EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Izabel Sadalla Grispino *

A Educação de Jovens e Adultos (Eja), antigo supletivo, quer garantir que os
recém-alfabetizados não voltem a ser analfabetos. São pessoas que, geralmente, fracassaram
no sistema escolar, já com histórias de vida, com conhecimentos próprios e que têm pressa
para aprender.

O professor não pode partir do pressuposto de que o aluno da Eja não sabe nada. Precisa
ensinar a partir dos conhecimentos por ele já adquiridos. Trabalha-se a auto-estima,
conquista-se o aluno, valorizando o seu saber. A Eja favorece adultos e jovens, visto estar
comprovado que alunos de pais analfabetos ou de pouca escolaridade avançam pouco nos
estudos.

Faltam políticas públicas voltadas a essa área. Ela deve ser tratada com a mesma atenção, o
mesmo interesse dados a toda educação básica, para não se condenar a geração atual ou
passada a não se escolarizar. Segundo constatações, pouco se investe nessa modalidade de
ensino.

A Eja de qualidade pede professores capacitados especificamente para ensinar adultos. O
professor bem preparado é chave para combater o maior problema da Eja: a evasão. O
professor precisa ter sempre presente as características dos alunos desse nível de ensino. Se
o professor não tem a técnica, a cumplicidade, o aluno deserta.

A Eja compreende os ensinos fundamental (1.ª a 8.ª séries) e médio, mas cursados em menos
tempo. Estudos mostram que não adianta um programa pra baixar os índices de analfabetismo
– hoje em 13% -- se os alunos não continuarem seus estudos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, pede que todos os professores do
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País estejam formados em nível superior até 2007. Mas, o Brasil professores que sequer
terminaram o ensino fundamental: são 282 entre os que trabalham em Eja. Outros 1947 não
chegaram a completar o ensino médio. Faltam professores preparados para ativar no setor. O
Brasil só tem 14 instituições de ensino superior com cursos que ensinam a atuar em Eja. (A Eja
é também oferecida por escolas privadas ou pelo terceiro setor).

A Eja completa e piora o quadro ruim da educação no Brasil. Das avaliações em que a Eja
participou revela, em todas, o pior desempenho. No Enem teve uma participação deprimente,
teve notas tão ruins quanto os piores estudantes do ensino médio regular.

Segundo a divulgação do MEC em fevereiro de 2006, nota-se que as piores escolas públicas
de capitais, como Florianópolis e Vitória, têm notas melhores que a média de Eja. Nota-se que
não há grande diferença entre o aluno de Eja pública e de Eja particular, como ocorre no
ensino médio comum.

O que se percebe é que a Eja privada muitas vezes acaba sendo um processo facilitado não
desejado do ensino, com cursos de poucos meses ou de apenas um ano. No ensino público,
há mais controle e exigência mínima de dois anos para cursar da 5.ª à 8.ª série e mais um ano
e meio para as três séries do ensino médio.

Os alunos da Eja, além de refletir o perfil do aluno mais pobre, mais excluído, convivem com os
problemas do curso noturno, onde há mais falta de professores e menos tempo de aula – a Eja
só funciona no período noturno.

O que se recomenda para adultos é uma educação centralizada em competência da vida,
incentivo à pesquisa, à leitura e ao uso do raciocínio. Exigir menos conteúdo e desenvolver
mais as habilidades e competências dos alunos.

A Eja antes era marginalizada, hoje, preparam-se professores para um trabalho específico para
seu público, levando em conta suas experiências.

A melhor escola de Eja do País é de Natal. Na lista das 10 mais conceituadas, há 5 no Rio,
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uma de Minas, 1 de Santa Catarina, 1 da Bahia e 1 de São Paulo. A escola paulista, a única
pública entre as melhores, fica em Campinas, mas sua classe de Eja deixou de funcionar este
ano – 2006 – por falta de demanda.

Um grande trabalho de assistência, atualização de divulgação, precisa ser feito no Brasil, sobre
a Educação de Jovens e Adultos.

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em janeiro/2007)
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