expressão, 

sua narrativa pode ser obsoleta, pois não condiz mais com a realidade atual. Porém, a história 

de vida dela, ocorrida em uma época tão diferente, que se custa a compreender, mas que precisa 

ter a consciência de que o mundo passou por diversas fases, e esta foi a fase de E1:  

Brincava, só brincava. O tempo todo? O tempo todo. Ah, então a senhora teve uma 

infância bem boa? Eu tive, tive, meu pai era um paizão né, um ótimo pai. Ele casou 

com a sua mãe e se separaram? Eu não sei por que ele nunca quis contar, né, ele 

nunca quis contar da minha mãe, eu acho que para mim eu não sou filha dele de san-

gue, até por que eu tenho uma diferença muito grande dele, eu não tenho nada dele, 

nada, nada, ele era um homem lindo, lindo, bonito, sabe aqueles homens, que só usava 

terno, colarinho branco, que eles diziam na época, ele era assim, então sempre olhava 

pra ele, sabe? E me olhava e eu não achava nada dele em mim, nada, eu depois que 

ele faleceu que ela andou contando lá, umas coisas que ele era uma época, ele de tudo 

um pouco, de tudo ele fez na vida, e na época ele viajava por aí, por esse mundão a 

ela depois que ele faleceu andou comentando lá, lá na cidade, que eu fui roubada 

(risos), que ele me roubou. Da sua mãe, no caso? E, da família. Mas tudo isso é his-

tória? Por que a senhora não sabe? Que eu não sei, ela sabe, ela sabia da história, ela 

me criou, ela sabia de toda história, só que ela não falava porque ele não deixava, ele 

não queria me contar e não deixava ela falar. Que interessante. Ela comentou isso foi 

com as pessoas lá e depois a gente começa a ficar sabendo, né, um fala uma coisa, 

outro fala outra, mas eu não fui a fundo saber, não sabe? Sabe? Deixei assim como tá. 
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Ele era um pai bom? Ele era, foi muito bom, mas eu era muito rebelde, por causa disso 

acho, eu era rebelde. (risos). 

Partindo do pressuposto que cada pessoa tem uma vida única, E2 narrou uma 

infância muito diferente de E1, sendo que a infância dela foi marcada por dificuldades, tanto 

como estudante quanto para suprir a suas necessidades mais simples. Para E2, a vida foi mais 

sofrida, em vários aspectos, conforme se pode observar em sua narrativa de memória:  

Então no caso, enquanto a senhora não estava estudando estava trabalhando? É. 

Ajudando em casa. Ajudava, geralmente não era bem em casa era na roça como eu 

falo, na roça, aham, ajuda a colhe o feijão, o milho. Hum que legal. É trabalhava. […] 

é a gente... ajudou né, eram todos nós, vocês eram em quantos filhos? A gente era em 

8, são 6 mulheres e 2 homens, (risos) mulherada, um monte de mulher (risos). 

E2 teve uma vida típica de uma família numerosa em tempos difíceis, sendo que a 

mãe já havia falecido e o pai ficara com oito filhos para sustentar. Mudaram-se, então, para o 

interior, onde faziam pequenos cultivos para sua subsistência e, assim, tanto E2 como seus 

irmãos ajudavam nos serviços da casa e da roça. Ela disse que tinham uma vida simples e difícil, 

e que trabalhava para se alimentar. 

Para a próxima pergunta, relacionada ao porquê de pararem de estudar na infância, 

a resposta de E1 foi o quanto a falta de diálogo, em casa, influenciou em sua decisão de parar 

seus estudos. Segundo ela, os costumes da época eram muito diferentes dos tempos atuais, os 

pais e filhos não costumavam dialogar, somente impor regras e, aos filhos restavam apenas 

obedecer. Percebe-se, na narrativa de E1, que o pai e a madrasta não a impediam de estudar, 

mas também não a incentivaram a prosseguir seus estudos, porém, segundo ela, essa era a 

atitude normal para aquele período.  

E1 complementou falando que não quis mais estudar porque foi crescendo e 

perdendo o interesse, visto que o seu pai e a madrasta não a incentivavam:  

A gente se criou assim, meio, sabe? Eles não eram de conversar, hoje uma criança 

senta na mesa, no sofá com os pais e partilha das conversa, ne? Com eles, eles con-

versam com os filhos, na minha época não era assim. Daí a senhora decidiu parar e 

eles não quiseram, não falaram nada? Não, Não. A minha madrasta não falou nada, 

nem pra filha dela, nem pro filho, ninguém estudou. 

Como a vida de E2 sempre foi marcada por dificuldades, confusa, ela não achou 

uma resposta que definisse com clareza o motivo, real, de sua desistência escolar. Tudo parecia 

ser muito vago para ela, suas decisões parecem ser tomadas conforme os acontecimentos de sua 

vida. Na história de E2, atos que aconteciam aleatoriamente, sem planejamentos ou 
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expectativas, simplesmente aconteciam e a vida seguia seu curso. Para a resposta, ela disse que 

não tinha nenhuma justificativa, “parei né, simplesmente parei”, recorda ela, completando com 

o seguinte:   

[…] assim minha mãe faleceu daí meu pai arrumou uma madrasta meio ruim pra gente 

né, madrasta era meio cruel, daí eu fui embora de casa, daí eu saí e não quis mais 

estuda, aí engravidei cedo, tive minha filha com 16 anos e é essa a minha filha que 

estou com ela, aqui, daí eu, daí já viu né? 

Após vários relatos de vida das entrevistadas, perguntou-se quais os motivos as 

levaram para retornar à escola, mesmo depois de tanto tempo, visto que ambas, aparentemente, 

não retornaram em função do estudo ser necessário em suas vidas profissionais, mas 

notavelmente trata-se de uma superação pessoal, de resgate e perdas que ficaram lá no passado, 

mas que sempre estiveram vivas, com elas, tendo o desejo de concluir essa etapa de suas vidas. 

Para muitos pode ser uma perda de tempo, mas para elas é uma questão de honra e dignidade a 

ser resgatada. 

Halbwachs inicialmente descreve sobre memória coletiva e memória individual, 

sendo que ele traz a importância do “eu”, quando se faz testemunha, e ainda ressalta que a 

lembrança é uma figura social, partindo do pressuposto de que não se está sozinho e o que se 

lembra poderá ser lembrado por outras pessoas, que comungam da mesma lembrança. Sendo 

assim, Maurice afirma que os eventos podem ser restaurados por outras pessoas, como explica 

a seguir: 

[...] Outros homens tiveram essas lembranças em comum comigo. Muito mais, eles 

me ajudaram a lembrá-las: para melhor me recordar, eu me volto para eles, adoro 

momentaneamente seu ponto de vista, entro em seu grupo, do qual continuo a fazer 

parte, pois sofro ainda seu impulso e encontro em mim muito das ideias e modos de 

pensar a que não teria chegado sozinho, e através dos quais permaneço em contato 

com eles. (HALBWACHS, 1990, p. 27). 

O autor ressalta que muitas vezes o depoimento de um terceiro pode não ajudar na 

reconstrução da memória, então esta não é considerada uma lembrança, e isto acontece quando 

não há a possibilidade de “repensar, e para o ponto de vista do qual possa se recolocar, para 

recordar-se” Halbwachs (1990, p. 30). Assim, a constituição das memórias “se apoiavam uma 

sobre a outra, e não em recordações exteriores” (HALBWACHS, 1990, p. 30), não existindo a 

possibilidade de reconstruir tal lembrança pelo grupo. 

As respostas foram emocionantes, pois E1 falou da solidão que sentia em ficar em 

casa, sendo que buscou na escola um convívio social, depois de ficar isolada em casa, por 
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restrição da pandemia, então percebeu que o tempo não apaga os sonhos, eles ficam 

adormecidos até que se tenha força e coragem necessária para realizá-los:  

Agora? É. Ah! Porque eu tava me sentindo muito sozinha em casa, e eu já tinha pas-

sado pela pandemia tudo sozinha, trancada dentro de casa, aí fiz uma cirurgia da perna, 

tive que ficar uns três meses deitada, só deitada, eu já não aguentava mais, então eu 

disse, eu vou arrumar alguma coisa pra mim poder me movimenta e a minha mende, 

ne? Me distrair, vê gente. E por que a escola? Por que a gente aprende, eu também 

tinha sempre vontade de chegar até o segundo grau pra mim poder fazer uma coisa 

melhor, ne? Eu sei que já tô, não tenho mais idade pra isso, mas eu tenho saúde e acho 

que e isso que importa, ne? Saúde, energia. Nunca é tarde.  

Quando questionada sobre o que a motivou a voltar, E2 demonstrou muita força de 

vontade e determinação, queria assinar seu nome com “letra bonita”. Comentou, também, sobre 

o desejo de realizar os sonhos que ficaram na infância. E2, mais uma vez, narra que muitos 

obstáculos a desviavam de seu objetivo de retornar aos estudos, e mais uma vez foi submetida 

a uma prova de superação e persistência: 

Eu tenho vontade de... eu quero assim aprender a assinar meu nome bonito, eu quero, 

eu quero escrever bonito, ter uma caligrafia bonita e aprender a lê né? eu leio assim... 

eu leio não sei tipo, vo uma palavra direta, eu já, eu já aprendi que a gente tem que 

por aquele pontinho lá né? aham. Tem que parar ali né? sim. Naquele pontinho, mas 

aí a gente vai, e eu tenho, olha... já tentei estudar várias vezes, só que nunca dá, quando 

eu tinha meu filho que ele era vivo, ele tinha problema muito sério, ele tinha problema, 

então eu começava a estudar e ele fazia, acontecia os problemas já... já largava enten-

deu? E eu fui morar em Fernandópolis em 2018 e eu tentei estudar lá... não... não 

conclui, daí eu já tava morando com a minha filha, meu genro foi pra Guarulhos, hum, 

daí lá em Guarulhos eu descobri um câncer no colo do útero, daí foi aquele problema 

todo né... o ano passado com a pandemia e com a enfermidade mas eu disse eu vou 

estudar, eu quero estudar e trabalhar, eu quero porque a nossa mente a gente tem 

(16:55) aí minha filha fala: ah! Porque a mãe... eu digo você pensa que eu estou velha? 

(risos) Mas... claro que a gente consegue, tudo que a gente que sabe né a gente conse-

gue, sim, só basta querer, só basta querer com a ajuda de Deus, com a força de vontade 

né, aham, você consegue, aí ela acha... que eu falo que quero aprender a dirigir, mãe 

e muito difícil, eu digo que se eu quiser eu consigo. (risos) é... é força de vontade 

então de querer fazer as coisas, é... com certeza. 

Alinhada aos pensamentos estruturantes de Halbwachs (2013), percebe-se que o 

resgate das vivências de E2 é linear ao círculo social ao qual fez parte, confirmando se assim a 

afirmação de Halbwachs,  de que as memórias individuais compõem-se baseadas nos “quadros” 

que o meio social viabiliza, ou impõe. Logo, esses são os chamados “quadros sociais da 

memória”, que atuam como parâmetros para construção subjetiva de recordações e, assim, 

determinam o que pode ser rememorado, esquecido ou celebrado pelos sujeitos. A 

contextualização feita por esses quadros sociais, ainda compreende a normatização social do 

tempo e do espaço, peças essenciais vivência do sujeito. 
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É perceptível que a entrevistada diz que ela tem muita vontade de fazer as coisas 

que não fez no passado, mas que ficaram presentes em sua memória, memória essa que, na 

concepção de Halbwachs, pode ser compreendida como uma reconstrução do passado realizada 

com a ajuda de dados do presente, sendo que as visões sobre o passado não são completas, 

podendo modificar-se conforme o lugar que se ocupa em determinado grupo. 

A implantação da EJA foi uma grande conquista para pessoas que, como as 

entrevistadas, não tiveram oportunidade de concluírem seus estudos na idade adequada. Sejam 

quais forem os motivos que geraram essa interrupção precoce, a EJA tem uma metodologia 

adequada, que se enquadra em cada perfil do estudante, por isso, ela é pioneira na educação de 

jovens e adultos, tendo todo respaldo do governo estadual, que supre e custeia todos os custos 

para seus alunos. Mesmo sabedora de todas as características que a EJA oferta, para E1 e E2, 

os motivos que as levaram a escolher essa entidade de ensino, para concluir seus estudos sobre 

a questão, foram: 

Porque eu não tenho condições de pagar um colégio particular, eles cobram muito 

caro e é duas aulas por semana só, não é suficiente pra gente. Ai a senhora escolheu 

vir todos os dias pra poder aprender mais? Eu optei a começar lá do comecinho, ne? 

E a senhora está gostando? Tô. A senhora está reaprendendo tudo que. Reapren-

dendo, por que tem coisa que eu, a gente não fazia, ne? Coisas que a senhora está 

lembrando? Aham. Todo mundo começa ensinando das vogais, ne? Começa das vo-

gais, tudo como tá lá escrito lá naqueles… painéis? É, aqueles banners. Ai então co-

meça tudo assim todo lugar toda criança começa na escola ne? Hoje ne? Hoje não, lhe 

eles sabem tudo, começa no jardim. 

Não tendo condições financeiras para pagar uma escola particular, E1 optou por 

iniciar do princípio, em uma escola pública, pois já havia se passado muitos anos e não lembrava 

praticamente de nada do que estudara em sua infância. Ela também ressaltou que a escolha foi 

acertada e que está satisfeita com os resultados, pois está reaprendendo de uma forma diferente, 

pois na sua época, segundo disse, o estudo era fraco. Atualmente, ela aprende mais de uma 

forma muito atraente. E1 também comentou sobre o fato de que quando reiniciou seus estudos, 

percebeu que já havia aprendido o que a professora estava explicando, ela achou graça, sendo 

que ela sorri, muito empolgada e feliz, por ter retornado seus estudos no CEJA. 

O mesmo entusiasmo em retornar à escola de E1 havia na resposta de E2. Apesar 

de trajetórias e contextos diferentes, E2 também demonstrou muita satisfação e força de vontade 

para retomar seus estudos. Em sua narrativa, havia muita vontade e persistência para retornar. 

Ela explicou que mora próximo à escola e falou a seu genro que gostaria de retornar aos estudos. 

Seu genro explicou-lhe que tinha uma escola perto, mas a filha, temerosa pela sua saúde, 

aconselhou-a a desistir por conta da pandemia em que estamos vivenciando. Porém, E2 estava 
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determinada a retomar e foi fazer sua matrícula, mas lhe informaram que, infelizmente, as 

matrículas já haviam se encerrado e não havia mais vagas disponíveis no presencial, somente 

no modelo on-line, mas a vontade de retornar aos estudos era maior que o “não” que havia 

escutado. Ela pediu a unidade escolar que a avisasse quando abrisse uma vaga para o presencial. 

Para alegria de E2, houve uma desistência e ela pode iniciar seus estudos, tal como havia 

planejado. Em seu relato, acrescentou, ainda, que está gostando muito de estudar e que seu 

professor faz a diferença, pois é ótimo e tem muita paciência para ajudá-la a superar suas 

defasagens. 

Para concluir nossa entrevista, a cada uma das entrevistadas foi pedido que nos 

contassem uma recordação marcante, que guardam em suas memórias, de infância, pois nosso 

objetivo é o de resgatar o que está em suas memórias, que ainda não fora mencionado, e que 

possa ter sido esquecido no tempo, mas que, mesmo assim, ao serem questionadas, haveriam 

de recordar. 

Portanto, após ser indagada sobre o assunto, E1 falou que se lembrava de que, 

também, já estudara em uma escola chamada Legião da Boa Vontade, e que levava lanche para 

a escola, sendo que seus colegas e ela compartilhavam com os demais, e que também havia 

uma troca de lanches, sendo que narrou um fato curioso: segundo ela, tinha uma menina da 

escola que certo dia levou pinhão como lanche, e que após, as duas se desentenderam, e a 

amiguinha falou que E1 devolvesse o pinhão que já havia comido: 

Aí ela brigou comigo e disse que era pra mim devolver o pinhão (risos), eu nunca 

esqueço disso. [...] Me devolve meu pinhão, eu já tinha comido, tudo (risos). Quantos 

anos a senhora tinha nessa época?  Ah! Acho que eu tinha uns oito anos, eu acho. E 

a senhora ainda recorda, oito ou nove anos? Recordo tudo. […] E eu não tenho uma 

memória boa assim, que tem uns lapsos de memória agora, não tem, as vezes eu 

guardo as coisas assim e fico batendo a cabeça procurando, onde e que tá, onde e que 

tá. Mas da sua infância a senhora recorda de bastante coisa?  Tudo, tudo, tudo, passa 

um filme assim na minha cabeça, tudo.  

Esquecer também pode ser parte da memória e, para Ricoeur (2007), “O 

esquecimento é o desafio por excelência oposto à ambição de confiabilidade da memória” 

(RICOEUR, 2007, p. 424), e ligado às lembranças que estão veladas e aos atos falhos, os 

esquecimentos “assumem na escala da memória coletiva, proporções gigantescas, que apenas a 

história, e mais precisamente, a história da memória é capaz de trazer a luz”. (RICOEUR, 2007, 

p. 455). Paul Ricoeur refere-se ao dever que a memória tem com a finalidade de ser justa. Sendo 

assim, mesmo a entrevistada tendo afirmado que há lapsos em sua memória, o fato narrado, de 
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seu passado, assume relevância em sua história, pois o esquecimento está inerente a qualquer 

processo memorial. 

Halbwachs (1990) constata que há a memória individual, porém ela está marcada 

pelas referências e lembranças pertinentes ao grupo: 

Consideramos agora a memória individual. Ela não está inteiramente isolada e fe-

chada. Um homem, para evocar seu próprio passado, tem frequentemente necessidade 

de fazer apelo às lembranças dos outros. Ele se reporta a pontos de referência que 

existem fora dele, e que são fixados pela sociedade. (HALBWACHS, 1990, p. 54). 

Quando Halbwachs ratifica que a memória é objeto de construção, ao invés de 

apresentá-la como reprodução da realidade, assinala que, por meio da convivência em grupo, 

as lembranças podem ser reconstruídas, esquecidas ou até mesmo simuladas. Quando o outro 

testemunha e recorda, afirma e reconhece a lembrança daquele indivíduo.  

E1 fala com muito carinho quando se recorda de sua infância e de momentos que 

passara na escola, lembrando, inclusive, de detalhes como: de como as carteiras eram, do quadro 

negro de giz, de como os professores ensinavam e de seus colegas. Sobre os colegas, E1 disse 

que há uma colega de sala, hoje, que a fez recordar de uma colega de infância. 

Pode-se identificar que E1 teve uma infância tranquila e surpreende porque vivencia 

um novo período em que é mister afirmar que houve mudanças significativas através dos 

tempos; quando se analisa o contexto, pode-se concluir que nada está estático, pois tudo evolui. 

Pollak (1992) afirma que a memória equivale a um fato, algo próprio da pessoa, 

mas que Halbwachs já havia salientado que a memória deve ser entendida como um fenômeno 

coletivo e social, ou seja, como um algo que fora construído coletivamente e submetido a 

transformações e/ou mudanças constantes. Sendo assim, evidencia-se um atributo mutável da 

memória, tanto coletiva como individual, é necessário lembrar que na maioria das memórias 

haverá momentos ou marcos que serão inalteráveis. 

Nas recordações de E2, sobre uma história ou momento marcante de sua infância 

na escola, havia um saudosismo, que a leva a concluir que, em certos momentos, fora feliz. 

Porém, em outros momentos, E2 deixou transparecer uma mágoa, ou descontentamento, 

decorrente da vida difícil que precocemente vivera, após o falecimento de sua mãe. Várias são 

as memórias dela, tanto que persistiu e, com muito esforço, superou as dificuldades para 

retornar seus estudos. E2 trouxe uma recordação que, aparentemente, para ela é feliz, sobre sua 

infância: 
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Pois é, eu... eu todo ano gostava de a gente marchava, aham, e eu gostava de... de ser 

a porta bandeira, gostava de carregar a... a bandeira né, aham, e isso que eu tenho pra 

falar, eu gostava, todo ano eu marchava, gostava muito de desfilar, sim, e a senhora 

desfilava? Já e eu... eu tive um ano que eu fui a porta bandeira, aham, carreguei a... 

como é que a gente fala? Porta bandeira, porta bandeira, a bandeira do Brasil, eu acho 

que hoje não tem mais assim ne? Por causa dessa pandemia. As escolas se... se não 

tivesse a pandemia as escolas fazem o desfile de 7 cívico, velhos não desfilam né? não 

o CEJA desfila, o CEJA foi, teve 3 anos que foram, o pessoal vai, o pessoal que quer 

ir vai, desfila normal como os alunos, bota uma camisetinha branca e vai. 

Quando se lembra de algum fato já ocorrido, utiliza-se da memória. A ideia que 

vem à mente, ao se fazer este exercício, é que aquilo que se lembra pertence a uma memória 

própria, ou seja, pertence ao próprio indivíduo. Deve-se observar que uma boa parte das 

recordações, relacionado ao indivíduo, refere-se a um momento em que se compartilha com 

outras pessoas, sendo no ambiente de trabalho, no familiar e, inclusive, na escola. Sendo assim, 

pode-se concordar com Halbwachs, quando este afirma que a memória individual é um ponto 

de vista da memória coletiva, pois se a maioria das lembranças que se tem está relacionada a 

momentos em que a memória está sendo compartilhada, ainda se tem uma parte, mesmo que 

pequena, de momentos que somente a pessoa vivenciou. Essas memórias podem ser boas ou 

ruins, como esta de E2: 

[…] mas tipo assim nessa época eu tava falando pro meu neto que antigamente, não 

sei se você lembra, você.. não sei, antigamente... tipo assim a matemática era assim, 

tinha uma palmatoria mesmo de madeira e a professora perguntava... tipo assim, era 

eu como esse menino aqui, aham, ai perguntava pra mim, 2 vezes 1, isso, ai se eu... se 

eu errasse ele dava uma palmatoria em mim, ai daí minha vez, se ele errasse ele dava 

um palmatoria nele, e o meu neto não acredita (risos) o professor colocava o alunos 

de castigo, e os alunos respeitavam os professores na época, hoje não... os alunos não 

querem mais respeita, eu tava falando assim no domingo, que antigamente era na lei 

da palmatoria mesmo (risos). Mas a senhora, essa é uma recordação boa ou ruim? 

Que a senhora vê? Dá palmatoria? É. Eu não achava legal não, porque é tipo assim, 

ficava uma rixa, era assim, a... se alguém tivesse alguma coisa contra o coleguinha ele 

já dava-lhe com força, sim, ai o outro já... ai quando chegava a vez já dava com mais 

força pra aquilo ali já... eu não achava legal, e eu ficava tipo... uhum, é tipo assim um 

dava com força e o outro com mais força, e quando era a vez da pessoa se eu desse 

com força a pessoa, a pessoa já dava com mais força em mim, ai eu ficava... a minha 

vez já ia... aumentava aquilo então. A dosagem ia ficando cada vez maio? Aham eu 

não achava legal, não achava não. 

Mesmo relatando que teve uma infância muito simples, que seu pai não tinha como 

dar “do bom e do melhor”, E2 afirma que era feliz, que tinham que se esforçar para ganhar as 

coisas em comparação a hoje, que, segundo ela, “eles têm de tudo, mas não valorizam”. Ainda 

faz uma comparação entre os alunos de sua memória com os alunos que ela vê hoje: 

Na verdade o professor é como eu tô falando... antes os alunos eles respeitavam, sim, 

tipo assim como se fosse a mãe né... é... a gente já tinha aquele temor né de botar a 
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botarem no castigo, uhum, ficava de castigo e hoje... e hoje eu assisto na televisão 

cada coisa aí que eu fico pasma né... tem aluno ai que... lá no Pará já aconteceu várias 

coisas, várias coisas de alunos assim de fica revoltado com o professor mesmo e o 

professor ficar caladinho na sala por que senão... ai ia apanha, pois é né... e antiga-

mente não era assim, antigamente eles tinham aquele respeito. Será que pelo fato de 

ter a palmatoria, era por isso que os alunos respeitavam e hoje como não tem nada 

como eles tem muitos direitos, será que não é isso? Pois é então, é... é hoje a gente vê 

que é... é ta tudo diferente né, tá tudo diferente né... modernizou tudo, eles ganham 

muita coisa de mão beijada e as vezes acham ruim e quando não ganham ainda ficam 

bravos? […]  como você falou assim, então ele não valoriza sabe, não valoriza e tipo 

assim o... o pai falava assim pro filho, olha se você passar eu vou te dar uma bicicleta, 

isso era final de ano se passar, se passar e for um bom aluno em casa né, eu vou te dar 

tal coisa, então a gente tinha que se esforçar pra ganhar aquilo, e hoje muitos ai não... 

os pais da tudo.  

Em consonância com Pollak (1992), coexiste argumentação sobre os componentes 

constitutivos da memória coletiva e da memória individual, sendo que tais componentes seriam 

os acontecimentos vividos pessoalmente. E2 projeta suas memórias para o coletivo ao recordar-

se e discorrer sobre as vivências de sua vida  familiar e social, valorizando os momentos vividos 

individualmente como indispensáveis para a convivência em grupos. Desta forma, a 

socialização se valoriza e o ser humano entra em evidência em relação aos fatos ocorridos. Após 

viriam os acontecimentos “vividos por tabela”, ou seja, acontecimentos estes vividos por 

determinado grupo ou pela coletividade na qual o indivíduo está inserido, sendo que a pessoa 

nem sempre participou do acontecimento, mas que em seu imaginário, tomou certa proporção, 

que, por fim, é quase inconcebível que ela consiga saber se se envolveu, ou não, de tal memória. 

Para ele, a memória é formada por pessoas, aos quais se pode utilizar a mesma estrutura: falar 

das pessoas que de fato foram encontradas durante a vida, de pessoas frequentadas, por tabela, 

mas que se pode dizer que se considera quase conhecidas e, ainda, pessoas que não pertenceram 

ao espaço-tempo da pessoa.  

Na infância, em relação à educação de E1 e E2, para os dias de hoje, certamente 

não é considerado um modelo ou referência educacional, pelo fato de haver um “novo” modo 

de ensinar. Porém, princípios como ética e respeito mútuo devem estar preservados e, assim, 

serem passados de geração a geração, garantindo um bom convívio, mesmo estando em uma 

era digital, onde a evolução é contínua e incontestável.  

Percebe-se que não há como questionar o motivo pelo qual as experiências vividas, 

por ambas, fora mais facilitado para uma entrevistada ou dificultado para a outra, pois as duas 

viveram momentos diferenciados, inseridas em um contexto social e histórico de suas épocas e 

conforme suas realidades. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As entrevistas com os alunos da EJA comprovaram o que prediz Marilena Chauí, 

que: “A memória é o que confere sentido ao passado como diferente do presente (mas fazendo 

ou podendo fazer parte dele) e do futuro (mas podendo permitir esperá-lo e compreendê-lo)”. 

(CHAUÍ, 2000, p. 130). 

Assim, analisa-se que a memória é a capacidade que o indivíduo tem em reter fatos 

do passado e retransmiti-los. Este trabalho apresentou uma proposta de estudo ao analisar as 

memórias de infância na alfabetização de adultos, propondo como objeto de investigação os 

alunos do Nivelamento do CEJA de Tubarão-SC.  

A característica de intervenção da memória na formação do homem é confirmada 

com o que Halbwachs afirma, que a memória permanece presente na sociedade e que dá todas 

as indicações essenciais para que se possa reconstruir fragmentos do passado, que, por sua vez, 

apresenta de modo incompleto, mas que o sujeito acredita ser uma memória completa. 

Nesta concepção, percebe-se que as memórias individuais são aquelas que o 

indivíduo guarda como lembranças de suas vivências próprias, mas que contém algumas 

condições referendadas a aspectos do grupo social, no qual o indivíduo está inserido. Já as 

memórias coletivas são formadas por fatos que se consideram relevantes, fatos estes que se 

guarda como algo primordial pela sociedade em que se vive e que normalmente está expressa 

nos lugares da memória, lugares estes que estão firmados por um passado coletivo de certa 

sociedade. Pensar a memória, portanto, é relacionar uma nova situação a partir do passado 

recordado.  

As entrevistas foram feitas em um ambiente escolar, no qual foi possível mensurar 

e fazer comparações de forma que as alunas se sentiram à vontade e puderam expressar seus 

anseios e suas memórias. Explorando suas recordações, percebe-se situações parecidas e outras 

distintas. Contudo, encontram-se vínculos afetivos e memórias que explicavam motivos para o 

abandono dos estudos.  

Durante as entrevistas, foi fundamental escutar atentamente os relatos de alunos 

quanto as suas vivências no passado, na escola e em suas casas, e perceber o quanto a escola 

tem um papel primordial de acolhimento. Hoje, a escola, para os entrevistados, é um local que 

proporciona a socialização, bem como a aprendizagem pela qual tanto anseiam, e a memória 

passa a ser uma ferramenta de ensino e socialização. 
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A partir das narrativas das entrevistadas, percebe-se o quanto as memórias para elas 

são importantes e que ambas tentaram explaná-las com todo vigor da época para o momento 

atual. Durante as entrevistas, foi detectado o afeto das lembranças de crianças e o carinho que 

tinham enquanto contavam suas histórias.  

Segundo a Chauí (2000, p. 125), “a memória é uma evocação do passado. É a 

capacidade humana para reter e guardar o tempo que se foi”, e nas entrevistas desta pesquisa 

foram evocadas as memórias de nossas entrevistadas a respeito de suas infâncias na escola.  

Nesta pesquisa, foi necessário ter um olhar diferenciado com cada uma das 

entrevistadas, pois são vivências distintas. Assim, pode-se falar de suas memórias, 

individualmente. Sabe-se que ambas não recordam fielmente de tudo que aconteceu no passado 

e ao longo da vida, mas alguns desses fatos, mesmo que esquecidos, puderam contribuir com a 

formação que está ligada à socialização e à educação de cada aluno. Torna-se necessário 

enfatizar, ainda, que neste trabalho as histórias de vida foram adotadas, não somente como um 

instrumento de investigação, mas, principalmente, de formação. Conforme assegura Bastos: “o 

lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as 

experiências do passado”. (BASTOS 1999, p. 34).   

Esta dissertação mostrou o quanto é importante os estudos de memória, pois ao 

evidenciarmos a memória e as experiências desses alunos, em uma abordagem metodológica,  

trouxe diferentes estímulos para ensinar determinado conteúdo e, assim, respaldar o trabalho 

docente. Também é possível olhar, neste sentido, para a formação e prática profissional de 

professores e professoras.  

A conclusão que aqui se chega é que há uma relevância, não apenas como resgate 

da história de vida do discente, mas, principalmente, como uma intervenção pedagógica na 

prática docente. 

É importante esclarecer, na conclusão deste trabalho, que a construção de um 

modelo original de prática docente prescinde de vários fatores, além do conhecimento técnico 

da disciplina ministrada e da experiência profissional do professor, tais como a visão de mundo 

decorrente das experiências discentes, os históricos vivenciados na vida privada, sucessos e 

fracassos e relacionamentos pessoais. 

Os PCNs da Educação Básica corroboram esta ideia, quando afirmam que:  

É necessário compreender que atitudes, normas e valores comportam uma dimensão 

social e uma dimensão pessoal. Referem-se a princípios assumidos pessoalmente por 

cada um a partir dos vários sistemas normativos que circulam na sociedade (...) as 

atitudes são bastante complexas, pois envolvem tanto a cognição (conhecimentos e 
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crenças) quanto os afetos (sentimentos e preferências), derivando em condutas (ações 

e declarações de intento. (BRASIL, 1997, p. 43).  

Finalmente, esta dissertação almeja ser uma contribuição, para que os professores 

tenham mais uma ferramenta para a sua prática profissional, ao utilizar a memória discente, 

como mais uma opção metodológica em sua prática de ensino, diversificando os procedimentos 

pedagógicos para construir um novo percurso metodológico e comprometido com o discente 

em suas realizações pessoais, profissionais e de cidadania. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “A ORALIDADE 

E A ESCRITA DE RECORDAÇÕES: A CONSTITUIÇÃO DE 

MEMÓRIAS SOCIOCULTURAIS COM ALUNOS DO NIVELAMENTO 

DO EJA DE TUBARÃO-SC”, a ser desenvolvida pela pesquisadora Walquíria 

Guedert Mendes, sob orientação do professor Dr. Mario Abel Bressan Júnior, 

para o Programa de Mestrado em Ciências da Linguagem. 

1) NATUREZA DA PESQUISA: Esta é uma pesquisa que tem como finalidade analisar 

as memórias socioculturais da infância dos alunos do nivelamento do CEJA de Tuba-

rão. 

2) PARTICIPANTES DA PESQUISA: Participarão desta pesquisa dois alunos do Ni-

velamento do Centro de Educação de Jovens e Adultos de Tubarão - SC. 

3) ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: Ao participar deste estudo, você será questio-

nado pela pesquisadora. É previsto em torno de 40 minutos para a entrevista de um 

questionário contendo, em torno de 14 perguntas, sendo a entrevista gravada. Você 

tem a liberdade de se recusar a participar e tem a liberdade de desistir de participar 

em qualquer momento que decida, sem qualquer prejuízo. Sempre que quiser mais 

informações sobre este estudo, pode entrar em contato com a pesquisadora Walquíria 

Guedert Mendes, pelo telefone (48) 999668295. 

4) SOBRE O QUESTIONÁRIO: O questionário, com questões objetivas a serem res-

pondidas. 

5) RISCOS E DESCONFORTO: A participação nesta pesquisa não traz complicações 

legais de nenhuma ordem e os procedimentos utilizados obedecem aos critérios da 

ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme as resoluções 466/12 e 510/16 do 

Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece riscos à 

sua dignidade. 

6) CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações coletadas nesta investigação são es-

tritamente confidenciais. As identidades dos participantes serão mantidas em sigilo. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em eventos ou publicados em 

revistas científicas, contudo as identidades dos sujeitos permanecerão confidenciais. 
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7) BENEFÍCIOS: Ao participar desta pesquisa, você não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que futuramente os resultados deste estudo sejam usados em 

benefício de outras pessoas, fornecendo maiores conhecimentos na constituição de 

memorias socioculturais com os alunos do nivelamento do EJA de Tubarão - SC. 

8) PAGAMENTO: Você não terá nenhum tipo de despesa por participar deste estudo, 

bem como não receberá nenhum tipo de pagamento por sua participação. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento, de forma livre, 

para que participe desta pesquisa. A assinatura deste documento, em duas vias, 

é a garantia da sua participação voluntária e dos seus direitos enquanto 

participante da pesquisa. 

 

Agradecemos a sua autorização e colocamo-nos à disposição para 

esclarecimentos adicionais. Os responsáveis por esta pesquisa são o Orientador 

Prof. Dr. Mario Abel Bressan Júnior, da Universidade do Sul de Santa Catarina, 

e a pesquisadora Walquíria Guedert Mendes estudante do Mestrado em Ciências 

da Linguagem. Caso queiram contatar a equipe, isso poderá ser feito pelos 

telefones (48) (Mario) ou (48) 9996-68295 (Walquíria). 

 

 

 

Mario Abel Bressan Júnior - orientador 

CPF: 

E-mail: 

Dr. 

 

 

Walquíria Guedert Mendes - orientanda 

CPF: 003.924.919-07 

E-mail: kikaguedert@hotmail.com 

Mestranda em Ciências da Linguagem 

 

 

 

Li e concordo em participar do estudo 

Nome: _________________________ 

CPF: __________________________ 
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APÊNDICE B – Perguntas e respostas da entrevista de E1 

1 – Qual o seu nome? 

 

E1 

 

2 – Qual sua idade, profissão e de onde você veio? 

 

63 anos. Vim de Ponta Grossa – Paraná com praticamente casada, ne, conheci o rapaz 

daqui lá, vim com ele de lá pra cá, sim, casamos, tive três filhos, três filhos? e todos os três 

aqui em Santa Catarina? Sim.  Todos os três catarinenses? A senhora veio do Paraná. Sim, 

Ponta Grossa, Paraná. 

 

3 – Você se recorda da época de escola e de seus professores? 

 

Não, da fisionomia deles nenhuma. Nem de nomes? Não. Só lembro do que a gente, do que 

a gente estudava, ne, era: BA, BE, BI, BO, BU. (risos) a cartilha? E a cartilha. 

 

4 – Tem algum professor que tenha marcado sua memória? Se sim qual e por quê? 

 

Não, porque a gente não fica pensando nos professores, então a imagem não e tudo ne, 

não tem assim uma coisa que a gente guarda na memória deles, ne, praticamente eles só 

ensinavam ne, entendi. 

 

5 - Você se recorda quando parou de estuda na infância e por quê? 

 

Eu parei de estudar por que assim, meu pai viajava na época, ele viajava muito e ele me 

levava com ele e quando eu tava bem, bem na escola, ele me tirava da escola pra viajar 

com ele, e perdia a escola, e assim foi indo, até que um dia eu não fui mais, ai ele me botou 

em um colégio interno, a gente ficou em um colégio interno de fleiras, eu e a filha dele, que 

e cá a filha dele com a minha madrasta, a mulher dele que me criou, e eu não consegui me 

adaptar, não consegui ficar, meu pai tinha condições na época, ele era veterinário, ele 

podia pagar muito bem o colégio que era caríssimo, ne, (risos), e só que eu não consegui 

me adaptar, eu não consegui, não consegui ele ia lá visitar a gente, a gente chorava, e 

agarrava nele, já queria ir embora pra casa e não consegui ficar, foi uma pena, por que 

eu podia sair de lá, bem formada? Bem formada. A senhora lembra que serie? Muito bem, 

ne, poderia tá muito bem de vida hoje. A senhora lembra qual a serie que a senhora parou?  

Quarta série. Na quarta série? A senhora estudava de “pinguinho em pinguinho”? Sim. Aonde 

ele ia, a senhora ia junto? Não, não, não, quando ele, para onde viajava com ele, eu não ia 

em escola nenhuma. Não? Só quando ele voltava pra casa, ficava um tempo em casa, 

voltava pra escola de novo. Entendi 

 

6 – Qual a memória mais te marcou quando você estudava na infância? 

 

Que mais marcou, ai as brincadeiras, ne, as brincadeiras, recreio, a gente tinha o recreio, 

brincava muito assim, brincava de amarelinhas, aqueles brinquedos da época, ne, assim 

da época de crianças da época. Sim. A senhora lembra se o colégio era pra meninos e meninas 

juntos? Menino e menina junto, era um grupo ne, sim, um grupo, assim, um grupo mesmo. 

Escolar? É. Grupo escolar, que diferente. A minha mãe contava que na época dela eles dividiam 
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em meninos e meninas. Não, no meu tempo era junto. Tudo junto. 

 

7 – O que você fazia na sua infância, trabalhava? 

Brincava, só brincava. 

 

8 – Como você ia para a escola? 

 

A gente (risos). Eu ia, tinha muita preguiça de levantar cedo, era muito preguiçosa, muito, 

e levantar cedo até hoje e uma coisa que já e de mim, ne, eu levantava chorando, que eu 

não queria ir cedo, mas eu ia, aí minha madrasta era muito caprichosa e aquele, nos tinha 

o nosso guarda-pó, era branco, era tudo sempre bem engomado, sabe? Nos ia muito bem 

arrumada pra escola. Que legal, mas a senhora gostava de estudar? Eu gostava, gostava, 

bem, eu era muito, como e que se diz, eu era muito a matéria. aplicada? Que eu era mais 

adiantada era a matemática, eu era sempre boa em matemática, hoje já não sei mais 

(risos). A senhora ia para a escola como? A pé ou seu pai levava?  A pé, porque era perto, 

nos ia tudo numa turma, uma meninada, as vezes as meninas saiam brigando com a minha 

irmã, irmã de criação, irmã por parte de pai, aí eu ia defender ela, e aí a gente brigava 

(risos). Crianças? E, pois é coisa de criança. 

 

9 – O que você via e qual a sua recordação em relação a sua infância em casa e a sua infância 

na escola? 

 

Em casa? Isso. Eu me recordo que nos vivia muito bem, a casa era bonita, bem grande, a 

minha madrasta não deixava nos fazer nada, ela fazia tudo os deveres da casa, as vezes eu 

ajudava, mas ela não era de botar nos no serviço não, mas as vezes eu queria, eu ficava 

em cima dela, ela tava, a época do tanque, época que não tinha torneira na pia, lavava a 

louca na bacia, era época ne, era água tirada do poco, e tudo que ela fazia, eu ficava em 

cima dela olhando, tudo, tudo que ela fazia eu tava em cima dela olhando, ai eu aprendi a 

se uma dona de casa. Isso tudo em ponta grossa? Tudo lá. E qual é a recordação que a senhora 

lembra da escola? Só os seus colegas? Como é que era a escola, a senhora se recorda de alguma 

coisa? Normal, a gente chegava, batia o sino, a gente entrava, ia lá fazia atividade, né, 

escrevia, e tal, normal, como hoje, como qualquer criança, né. A senhora lembra qual eram 

os horários da escola? Se era manhã até de tarde, só de manhã, só de tarde? Não, tinha de 

manhã e de tarde, nos estudava de manhã. As vezes no inverno nos ia quebrando geada 

nos pé. Mas ia? Era frio, lá é frio, nos ia. 

  

 

10 – O que você fazia na sua infância enquanto não estava na escola? 

 

Brincava, só brincava. O tempo todo? O tempo todo. Ah, então a senhora teve uma infância 

bem boa? Eu tive, tive, meu pai era um paizão né, um ótimo pai. Ele casou com a sua mãe e 

se separaram? Eu não sei por que ele nunca quis contar, né, ele nunca quis contar da minha 

mãe, eu acho que para mim eu não sou filha dele de sangue, até por que eu tenho uma 

diferença muito grande dele, eu não tenho nada dele, nada, nada, ele era um homem lindo, 

lindo, bonito, sabe aqueles homens, que só usava terno, colarinho branco, que eles diziam 

na época, ele era assim, então sempre olhava pra ele, sabe? E me olhava e eu não achava 

nada dele em mim, nada, eu depois que ele faleceu que ela andou contando lá, umas coisas 

que ele era uma época, ele de tudo um pouco, de tudo ele fez na vida, e na época ele viajava 

por aí, por esse mundão a, ela depois que ele faleceu andou comentando lá, lá na cidade, 

que eu fui roubada (risos), que ele me roubou. Da sua mãe, no caso? E, da família. Mas tudo 
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isso é história? Por que a senhora não sabe? Que eu não sei, ela sabe, ela sabia da história, 

ela me criou, ela sabia de toda história, só que ela não falava porque ele não deixava, ele 

não queria me contar e não deixava ela falar. Que interessante. Ela comentou isso foi com 

as pessoas lá e depois a gente começa a ficar sabendo, ne, um fala uma coisa, outro fala 

outra, mas eu não fui a fundo saber, não sabe? Sabe? Deixei assim como está. Ele era um 

pai bom? Ele era, foi muito bom, mas eu era muito rebelde, por causa disso acho, eu era 

rebelde. (risos). Eu acho que era por isso  também, né? 
 

11 – Por que você parou de estudar? 

 

Não quis mais, aí a gente foi crescendo, cresceu e a minha madrasta não incentivava, o pai 

também não, era época, aquela era época, era uma época que os pais não conversavam 

com a gente, sabe? Eles na conversavam com a gente. Então a gente se criou assim, meio, 

sabe, eles não eram de conversar, hoje como uma criança senta na mesa, senta ne, no sofá 

com os pais e compartilha das conversas né, com eles, eles conversavam com os filhos, na 

minha época não era assim. Daí a senhora decidiu parar e eles não quisera não falaram nada? 

Não, não, a minha madrasta falou nada, nem pra filha dela, nem pro filho, ninguém 

estudou. 
 

12 – Por que você voltou a estudar? 

 

Agora? é. Ah! Por que eu tava me sentindo muito sozinha em casa, e eu já tinha passado 

pela pandemia tudo sozinha, trancada dentro de casa, aí fiz uma cirurgia da perna, tive 

que ficar uns três meses deitada, só deitada, eu já não aguentava mais, então eu disse, eu 

vou arruma alguma coisa pra mim poder me movimenta e a minha mende, né? Me 

distrair, vê gente. E por que a escola? Por que a gente aprende, eu também tinha sempre 

vontade de chegar até o segundo grau pra mim poder fazer uma coisa melhor, né? Eu sei 

que já to, não tenho mais idade pra isso, mas eu tenho saúde e acho que e isso que importa, 

né? Saúde, energia. Nunca é tarde.  

 

13 – Por que você escolheu a EJA para retornar a estudar? 

 

Porque eu não tenho condições de pagar um colégio particular, e eles cobram muito caro 

e é duas aulas por semana só, não é suficiente pra gente. Ai a senhora escolheu vir todos os 

dias pra poder aprender mais? Eu optei a começar lá do comecinho né? E a senhora está 

gostando? To. A senhora está reaprendendo tudo que. Reaprendendo, porque tem coisas que 

eu, a gente não fazia né. Coisas que a senhora está lembrando? Aham. Todo mundo começa 

ensinando das vogais, né? Começa das vogais, tudo como pra lá escrito lá naqueles… 

painéis? E, aqueles banners. Ai então começa tudo assim, todo lugar, toda criança começa 

na escola né? Hoje não, hoje eles sabem tudo, começa no jardim. Quando a senhora vê as 

coisas que a senhora já aprendeu. Eu começo a rir, no primeiro dia que eu vim, eu acho que, 

eu não sei, a professora ficou me olhando, mas eu não conseguia. Parar de rir? Por quê? Não 

sei, porque comecei a achar graça. Por que a senhora já sabia? A senhora se recordou de 

alguma coisa quando viu… Não, porque eu achei assim, meu Deus, nessa idade que eu to, 

to voltando lá na infância, eu tenho aquilo ali, daí eu comecei a achar graça. E a senhora 

lembrou de alguma coisa quando, viu, teve alguma recordação da infância quando viu ali? Ai 

meu Deus, era o que a professora ensinou lá na primeira seriei. E foi, aí eu comecei a achar 

graça e começou a me dar um ataque de rir (risos) eu não consegui. Qual foi a recordação 

que a senhora teve quando viu as coisas assim que a senhora estava revendo? Eu lembrei da 

época de criança, né? Me lembrei da escola lá, a gente lembra direitinho como e que era, 
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lembrei, comecei a lembrar e comecei a rir a achar graça. 

 

14 – Me conte uma recordação que você tenha enquanto era aluno na infância, pode ser uma 

memória da escola ou uma história.  

 

A eu me lembro que eu estudei numa legião da boa vontade, diziam né? No grupo que eu 

comecei era outra escola, chamada legião da boa vontade de, aí a gente levava lanche e 

tinha uma menina que, até tem uma menina ali, moreninha, que me recordou muito a 

menina que eu achei que era mais coleguinha, assim da escola, e um dia ela levou pinhão 

e a gente comeu pinhão, a gente trocava, aí ela brigou comigo e disse que era pra mim 

devolver o pinhão (risos), eu nunca esqueço disso. E quantos anos a senhora?  Me devolve 

meu pinhão, eu já tinha comido tudo (risos).  Quantos anos a senhora tinha nessa época?  

Ah! Acho que eu tinha uns oito anos, eu acho. E a senhora ainda recorda, oito ou nove anos? 

Recordo tudo. A senhora tem uma memória boa então? E eu não tenho uma memória boa 

assim, que tem uns lapsos de memória agora, não tem, as vezes eu guardo as coisas assim 

e fico batendo a cabeça procurando, onde e que tá, onde e que ta. Mas da sua infância a 

senhora recorda bastante coisa?  Tudo, tudo, tudo, passa um filme assim na minha cabeça, 

tudo e quando a senhora recorda da, lembra da escola, o que a senhora, assim, que recordação 

a senhora tem? Recordação boa, sente falta? Tudo bom, tudo de bom. Enquanto a senhora 

estava estudando aqui no seja, teve alguma lembrança da época de quando era criança?  Sim, a 

gente lembra, né? Das carteiras, antes era quadro negro, giz, né? Lembro. A senhora faz 

a comparação do antes com o agora? O que a senhora vê de diferente do antes pro agora? Não, 

não, os professores e a mesma coisa, só que antes eles tinham um, era uma régua grande 

que eles faziam, no quadro assim, pra mostras as letras assim, pra juntar as letras, assim: 

B A = BA, NE, B+A = BA, B+E= BE, daí formava, ia formando as letras, então eu tava 

falando, com aquele rapaz, aquele moco lá, ele: “ai eu não sei ler, tu sabe ler, eu não sei 

ler ainda”, mas começa com o B+A = BA, B+E=BE, assim que tu vai começar a aprender 

a ler, né? E assim. Como a senhora aprendeu na… Assim que a gente começou a aprender, 

né? Que legal, mais alguma recordação que a senhora tenha assim, de que vê de diferente do 

antes pro agora da escola, sem ser os professores? E as atividades, e diferente, antigamente, 

nossa era muito fraquinho.  E a senhora está vendo que agora, está aprendendo mais? Só que 

era do tempo, era do tempo, que as coisas vão mudando, as coisas vão mudando, as pessoas 

vão crescendo, os professores antigo vão ficando velho, vão morrendo, né? Vai ficando 

tudo diferente, normalmente né? Aprende coisas novas? Coisas novas. Lhe agradeço muito 

por ter respondido, por que por fim não foi somente as perguntas, foi um bate papo realmente, 

lhe agradeço bastante do fundo do coração por ter me ajudado. Eu gosto muito. 
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APÊNDICE C – Perguntas e respostas da entrevista de E2 

1 – Qual o seu nome? 

 

E2 

 

2 – Qual sua idade, profissão e de onde você veio? 

 

Eu tenho 53 anos, eu sou do lar, eu já passei por vários lugares (risos) eu nasci no 

Maranhão, mas daí meu pai me levou pro Pará com dois anos de idade daí não lembro 

nada, eu me criei lá no Pará.  E a senhora fez uma andança até chegar aqui em Canta Catarina, 

até chegar aqui nesse estado maravilhoso, ai que benção. 

 

3 – Você se recorda da época de escola e de seus professores? 

O meu pai morou no sitio durante um tempo entes de ir lá para a cidade ele morou num  

sitio, e naquela época era bem difícil pra gente ir pra escola, eu antes de 2 aninhos eu 

quebrei a perna, a minha irmã, lá no maranhão fui pegar pitomba comigo no colo e eu cai 

e quebrei a perna, então a escola era longe, eu quebrei a perna no maranhão daí a gente 

veio embora pra cá, pro Pará lá no interior, então era longe a escola, era na colônia no 

sitio não era cidade, então eles faziam aquela... tipo arrumavam uma casa, só que uma 

faixa de 2 quilômetros.  Nossa. Daí a gente ia um monte de criança. Aham. Imagina. A 

senhora recorda dos professores? Sim eu recordo. Os professores Wal é que eu não consegui, 

se eu fui se foi uma semana, como eu tinha, a perna quebrada, a perna quebrada eu sentia 

muita dor, aí minha mãe me tirou. Hum.  Ai eu não fui mais, eu me lembro que eu fui 

várias vezes, eu sei que eu não tenho essa lembrança muito assim, era uma casa muito 

envolvente sabe? Não sei se você já viu já foi em colônia, colônia as coisas bem simples, 

simples e um povo até difícil né, a gente levava nosso lanche e no meio do caminho a mãe 

fazia a farofa de ovo a gente colocava numa latinha de manteiga. Pra poder levar. E a gente 

caminhava, atravessava aqueles, lá gente chama de igarapé né. Aham. Aqui, tinha, tinha 

um igarapé, com um pau assim, atravessado, a gente ia por cima daquele pau, escorregava 

caia na água, então eu fui pouco tempo eu não me lembro muito dessa época. Ah. 

 

4 – Tem algum professor que tenha marcado sua memória? Se sim qual e por quê? 

 

Tinha, sim eu quando era criança na infância, porque eu estudei pouco tempo, minha mãe 

faleceu eu tinha onze anos, daí a gente ficou, ai meu pai, meio que não era um pai assim, 

muito entendeu? Mas eu lembro que tinha uma professora que eu gostava muito dela que 

chamava Benedita e o outro professor era... o nome não sei, esqueci o nome, mas eu 

gostava muito porque ele era muito paciente, e eu sou péssima em matemática, e ele assim, 

eu me lembro que uma vez fomos fazer uma prova e todos os alunos saíram e eu fiquei ali, 

e eu não sei onde ele achou tanta paciência porque não entrou nada na minha cabeça e eu 

não consegui fazer a prova eu não consigo lembrar o nome dele, ele era assim... 
Na sua infância até que idade a senhora estudou? 

Na infância mesmo. Pois é, eu acho que eu estudei pouco mesmo, porque eu estudei o 

primeiro. A primeira série pra poder ler e escrever. Sim, aí eu fui pro segundo, mas daí eu 

não passei mais pro segundo, eu não conclui, eu não cheguei a conclui. Ah foi até a segunda 

série do fundamental então. Foi isso aham. Bem no comecinho mesmo então. Foi pois então, 

aí eu tentei várias vezes mas nunca deu certo.  É, essa era minha próxima pergunta se a 

senhora recorda quando parou de estudar e o porquê a senhora parou de estudar, a senhora 
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lembra? 

 

5 - Você se recorda quando parou de estuda na infância e por quê? 

 

Pois é, deixa eu ver, olha eu parei de estudar, eu era, eu tinha... porque tipo assim, como 

eu te falei, a gente foi criado sem mãe e nosso pai não... aham, não era aquele pai assim 

cuidadoso, amoroso, mas eu acho que eu com uns 12 anos eu acho, parou, parei né. Na 

segunda série, sim e o porquê eu não sei lembrar não sei se meu pai voltou com a gente 

para a colônia e daí não deu mais pra continuar.  As escolas eram longes também? Sim e 

não, porque o meu pai gostava mais de trabalhar assim, a gente era melhor no sítio né. 

Com agricultura, com agricultura ele tentou lá, mas daí... ele voltou, aí daí eu... hum 

interesse meu mesmo não tem o porquê botar a culpa...porque quando a gente quer, só 

que muito nova e me desinteressei. Ah sim. 

 

6 – Qual a memória mais te marcou quando você estudava na infância? 

 

Assim a senhora tem uma memória, assim como vou te dizer, um marco? Aconteceu isso 

quando eu estava estudando, a senhora tem uma lembrança, uma recordação boa ou uma 

recordação ruim de quando a senhora estudava lá na infância? Olha, a recordação que eu, 

bom te falei, até quando você chegou lá na sala, que eu te falei aquilo lá que eu achava 

bonito que hoje modernizou tudo, a gente, eu acho os valores que tinha, eu não sei aqui, 

aham, só sei que lá no Pará era assim, eu lembro da roupa, eu achava muito lindo, a roupa 

era uma saia, treviadinha assim, cheia de preguinha, aham, era bem, aquilo era bem 

passadinho, né?  Bem engomadinho, isso, a blusinha era assim abertinha, tipo uma camisa 

de manguinha assim, de botãozinho. Era branca e a saia aquele azul marinho, ficava 

muito lindo assim, e o sapato preto e uma meia assim que vinha assim branca, até metade 

do, dá, se chamava farda colegial na época né, então, eu achava lindo aquela, aquela farda, 

e o que eu também me é... achava me recordo que eu é acho, que eu achava indo é aquilo 

que eu falei pra ti lá, que quando a gente é... antes da gente entrar na sala, batia a campa 

(9:30) e a gente não entrava, fazia uma fila lá fora, meninas prum lado, meninos pro outro 

de fila daí cantava o hino nacional todinho. Professora lá né, as educadoras assim e a gente 

cantava aquele hino e... e alguém ia lá puxava a bandeira do Brasil, outro puxava a 

bandeira do Pará, subia naquele mastro lá, aí depois quando terminava aquilo ali a gente 

ia pra sala. Tudo em fila. É, a agente ia... terminava aí a gente já ia né, mas assim antes de 

entrar, cantava ali com a mão, com a mão aqui no peito o hino nacional brasileiro, eu 

achava muito lindo aquilo. Mas é muito tempo, faz muitos anos né, o nome da escola era 

São José, São José, o nome da escola, lá no Pará? Lá no Pará, era no interior chamado 

Tome Assú, Tomé Assú, 250 quilômetros de distância de Belém, né Tomé Assú, eu me criei 

lá, e criei... tive filho, criei meus filhos lá, depois que eu fui morar em Belém, depois de 

criado meus filhos grandes, mora em Belém, depois que a senhora saiu. 

 

7 – O que você fazia na sua infância, trabalhava? 

 

Ãn, a minha infância não era... a gente trabalhava, nosso pai botava a gente pra trabalha 

na roça mesmo di... capina, planta, limpa roça, a gente roçava queimava, daí a gente ia 

junta aqueles... ele chama... o nome que ele falava era coivares se não me engano, juntava 

os paus que queimava tudo da roça, fazia um monte ali pra queima, pra limpa né, planta 

ali, ai então tinha que faze tudo aquilo ali, daí a gente ajudava, ajudava na colheita, 

capinava, ele plantava pimenta né...sim, a gente ajudava a planta pimenta, colhe pimenta, 

seca pimenta, pimenta do reino, sim, a gente é... estendia assim umas lona com pau pra 
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fazer assim tipo um bodo assim e a gente... 3 vezes ao dia a gente tinha que ir mexer pra 

ela seca, a gente ajudava nosso pai na lavoura posso dizer assim, aham, era uma vida. 

 

8 – Como é que você ia para a escola? 

 

Pois então daí, ia trabalhava era... ia de manhã, para a escola, quando chegava ia e fazia 

as tarefas, mas a senhora ia pé, ia de ônibus? A pé, a pé, não tinha ônibus, era... era mato 

assim entendeu? Era mato, era só o caminho di i pra chega na casa assim, não tinha, não 

era assim é... porque na época assim que meu pai foi morar lá era tipo, como posso falar... 

começaram a construir uma comunidade que fala né? uhum, mas as casas eram distantes 

e a gente ia a pé pra escola e era longe, eu até tava falando como era pro meu neto, digo 

hoje é tão fácil, mas antes era difícil pra quem morava na colônia né, uhum,  pra poder 

estudar... fazer, como que fala... é o alfabeto né, o alfabeto. Que legal. 

 

9 – O que você via e qual a sua recordação em relação a sua infância em casa e a sua infância 

na escola?  

 

A recordação... claro eu tenho né assim... eu tenho da minha mãe que... que como eu falei 

minha mãe faleceu eu era bem... tinha 11 anos, aham, lembro que a minha mãe ela tinha, 

ela criava muitos animais, todo, tudo quanto era bicho ela criava, aham, lembro assim que 

a gente ia toma banho num igarapé, a mãe lavava roupa no igarapé, a louça, (risos) ela 

levava pra levar no igarapé e criava muitos bichos, tudo ela criava, acho que todos os 

bichos ela criava, e eu lembro assim né... acho que a gente não tinha muita infância, 

assim... que quando a gente mora no sitio... a gente trabalha mais e brinca menos né, os 

pais botam pra trabalhar... que hoje já não, já não é tanto, hoje já não se pode fazer mais 

isso, mas antes a gente fazia, uhum, mas a minha infância... foi boa eu lembro assim de 

alguma coisas que eu brincava com minha mãe, com meus irmãos, sim.  

 

10 – O que você fazia na sua infância enquanto não estava na escola? 

 

Então no caso, enquanto a senhora não estava estudando estava trabalhando? É. Ajudando em 

casa. Ajudava, geralmente não era bem em casa era na roça como eu falo, na roça, aham, 

ajuda a colhe o feijão, o milho. Hum que legal. É trabalhava.  É legal e não é né? Porque não 

que aprendeu uma profissão, mas pelo menos sabia que tinha que trabalha, hoje já não pode 

tanto né, que é considerado... que daí ta fazendo com que a criança não estude né, mas por um 

lado também ajuda bastante os pais né? É a gente... ajudou né, eram todos nós, vocês eram 

em quantos filhos? A gente era em 8, são 6 mulheres e 2 homens, (risos) mulherada, um 

monte de mulher (risos). 

 

11 – Por que você parou de estudar? 

 

Pois é, eu... não tem justificativa, parei né simplesmente parei, que é assim minha mãe 

faleceu daí meu pai arrumou uma madrasta meio ruim pra gente né, madrasta era meio 

cruel, daí eu fui embora de casa, daí eu sai e não quis mais estuda, ai engravidei  cedo, tive 

minha filha com 16 anos e é essa a minha filha que estou com ela, aqui, daí eu... daí já viu 

né? tive 3 filhos daí tive um era que era problemático, ele até faleceu, e daí... não tinha 

como, eu trabalhava, o pai fez, não deu certo né? também não quis ajuda, ai foi... aham, ai 

tive… 

 

12 – Por que você voltou a estudar? 
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Pois é menina, eu... eu tenho vontade de... eu quero assim aprender a assinar meu nome 

bonito, eu quero, eu quero escrever bonito, ter uma caligrafia bonita e aprender a lê né? 

eu leio assim... eu leio não sei tipo, vo uma palavra direta, eu já, eu já aprendi que a gente 

tem que por aquele pontinho lá né? aham. Tem que parar ali né? sim. Naquele pontinho, 

mas aí a gente vai, e eu tenho, olha... já tentei estudar várias vezes, só que nunca dá, 

quando eu tinha meu filho que ele era vivo, ele tinha problema muito sério, ele tinha 

problema, então eu começava a estudar e ele fazia, acontecia os problemas já... já largava 

entendeu? E eu fui morar em Fernandópolis em 2018 e eu tentei estudar lá... não... não 

conclui, daí eu já tava morando com a minha filha, meu genro foi pra Guarulhos, hum, 

daí lá em Guarulhos eu descobri um câncer no colo do útero, daí foi aquele problema todo 

né... o ano passado com a pandemia e com a enfermidade mas eu disse eu vou estudar, eu 

quero estudar e trabalhar, eu quero, porque a nossa mente a gente tem que ta com a mente 

que não pare, aí minha filha fala: ah! Porque a mãe... eu digo você pensa que eu estou 

velha? (riso) Mas... claro que a gente consegue, tudo que a gente que sabe né a gente 

consegue, sim, só basta querer, só basta querer com a ajuda de Deus, com a força de vontade 

né,  aham, você consegue, aí ela acha... que eu falo que quero aprender a dirigir, mãe e 

muito difícil, eu digo que se eu quiser eu consigo. (risos) é... é força de vontade então de 

querer fazer as coisas, é... com certeza. Ai que bom. 

 

13 – Por que a senhora escolheu a EJA para retornar a estudar?  

 

Por que a senhora escolheu aqui no CEJA? Aqui? Nesse colégio aqui? Nessa escola. Então 

menina, eu moro aqui pertinho né, eu tava procurando um colégio, como eu te falei ano 

passado se eu não tivesse é... em tratamento né,  aham, já tinha voltado, com problema, 

tivesse feito parcial o ano todo, pelejando feito cirurgia ai eu... meu genro tinha falado que 

tinha um colégio mas daí... também com a pandemia nem ia dar né? uhum, ai daí... eu 

perguntei pro meu genro e ele disse que o colégio é ali pertinho ai me ensinou, ai eu.. eu.. 
venho fazer a matrícula, foi, foi eu vim fazer a matrícula né, ai cheguei aqui a moça: ai 

encerro, eu fiquei e falei ai não acredito, encerro já... só tem online, ai eu fiquei assim e 

falei poxa eu achei que era... que meu neto estuda online, aham, meu neto estuda ali com 

o computador, ai eu falei eu não vou conseguir assim online... mas mesmo assim, deixe 

meu nome, ai ela falou assim.. aí eu falei se alguém desisti presencial você... você me coloca 

né, que eu quero presencial. Ai no outo dia ela me disse que o rapaz estrangeiro que tava 

aí saiu na metade, aí eu to aqui, se eu pudesse vir toda noite né... ta gostando? To sim, e o 

professor é ótimo, aham, ta aprendendo bastante?  Já... to conseguindo alguma coisa, o 

professor é uma benção, tem paciência com a gente, imagina lidar com gente já de (risos) 
idade? Não isso é bom... a gente tem paciência, tem paciência sim. 

 

14 – Me conte uma recordação que você tenha enquanto era aluno na infância, pode ser uma 

memória da escola ou uma história. 

 

Pois é, eu... eu todo ano gostava de a gente marchava, aham, e eu gostava de... de ser a 

porta bandeira, gostava de carregar a... a bandeira né, aham, e isso que eu tenho pra falar, 

eu gostava, todo ano eu marchava, gostava muito de desfilar, sim, e a senhora desfilava? Já 

e eu... eu tive um ano que eu fui a porta bandeira, aham, carreguei a... como é que a gente 

fala? Porta bandeira, porta bandeira, a bandeira do Brasil, eu acho que hoje não tem mais 

assim né? Por causa dessa pandemia. As escolas se... se não tivesse a pandemia as escolas 

fazem o desfile de 7 cívico, velhos não desfilam né? não o CEJA desfila, o CEJA foi, teve 3 

anos que foram o pessoal vai, o pessoal que ir vai, desfila normal como os alunos bota uma 
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camisetinha branca e vai, pois é na época que eu estudei lá no São José, tinha um aluno lá 

que era muito assim... muito levado, chamava de João pra ele, era muito, muito levado 

sabe assim que ele não deixava ninguém quieto, sei, ai um dia a professora brigou com ele, 

pegou a régua sabe? Aquela régua (risos), a régua de antigamente e ela foi jogar nele e 

acertou assim no meu dedo e partiu meu dedo, (risos), ai eu cheguei em casa e meu pai 

ficou bravo queria ir lá brigar e ai eu não queria ir mais pro colégio, que o papai disse que 

não era atitude dela fazer aquilo, uhum, ciro assim pegou a régua, e deu, eu tava tipo assim, 

ele tava assim... e eu tava assim e a régua veio e pegou foi em mim e o João, esse João até 

já morreu já, eu lembro dele, ele era loirinho assim, bem loirinho branquinho loirinho, 

aham, mas era muito levado (risos) ai meu pai foi lá e queria brigar com a professora 

porque ela fez isso e eu ainda fiquei de mal com a professora, fiquei um dia sem falar com 

a professora, mas na realidade ela não quis te acertar, não, mas acabou, mas tipo assim nessa 

época eu tava falando pro meu neto que antigamente, não sei se você lembra, você.. não 

sei, antigamente... tipo assim a matemática era assim, tinha uma palmatoria mesmo de 

madeira e a professora perguntava... tipo assim, era eu como esse menino aqui, aham, ai 

perguntava pra mim, 2 vezes 1, isso, ai se eu... se eu errasse ele dava uma palmatoria em 

mim, ai daí minha vez, se ele errasse ele dava um palmatoria nele, e o meu neto não 

acredita (risos) o professor colocava o alunos de castigo, e os alunos respeitavam os 

professores na época, hoje não... os alunos não querem mais respeita, eu tava falando 

assim no domingo, que antigamente era na lei da palmatoria mesmo (risos). Mas a senhora, 

essa é uma recordação boa ou ruim? Que a senhora vê? Dá palmatoria? É. Eu não achava 

legal não, porque é tipo assim, ficava uma rixa, era assim, a... se alguém tivesse alguma 

coisa contra o coleguinha ele já dava-lhe com força, sim, ai o outro já... ai quando chegava 

a vez já dava com mais força pra aquilo ali já... eu não achava legal, e eu ficava tipo... 

uhum, é tipo assim um dava com força e o outro com mais força, e quando era a vez da 

pessoa se eu desse com força a pessoa, a pessoa já dava com mais força em mim, ai eu 

ficava... a minha vez já ia... aumentava aquilo então. A dosagem ia ficando cada vez maior, 

aham eu não achava legal, não achava não, sim, os castigos na realidade, é, a educação que 

o respeito que eles tinham já a senhora gostava? Ou não? A educação que os alunos tinham com 

o professore. Na verdade o professor é como eu tô falando... antes os alunos eles 

respeitavam, sim, tipo assim como se fosse a mãe né... é... a gente já tinha aquele temor né 

de botar a bandagem no castigo, uhum, ficava de castigo e hoje... e hoje eu assisto na 

televisão cada coisa aí que eu fico pasma né... tem aluno ai que... lá no Pará já aconteceu 

várias coisas, várias coisas de alunos assim de fica revoltado com o professor mesmo e o 

professor ficar caladinho na sala por que senão... ai ia apanha, pois é né... e antigamente 

não era assim, antigamente eles tinham aquele respeito. Será que pelo fato de ter a 

palmatoria, era por isso que os alunos respeitavam e hoje como não tem nada como eles tem 

muitos direitos, será que não é isso? Pois é então, é... é hoje a gente vê que é... é ta tudo 

diferente né, tá tudo diferente né... modernizou tudo, eles ganham muita coisa de mão 

beijada e as vezes acham ruim e quando não ganham ainda ficam bravos né? talvez seja por 

isso, pela comodidade que eles tenham, então eles acham que podem e se não der eles ficam 

bravos, antigamente vocês tinham bem menos, não que vocês não se contentassem, mas vocês 

davam valor. Então a gente se... eu lembro que meu pai a gente ganhava é... uma vez por 

ano a gente ganhava, eu lembro o brinquedo que meu pai, meu pai não tinha condição de 

comprar coisa tão cara e eu me lembro que era um bonequinho assim ó...com as perninha 

e os bracinho abertos que vinha num saquinho com um madeirinha um espetinho, aquilo 

ali era festa pra nós, ele dava pra gente era uma festa, e a gente não tinha a coisa boa né, 

mas a gente era feliz, a gente era feliz porque, eu digo que a gente era feliz porque hoje 

em dia eles tem tudo... os que podem dar, do bom e do melhor, como você falou assim, então 

ele não valoriza sabe, não valoriza e tipo assim o... o pai falava assim pro filho, olha se voe 
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passar eu vou te dar uma bicicleta, isso era final de ano se passar, se passar e for um bom 

aluno em casa né, eu vou te dar tal coisa, então a gente tinha que se esforçar pra ganhar 

aquilo, e hoje muitos ai não... os pais da tudo.  Comigo foi assim, eu tinha que me esforçar 

pra ganhar as coisas, ai era eu e meu irmão, se ele não se esforçasse só eu me esforçasse nenhum 

dos dois ganhava, ai o bom pagava pelo outro, aham porque daí um tinha que ajudar o outro, 

pois é, a mãe fazia assim um tinha que ajudar o outro, ai a gente sempre se ajudava pra... pra 

poder ganhar as coisinha, um brinquedinho ou algo, a gente dava valor, dava valor nisso tudo 

porque a mãe fazia a gente a dar valor. É tem que fazer, eu te falo eu me arrependo muito 

de não tem estudado assim porque, eu não estudei porque realmente eu... engravidei logo, 

mas assim, mas eu me arrependo muito sabe, eu falo pro meu neto hoje, continue a estuda, 

se esforce pra ti é... te formar, ter um bom emprego e é ruim a gente se burro não saber 

das coisas, olha eu vou te falar menina eu... eu... é ruim a gente não saber das coisas. 
Mas a senhora pretende depois aqui do CEJA fazer uma faculdade? Alguma coisa? 

É... tem o sonho de fazer, continuar estudando? Tenho sim, se for da vontade de Deus né, 

porque... bora vê. Se fosse pra fazer uma faculdade qual seria?  A senhora já pensou? Chegou 

a pensar? Menina, eu vou te falar eu acho que assim pra minha idade eu acho que eu queria 

eu vou te falar, olha eu peguei câncer, uhum, porque fiquei ruim né, e eu vi nos hospitais 

a falta de assim... de assim de médicos, médico assim cirurgião, uhum, oncológica, 

oncologia, eu estudaria para ser um médico, um médico da... é...como é? Oncológico, 

onco... isso eu queria ser, é um problema assim que é tanta gente né doente... eu tava 

falando assim pra minha filha, não tem nada a ver com esse assunto né? uhum.  Que eu to 

falando pra ti, então posso falar outra coisa que não tem nada ver. Tava falando com a 

minha filha que... a gente... acontece as oportunidade com a gente é pra gente... a gente ta 

em casas não sabe o que se passa, vai nos hospitais e tá assim de gente, meu Deus com 

câncer, meu Pai do céu, falo assim a gente tem uma experiência de ver as pessoas, tanta 

gente doente e... a gente ta em casa saudável não sabe e eu se for... eu falo pro meu neto 

por que tu não estuda pra ser um cirurgião que o meu médico que me operou aqui no da 

Nossa Senhora da Conceição, ele é um bom médico, operou, mas assim... agente vê que 

falta médico.  Tem a ver sim, a senhora que estudar pra poder ajudar também porque, eu falo 

pro meu neto pra ele se formar, mas ele fala que por que o pai dele é encarregado, então 

ele que, esse meu neto que... é do primeiro casamento da minha filha o pai... o pai é 

delegado e ele quer ser delegado, não tem que se isso só por que teu pai é menino, tu tem 

que se... tipo assim né... você estuda pra ser um médico eu falo pra ele, porque a gente vê 

que o país, o SUS precisa de médico, você vê especialista né... uhum, pra você... você não 

tem um plano de saúde você espera, espera um tempão por um especialista né,  pra pode 

ajuda as pessoas, então,  o estudo ajuda as pessoas, é... isso, a gente pensa que não, mas ajuda 

bastante.  

  


