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POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL E ESCOLAR NA EJA 

 

 

A Educação de Jovens e Adultos, no Brasil, constitui-se enquanto modalidade de 

ensino, “bebendo da fonte” da Educação Popular e a partir da luta das classes sociais 

desfavorecidas que durante muito tempo ficaram à margem da sociedade.  Não existiam 

políticas educativas e ou sociais que assegurassem os direitos dessa grande parte da 

população brasileira formada especialmente por afrodescendentes, pobres, quilombolas, 

idosos e pessoas que vivem nas zonas rurais etc., chamados por muitos de “excluídos”. 

Citando Arroyo (2005), vale lembrar que 

 

(...) a educação popular, EJA e os princípios e as concepções que a inspiraram 

na década de sessenta continuam tão atuais em tempos de exclusão, miséria e 

desemprego, luta pela terra, pelo teto, pelo trabalho, pela vida. Tão atuais que 

não perderam sua radicalidade, porque a realidade vivida pelos jovens e 

adultos populares continua radicalmente excludente.1 (Arroyo, 2005, p. 225) 

 

Diante do histórico de negação de direitos da grande maioria da população 

brasileira, a educação constitui-se numa ferramenta de suma importância para promover 

a mudança no cenário de desigualdades sociais que vem se perpetuando. Felizmente, 

contrapondo-se a essa situação de perpetuação da exclusão social, começa-se a perceber 

mudanças, tímidas é verdade, associadas a questões socioeconômicas e educacionais que 
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vêm contribuindo para alterações nos extratos sociais que não são mais tão bem definidos. 

Reitera-se que esta mudança se deve a um grande esforço de luta social atrelada a algumas 

políticas públicas voltadas às necessidades destes ditos “excluídos”.   

Observa-se que houve uma sensível mudança nos últimos anos, a partir da 

implementação de algumas políticas públicas voltadas para a qualificação dos jovens e 

adultos. Na Bahia tivemos a ampliação da oferta de cursos técnicos e superiores com a 

instalação de muitos Institutos federais e escolas técnicas bem como a criação de várias 

Universidades Públicas. A possibilidade de continuar estudando passou a ser real para os 

baianos, especialmente de escolas públicas que ao perceberem a ampliação das vagas 

foram estimulados a sonharem com cursos de nível superior que antes era algo quase 

impossível para muitos. 

Ao buscarem galgar postos e vagas nesses espaços educacionais, os jovens e 

adultos, que precisaram parar seus estudos ou encarar sucessivas reprovações, 

encontraram na política da EJA uma maneira de retornarem a sala de aula e/ou se 

certificarem na educação básica. O presente texto pretende, então, dentro dessa política 

destacar a certificação através dos exames supletivos. 

A fim de garantir o cumprimento da função reparadora e equalizadora da política 

nacional para a Educação de Jovens e Adultos2, que visa não só garantir o acesso à escola 

àqueles que por algum motivo foram alijados em seu direito à educação, como também 

oportunizar diferentes formas para conclusão na educação básica, é que o Estado da Bahia 

regulamenta em 2001 os exames supletivos em seu território. 

Seguindo os princípios propostos no Parecer Nacional CEB 11/2000, em relação 

à idade e gratuidade do serviço, a CEE/BA 138/2001 entende os exames supletivos, em 

seu artigo oitavo, como uma “alternativa educacional para proporcionar o 

reconhecimento de conhecimentos adquiridos por jovens e adultos por meios não 

formais” 3. Dessa forma, se institui, em diferentes cidades do Estado, as chamadas CPAs 
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- Comissões Permanentes de Avaliação. Uma delas estabelecida em Feira de Santana, no 

Colégio Agostinho Estadual Fróes da Mota. 

Antes de expor a especificidade da CPA citada no referente Colégio, cabe uma 

breve menção ao entendimento da política nacional sobre os exames supletivos. O 

documento compreende os exames supletivos não como a finalidade dos cursos da EJA, 

mas como uma decorrência de um direito à conclusão 4. Ademais, enxerga na ampliação 

da oferta dos cursos da EJA, sob a forma presencial, uma maneira de tornar os exames 

supletivos “avulsos cada vez mais residuais” 5. Em outras palavras, os exames supletivos 

não podem ser tratados como o objetivo central da política de EJA. Dessa forma, torna-

se necessário problematizar acerca do papel das CPAs, enquanto instrumento de 

certificação e ao perfil de sujeitos que visa atender. 

Apresenta-se em seguida a metodologia da pesquisa e alguns resultados 

preliminares. 

Metodologia 

A pesquisa é realizada no Colégio Estadual Agostinho Fróes da Mota, em Feira 

de Santana-BA, utilizando o banco de dados da Comissão Permanente de Avaliação 

(CPA), e os entrevistados são candidatos, do ensino médio, que comparecem ao colégio 

mensalmente para a aplicação dos exames. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizar-se-á pressupostos da pesquisa 

quantitativa e qualitativa, constando de três etapas: a aplicação de um questionário 

simples com candidatos da CPA que se disponham a contribuir na coleta de dados, após 

esclarecimentos sobre o objetivo da pesquisa e um termo de consentimento e 

esclarecimento assinado pelo entrevistado; levantamento do quantitativo de candidatos 

inscritos na CPA nos últimos cinco anos; e análise dos dados de forma qualitativa e 

quantitativa com elaboração de gráficos e tabelas a partir dos resultados.  
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Resultados Preliminares 

Até o momento, a partir da análise inicial sobre as respostas de alguns candidatos, 

infere-se que a maior parte dos jovens e adultos que procura a CPA buscando a 

certificação no ensino médio, afastou-se da escola regular há mais ou menos cinco anos. 

Entretanto, há registros de candidatos que ficaram afastados por mais de vinte anos e 

alguns que apesar de estarem matriculados e frequentando a escola, inscrevem-se na CPA 

alegando necessidade de “concluírem logo” os estudos. 

Quanto aos motivos que os levaram a afastar-se da escola observa-se 

predominantemente a necessidade de trabalhar. Outros motivos que chamam a atenção 

são a gravidez, como um marcador diferencial de gênero, e a reprovação, como um 

marcador etário.  

Quando questionados sobre o porquê de procuraram a CPA para certificação, as 

respostas mais frequentes giram em torno de cursar uma faculdade e inserir-se ou 

qualificar-se para o mercado de trabalho. Sobre estes aspectos, infere-se que os dois estão 

intimamente relacionados visto que atualmente o mercado de trabalho tem exigido uma 

melhor qualificação dos seus empregados e nos momentos em que há novas contratações 

as empresas analisam o currículo/entrevista considerando os candidatos mais aptos e 

qualificados  para o perfil da empresa. 

Esta análise preliminar reforça a necessidade do fortalecimento da Educação de 

Jovens e Adultos enquanto política pública essencial para Brasil, pois para vencermos o 

ciclo de negação de direitos e a dominação de poucos sobre muitos, requer a construção 

de uma sociedade forte, segura e preparada para os desafios impostos pela globalização e 

avanço das tecnologias. 

Palavras-chave: Comissão Permanente de Avaliação; Exames Supletivos; Educação 

de Jovens e Adultos. 
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