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 O presente trabalho apresenta resultados da pesquisa de doutorado iniciada em 2014 que 

analisa centros públicos dedicados exclusivamente à oferta de EJA. A investigação está inserida em 

estudo mais amplo, finalizado em 2016, coordenado pela Profa. Orientadora Dra. Maria Clara Di 

Pierro, que analisou quatro centros públicos do Estado de São Paulo, cujos resultados estão 

sistematizados em e-book1.  

 O interesse pela pesquisa surgiu da constatação de que apesar dos avanços legais que 

asseguram o direito de todos à educação, enunciados na Constituição Federal de 1988 e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1996, e da inserção da modalidade em políticas educacionais mais 

recentes, entre elas merenda, transporte e livro didático, não foram suficientes para garantir acesso e 

permanência dos jovens e adultos na escola (DI PIERRO, 2014). Contrastando com a diminuição no 

número de matrículas na modalidade, que chegou a 36,8% em 2014, em estudo realizado sobre 

financiamento e oferta de EJA Di Pierro (2014) identificou escolas especializadas no atendimento 

desta modalidade que se destacavam positivamente em relação à grande procura por jovens e adultos 

com baixa escolarização, contando inclusive com lista de espera, o que contribui para a explicação 

do fenômeno que articula fatores intra e extraescolares.  

Partindo de tal constatação e de levantamento bibliográfico sobre pesquisas que analisaram 

centros exclusivos, delineamos os objetivos e o problema de pesquisa a fim de verificar quais são os 

fatores de gestão e pedagógicos de centros exclusivos de EJA que contribuem para que se destaquem 

positivamente na modalidade em relação ao número de matrículas, baixa evasão e aprendizagem.  

Estudos anteriores sobre centros públicos exclusivos de EJA evidenciam certas características 

comuns nestes espaços que colaboram com a nossa hipótese de que apresentam condições favoráveis 

ao atendimento das especificidades da EJA, dentre os quais se destacam: o Centro Municipal de 

Trabalhadores Paulo Freire de Porto Alegre, Rio Grande do Sul (MOLL e VIVIAN, 2007; SOARES, 

2011; VIEIRO, 2008); o Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos de São Carlos 

(GABASSA, 2009; MELLO et al, 2010; MELLO et al, 2012), o Centro Municipal de Referência em 

Educação de Jovens e Adultos do Rio de Janeiro (FAVERO et al 2007) e os Centros Integrados de 
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Educação de Jovens e Adultos do município de São Paulo (FARIA, 2014; FARIA, 2016; LUIZ, 2013; 

SINGER, 2008).  

Os resultados das pesquisas anteriores contribuíram para o delineamento metodológico da 

nossa investigação para que pudéssemos elencar um conjunto de critérios a serem observados em 

cada um dos centros selecionados para compor a pesquisa inserida na modalidade estudo coletivo ou 

estudo de casos múltiplos, que compreende que dada a complexidade do mundo social e a natureza 

do conhecimento, o pesquisador estuda alguns casos conjuntamente para investigar um dado 

fenômeno em profundidade (STAKE, 1983). Para tanto, selecionamos para compor o estudo o Centro 

Integrado de Educação de Jovens e Adultos (Cieja), localizado no município de São Paulo, o qual 

pertence a um conjunto de 14 Ciejas espalhados pela cidade, implementados na gestão Marta Suplicy, 

eleita pelo Partido dos Trabalhadores (2001-2004), através do Decreto 43.052/2003, após avaliação 

dos antigos Centros Municipais de Estudos Supletivos (CEMES), e o Centro Municipal de Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (Cemefeja) Paulo Freire, localizado no município de 

Campinas, São Paulo, um dos quatro centros públicos exclusivos deste município2. Considerando os 

objetivos da presente pesquisa, cada centro público é analisado a partir de oito aspectos: o perfil e 

diversidade sociocultural dos educandos; o perfil dos educadores em relação às suas condições de 

trabalho e oportunidades de formação continuada; as instalações físicas; 4) os programas de 

assistência estudantil; as propostas curricular e pedagógica; a flexibilidade da organização dos tempos 

e espaços de aprendizagem; a gestão escolar (incluindo os mecanismos de participação e as relações 

com a comunidade); o comportamento das matrículas, o fluxo e rendimento escolar, bem como os 

índices de certificação. Tais dados obedecem um protocolo de pesquisa utilizado para pesquisa de 

campo, a partir de análise documental, levantamento de dados quantitativos, observação in loco e 

entrevistas semiestruturadas com alunos, professores, coordenadores e diretores de cada instituição.  

O Cieja Marlúcia Gonçalves de Abreu acolhia em 2016, cerca de 950 estudantes do Ensino 

Fundamental, nos períodos da manhã, tarde e noite. Os turnos de 02h15 min diárias são 

complementadas com atividades extraescolares. O currículo é organizado a partir de temas geradores, 

definidos no início de cada ano letivo, abordados interdisciplinarmente pelos professores das 

diferentes áreas do conhecimento. Os professores possuíam dois momentos de trabalho coletivo 

semanalmente, compreendidos por eles também como momentos formativos em serviço. As parcerias 

estabelecidas com instituições presentes na região colaboram para o atendimento das questões 

relacionadas à saúde, emprego, inclusão de pessoas com necessidades especiais entre outros.   

                                                           
2 No segundo semestre de 2017 a pesquisadora fará Doutorado Sanduíche na Universidade de Barcelona, ocasião 

que fará estágio na Escola de Adultos La Verneda de Sant Martí, localizada em Barcelona (Espanha), reconhecida 

internacionalmente pela oferta exclusiva de EJA.  
 



O Cemefeja Paulo Freire é um centro de pequeno porte, como os outros três com mesmo perfil 

existentes no município de Campinas, atendendo em 2017, 90 estudantes. Foi selecionado por se 

destacar no atendimento de adolescentes em conflito com a lei, embora não se restrinja ao 

atendimento específico deste público, e por ofertar EJA Ensino Fundamental em período integral.  

Surgiu em 1999, quando foram descentralizadas quatro salas de aula vinculadas ao 1º Centro 

Municipal de Ensino Supletivo do município. Em 2015, foi autorizado o funcionamento do Centro 

em período integral, atendendo a uma reivindicação antiga da comunidade escolar por um projeto que 

permitisse maior flexibilidade na organização da oferta, o que culminou no agrupamento dos 

estudantes por níveis de conhecimento e não mais por série/ano, a partir de avaliação diagnóstica de 

conhecimentos prévios e reorganização curricular por projetos de trabalho. Em 2016, a 

municipalidade transferiu o Centro de endereço impossibilitando temporariamente a continuidade do 

projeto de educação em tempo integral por falta de infraestrutura física, contudo, as propostas 

pedagógicas foram readequadas para o momento transitório.  

Os dados coletados nos centros são analisados tomando como referencial teórico autores que 

analisam ou contribuem para a análise das tensões entre diferentes paradigmas presentes na oferta de 

EJA (FREIRE, 1974, 1981, 2000, 2015; ARROYO, 2005; HADDAD, 2007; DI PIERRO, 2014). 

Entre os autores que contribuem para a discussão sobre gestão participativa e envolvimento da 

comunidade do entorno destacamos aqueles que discutem o conceito de comunidades de 

aprendizagem em suas distintas acepções (FLECHA, 1997; TORRES, 2004), além dos já citados que 

estudaram centros exclusivos de EJA. Para o debate sobre tempos e espaços escolares e sua relação 

com o currículo contribuem Frago e Escolano (2001), Gomes (2007) e Franco et al (2007).  

Os resultados evidenciam que o fato de serem exclusivos garante aos centros uma maior 

flexibilização em relação à organização curricular, dos tempos e dos espaços escolares. O fato de 

focar exclusivamente nas questões da EJA permite aos Centros um acúmulo de experiências 

formativas e de trabalho voltadas para as especificidades do público atendido. Ambos estimulam a 

participação dos estudantes nos processos de gestão escolar, contudo, carecem de novas 

possibilidades para ampliação da participação, enquanto espaços formativos. Nos dois centros 

também evidenciamos tensões entre práticas pedagógicas que dialogam mais estreitamente com os 

saberes dos estudantes e aquelas que Freire (1981) chamou de educação bancária, prescritas e pouco 

vinculadas às experiências dos estudantes. Nos dois centros a comunidade escolar reivindica melhores 

condições de espaço físico para diversificação das atividades. Já a relação com a municipalidade é de 

maior resistência no Cieja, por ter conquistado certa autonomia organizativa, mantendo sua proposta 

apesar das mudanças na gestão municipal.  Já o Cemefeja Paulo Freire, embora tenha resistido às 

tentativas de fechamento, vem encontrando dificuldade para manter as propostas construídas frente 

às mudanças recentes na gestão municipal. Nos dois centros as parcerias estabelecidas com as 



instituições do entorno abrem possibilidades para o atendimento intersetorial das diferentes 

necessidades apresentadas pelos estudantes.   
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