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Introdução

O presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados da primeira fase, do primeiro momento da pesquisa: A 
política de qualificação profissional do setor educativo, PIC/CNPq/UFRPE (2009-2010), a qual aborda o Programa de 
Educação de Jovens e Adultos - EJA numa perspectiva de qualificação. O EJA é um programa de escolarização que vai 
da alfabetização à 8° serie para jovens e adultos de ambos os sexos que não freqüentaram ou abandonaram a escola 
quando crianças ainda nas primeiras séries.  Os/as alunos/as do EJA são homens e mulheres que tem uma trajetória de 
vida marcada pela experiência da pobreza e o trabalho precoce que os/as obrigou a não ir ou a abandonar a escola.

Se bem o analfabetismo tem diminuído no Brasil, de 63.3% em 1900 para 13.6% em 2000, neste mesmo ano existiam 
no país, 16 milhões de analfabetos/as absolutos e 30 milhões de analfabetos/as funcionais [1]. Segundo estudos da 
UNESCO [2], no Brasil houve um declínio no índice médio de analfabetismo: cerca de 14% em 1996 para 12,4 em 
2001. No ano de 1996 os homens analfabetos eram cerca de 14,5%  e no mesmo ano, as mulheres analfabetas chegaram 
a 14,8%.

Segundo estudo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP [3], entre 1996 e 2003 a taxa do analfabetismo 
feminino teve uma redução de 22.97%, enquanto que a redução da taxa do analfabetismo masculino foi de apenas 
19.31%. Entretanto, a redução do analfabetismo entre as mulheres de 15 a 19 anos foi de 60% e a dos homens dessa 
mesma faixa etária, de 54.43%. 

No Brasil, a alfabetização de adultos teve inicio no período colonial com os padres jesuítas quem além de catequizar, 
tinham como finalidade ensinar a ler e escrever, principalmente aos homens das elites indígenas e de origem portuguesa 
para que pudessem ler o catecismo e obedecer às ordens coloniais [4]. Mais tarde com a modernização do Brasil, os 
trabalhadores e trabalhadoras passaram a ser alfabetizados/as e escolarizados/as para melhor desempenhar sua labor e 
como direito garantido pelo Estado. 

Além das condições de pobreza da maioria das famílias da classe trabalhadora, do subemprego e desemprego da 
grande maioria delas e do trabalho precoce de meninos e meninas, outras das razões que contribuem para a evasão 
escolar, são os métodos utilizadas no processo de ensino. Um exemplo deles é o método silábico, da didática unilateral e 
autoritária da grande maioria das/dos professoras/es que além de um ensino descontextualizado da realidade local e 
regional, exige a memorização e não o pensamento crítico, tão pouco o conhecimento reflexivo, o que tem contribuído 
para o desinteresse pelo estudo de alunos/as [4]. Contrapondo-se a essas metodologias da educação bancária e 
domesticadora, Paulo Freire propõe a pedagogia da libertação em que o ensino e aprendizagem sejam críticos, 
reflexivos, situados no contexto da realidade local e através do diálogo possibilitar a interação do/a educador/a com o/a 
educando/a.

Diante da realidade exposta, o Programa de Educação de Jovens e Adultos se coloca como uma alternativa para 
superar a evasão e o analfabetismo, funcional e absoluto, dos jovens e adultos de ambos os sexos quem, quando 
crianças, interromperam seu processo de escolarização. O que traz como uma de suas conseqüências o emprego com 
baixa remuneração e as ocupações que se reduzem ao trabalho manual. Nesse sentido, o EJA viria a possibilitar a 
inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho através de uma qualificação em um menor período de tempo que o 
regular. 

No Brasil, a Educação de Jovens e Adultos se organiza como tema de política educacional a partir dos anos 40, 
período em que o processo de desenvolvimento da economia se fundamentava na modernização da produção, do 
trabalho, da vida urbana, dentre outros. Com a instalação do Estado Nacional Desenvolvimentista, em 1946, o Brasil, 
passa a estimular o modelo industrial e urbano ficando em segundo lugar o modelo agrícola e rural que predominava até 
a época. Aparece então, a necessidade de uma mão-de-obra qualificada, alfabetizada e escolarizada para acompanhar o 
crescimento industrial [4].

Desde 1947 foram criadas várias ações e campanhas voltadas a educação de jovens e adultos; a Campanha de 
Educação de Adolescentes e Adultos – CEAA, em 1952 foi criada a  Campanha Nacional de Educação Rural – CNER, 
ainda nos anos 50 foi realizada a campanha  Nacional de Erradicação do Analfabetismo – CNEA [4].



A década de 70 foi marcada pelo movimento MOBRAL, o qual tinha como objetivo abolir com o analfabetismo em 
apenas 10 anos. Nesse mesmo período foi implantado o ensino supletivo, considerado um marco importante na história 
da educação de jovens e adultos do Brasil [4]. 

Na sociedade contemporânea a educação ocupa cada vez mais espaço na vida dos homens e das mulheres, na medida 
em que ocorrem as mudanças na economia globalizada, conseqüentemente na dinâmica das sociedades. Principalmente 
quando se trata do desenvolvimento científico e tecnológico, seus desdobramentos no mundo do trabalho e as 
transformações no processo de produção [5]. O que se mostra com mais evidência a partir da reestruturação produtiva 
em resposta à crise estrutural global do capital que se instala na sociedade contemporânea desde a década de 1970, e as 
justificativas empresariais da empregabilidade e competitividade com base nos conhecimentos obtidos através da 
qualificação profissional. Tais conhecimentos e qualificação foram inicialmente garantidos com a escolarização do 
ensino fundamental e do segundo grau, porém atualmente insuficientes face a necessidade de domínio não só da escrita, 
leitura e noções de matemática,  mas também de conhecimentos especializados e de compreensão das tecnologias em 
uso no mundo do trabalho e do cotidiano em geral [6]. Assim, os conhecimentos inicialmente aprendidos na escola, se 
tornam insuficientes exigindo-se uma formação e qualificação profissional mais apurada, mesmo para quem realiza 
trabalhos manuais.

Com a aceleração das oportunidades educacionais no Brasil nas ultimas décadas, observa-se na segunda metade do 
século XX um aumento no nível de escolaridade da população, principalmente quando se refere ao público feminino que 
superou a desvantagem em relação aos homens até os anos 90, como pode observar-se: a média de ano de estudos por 
sexos, de 1960 à 1990, os homens superavam as mulheres ficando na faixa  entre 2,4 e 5,1 enquanto as mulheres  de 1,9 
a 4,9. Entre 1995 a 1996 as mulheres superaram os homens em escolaridade passando de 5,7a 6,0 enquanto os homens 
ficaram em torno de 5,4 a 5,7 anos de estudo [7].

Matérias e métodos

A pesquisa seguirá os seguintes procedimentos metodológicos: Primeiro momento fase 1 pesquisa e revisão 
bibliográfica e fichamento da mesma; fase 2  elaboração dos instrumentos de pesquisa (roteiro de observação e 
entrevista) seleção das escolas para a realização do trabalho de campo. Segundo momento, fase 1: realização da 
observação in locus e entrevistas semi-estruturadas, fase 2 análises dos resultados e fase 3 elaboração do relatório final.

Resultados e Discussão 

De acordo com Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, desde 1996 a escolaridade das mulheres 
brasileiras superou a média da escolaridade dos homens, sobretudo nas áreas urbanas, chegando a ser a escolaridade 
média das mulheres em torno de 7,4 anos da população total e de 8,9 anos para as ocupadas. Já na área rural as médias 
são baixas, ficando em torno de 4,5 anos para as mulheres no total e 4,7 anos para as mulheres ocupadas. Nas regiões 
metropolitanas é onde se encontram as maiores médias por ano de estudo. No mesmo ano as mulheres superam a media 
dos homens nas universidades [8]. 

Pesquisas realizadas pelo censo escolar de 2005 revelam que a participação de homens e mulheres na educação de 
jovens e adultos é praticamente a mesma, com ligeira vantagem para mulheres, de quase 4,5 mil matrículas.
Considerando o total de 4.619.409 matrículas registradas no EJA, 50,05% são de estudantes do sexo feminino e 49,95% 
são do sexo masculino [9]. 

O acesso a escolaridade é uma das formas de ascensão social e de pontencialização do acesso de bens e serviços na 
sociedade capitalista. Nesse sentido as desigualdades de classe, gênero e raça vinculam-se no campo da educação 
através de indicadores educacionais que se convertem no importante instrumento de percepção de como são desiguais as 
possibilidades de oportunidade sociais para os diferentes grupos sociais [10].

Nos dias atuais, apesar das mulheres apresentarem indicadores educacionais melhores que os homens, a grande 
problemática nesse campo se traduz na reprodução de dos papéis sociais atribuídos a homens e mulheres, ou seja, na 
divisão sexual do trabalho. A escola exerce uma grande influência na educação de meninos e meninas, no entanto, a 
problemática de classe, gênero e raça não parece estar sendo tratada de modo a mudar essa realidade. Isso é percebido 
nos livros didáticos (onde reproduzem as desigualdades), na prática dos profissionais de educação (nas aulas quase 
sempre não é dada uma significativa importância essas questões) e na distinção de disciplinas, onde os/as professores/as 
condicionam e estimulam diferentemente a meninos e meninas respeito aos interesses e preferências pelas diversas 
matérias escolares [10]. 

Nesse contexto, as práticas de ensino vêm influenciar fortemente nas escolhas de meninos e meninas no momento da 
sua escolha profissional [10], dando origem a uma grande segmentação profissional por sexo, ou seja, a reprodução da 
divisão sexual do trabalho. Essas escolhas no campo profissional têm contribuído para efetivação e permanência das 
desigualdades de gênero existentes. 

Os sistemas de educação no Brasil de um modo geral são marcados por ideologias dominantes que favorecem a 
reprodução de determinados valores, econômicos, culturais e sociais e, das relações sociais em seu contexto. 



Considerando esta linha de pensamento [11], se faz necessário na sociedade contemporânea que se contemple as 
questões de gênero nos sistemas educacionais para que se promova uma educação igualitária e crítica. As políticas 
educacionais e suas conseqüências para o sistema de ensino ainda reproduzem efetivamente desigualdades de gênero. 
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