
1 

 

CONSTRUÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE NA 
 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA):  

RELATO DE UM PERCURSO METODOLÓGICO 
 

Airam R. A. Martins – Brasil – SE/JF – E. M. Dr. Cássio V. Marques – 

airamregina@uol.com.br  

Geruza C. M. Volpe – Brasil – UFJF – profgeruza@bol.com.br  

Rubens L. Rodrigues – Brasil – UFJF – rubenslrodrigues@ibest.com.br  

 

RESUMO 

 

O presente texto relata caminhos trilhados pelo Grupo de Pesquisa em EJA 

(UFJF/FACED/NETTEC) em sua atuação em pesquisa interinstitucional intitulada 

“Diagnóstico da qualidade de ensino na Educação de Jovens e Adultos (EJA): um 

estudo de caso”, que visa refletir sobre a problemática da qualidade da/na EJA a partir 

da construção de indicadores, envolvendo trabalho pedagógico; carreira docente; 

insumos e recursos infraestruturais; relações das escolas internamente e com seu 

entorno. Inicialmente, apresentamos síntese do Projeto. A seguir, delimitamos a 

construção coletiva de dimensões e indicadores de qualidade, referenciada na revisão 

bibliográfica. Por fim, apresentamos notas sobre o trabalho de campo. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente texto visa a relatar caminhos trilhados na construção de indicadores 

de qualidade na Educação de Jovens e Adultos (EJA) pelo Grupo de Pesquisa em EJA, 

vinculado ao Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Educação (NETEC) da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (FACED/UFJF) em sua atuação em 

uma pesquisa interinstitucional que reúne como núcleos locais a Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP), a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), representadas, respectivamente, pelos 

professores Drª Débora Cristina Jeffrey, Drª Jane Paiva, Dr. Rubens Luiz Rodrigues e 

Drª Geruza Cristina Meirelles Volpe. Aprovada nos termos do Edital n° 038/2010 da 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (CAPES/INEP) – Programa 

Observatório da Educação 2010, com vigência no período de 2011 a 2013, a referida 

pesquisa, intitulada “Diagnóstico da qualidade de ensino na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA): um estudo de caso”, visa a refletir sobre a problemática da qualidade 

da/na EJA a partir de indicadores que envolvem o trabalho pedagógico e a carreira 

docente; os insumos e os recursos infraestruturais; as relações das escolas internamente 

e com seu entorno escolar; o desempenho dos sistemas de ensino. Para tanto, elegeram-

se como casos os sistemas municipais e estaduais das cidades polos. 

O referido grupo constituiu-se em 2011, por processo seletivo, oportunamente 

divulgado na Universidade, junto à Superintendência Regional de Ensino e à Secretaria 

Municipal de Educação,  pautado, prioritariamente, na experiência acadêmico-

profissional dos inscritos com a modalidade EJA, congregando profissionais da 

Educação Básica (professores e coordenadores pedagógicos), graduandos em 

Pedagogia, mestrando e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Dentre os profissionais citados há 

pedagogos, bacharéis e/ou licenciados em Letras e Geografia, com Mestrado e/ou 

Doutorado em Educação.  

Na tecitura deste texto, tomamos como referência o material (atas, fichamentos, 

análises, resumos) produzido pelo grupo, ao longo das reuniões realizadas entre 

fevereiro de 2011 e setembro de 2013. Portanto, um árduo e sistemático trabalho 

coletivo está aqui representado. 

A primeira etapa da pesquisa consistiu na revisão bibliográfica, seguida de 

estudo coletivo de textos selecionados. Inauguralmente, o grupo foi motivado com o 

texto “Como erradicar o analfabetismo sem erradicar os analfabetos?” de Munir Fasheh 

(2004), que desafia as suposições frequentemente presentes nas discussões oficiais 

sobre a alfabetização, questionando o peculiar valor positivo e libertador que lhe é 

atribuído, além de demonstrar que, na busca por um universalismo unitário, pode-se 

eliminar a diversidade que é a essência da vida. O autor suscitou-nos uma série de 

reflexões, dentre as quais a necessidade de compreender cada pessoa como uma fonte de 

significado do mundo, ou seja, compreender que cada um, a partir de suas vivências, de 

sua história atribui sentido à realidade. Nesse sentido, naquele momento inicial de 
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trabalho e convivência, era fulcral reconhecermos que nossa diversidade de trajetórias, 

profissionais e acadêmicas, constituía nossa riqueza como grupo de pesquisa. Como 

pesquisadores, iríamos a campo, dialogar com educandos, professores e gestores  que 

atuam na EJA, não podendo, assim,  faltar-nos essa compreensão do ser humano como 

sujeito da história, como tão bem Paulo Freire (2001, p.10) nos ensinou. 

Não é possível entender-me apenas como classe, ou como raça ou 
como sexo, mas, por outro lado, minha posição de classe, a cor de 
minha pele e o sexo com que cheguei ao mundo não podem ser 
esquecidos na análise do que faço, do que penso, do que digo. Como 
não pode ser esquecida a experiência social de que participo, minha 
formação, minhas crenças, minha cultura, minha opção política, minha 
esperança.  

Essas concepções foram fundamentais para a constituição daquilo que 

nomeamos “Grupo de Pesquisa”, pois, imbuídos por essa compreensão do ser humano, 

passamos a vivenciar práticas, de fato, colaborativas e enriquecedoras do outro, a partir 

da partilha de conhecimentos e trabalho colaborativo. Assim, dedicamo-nos ao projeto 

de investigação da qualidade de ensino na EJA, processo de pesquisa constituído por 

múltiplas fases, a saber: revisão bibliográfica (contínua); estudo do projeto e campo de 

pesquisa; estudo da temática (indicadores de) qualidade na educação; construção 

coletiva dos indicadores de qualidade na EJA; mapeamento de dados, estabelecimento 

de contatos com os sujeitos de pesquisa; construção dos instrumentos para a coleta de 

dados; organização do material para a coleta de dados; treinamento dos partícipes da 

pesquisa para o trabalho de campo; execução do trabalho junto às escolas estaduais e 

municipais de Juiz de Fora (MG), que oferecem a EJA; organização dos dados 

coletados; compilação dos dados; tratamento e análise dos dados (fase conclusiva da 

pesquisa e ainda em processo). Como exposto, este texto aborda a fase da pesquisa em 

que se construiu, coletivamente, os indicadores de qualidade na EJA. 

Por ora, perscrutaremos, prioritariamente, a fase da pesquisa compreendida da 

revisão bibliográfica ao trabalho que culminou na construção coletiva do que viemos a 

denominar dimensões e indicadores de qualidade na EJA. 
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O PROJETO DE PESQUISA 

 

 Com vistas a contextualizar os leitores, apresentamos síntese do projeto de 

pesquisa acompanhada de algumas reflexões feitas ao longo do estudo.  

A proposta de investigação aponta a diversidade em termos conceituais e de 

iniciativas no campo da Educação de Jovens e Adultos na América Latina e ressalta as 

contribuições da Educação Popular. A partir dos estudos de Di Pierro (2008), Rodríguez 

et al (2009) e Hernández et al (2008),  apresenta as funções sociais da EJA no contexto 

latino-americano. Dentre elas, destacam-se elevar o nível de formação da população 

adulta que não teve acesso ou permanência na escola e promover oportunidades de 

qualificação, atualização e acesso a bens culturais ao longo da vida. Tais funções 

demonstram uma ligação com as demandas econômicas, culturais e sociais 

estabelecidas em nível mundial, na década de 1990, dentro do processo de globalização. 

Di Pierro (2008, p.371) afirma que, na transição do milênio, o contexto latino-

americano adquiriu características que produziram novas necessidades de aprendizagem 

que alteraram a configuração da EJA, tais como:  

(...) o fraco desempenho da economia regional em razão da inserção 
subordinada dos países do continente na economia e na cultura 
globalizadas; o estabelecimento de patamares mais elevados de 
desemprego, subemprego, trabalho informal e/ou precário, que 
debilita as organizações sindicais e corrobora a persistência das 
desigualdades socioeconômicas e de níveis extremos de pobreza; (...); 
a generalização de processos de democratização com baixo impacto 
distributivo e sem mudanças substantivas na cultura política. 

Nesse novo cenário, os campos da educação popular e da educação de adultos 

confluíram para um espaço no qual entraram em disputa projetos educativos orientados 

por diferentes ideários. De um lado, aqueles pautados pelo ideário do capital humano, 

que depositam na educação expectativas de ganhos econômicos para os indivíduos e 

sociedades, enfatizando a formação para o mercado de trabalho; de outro, projetos que 

privilegiam os valores da justiça e igualdade, visando oferecer, além das credenciais 

exigidas pelo mercado, uma formação técnica, humana e política (DI PIERRO, ibid).  

 Diante disso, emergiram algumas questões: tendo em vista que os organismos 

internacionais exercem um papel prescritivo de políticas mundiais, no campo da 

educação, destacadamente a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 
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Educação, a Ciência e a Cultura), qual o ideário que alimenta essas políticas? Quem as 

prescreve e quem as implementa? Os projetos visam à mudança ou à manutenção do 

status quo? Qual a concepção de Educação: educar o homem em sua plenitude, 

incluindo-se o preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o “mundo 

do trabalho” ou formar somente para o “mercado de trabalho”?  

 Embora os discursos, as orientações, os documentos apontem, prioritária, mas 

não exclusivamente, para a formação humana, a partir de nossas reflexões teóricas e 

experiências, temos percebido que, na maioria das vezes, as políticas priorizaram a 

formação para o mercado. 

 Ainda na justificativa, aborda-se a concepção de “educação ao longo da vida” 

preconizada pela V Conferência Internacional de Educação de Adultos (V 

CONFINTEA/1997) expressa no item 2 da Declaração de Hamburgo. 

A educação de adultos, dentro desse contexto, torna-se mais que um 
direito: é a chave para o século XXI; é tanto conseqüência do 
exercício da cidadania como condição para uma plena participação da 
sociedade. Além do mais, é um poderoso argumento em favor do 
desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da justiça, da 
igualdade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e 
científico, além de ser um requisito fundamental para a construção de 
um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz 
baseada na justiça. A educação de adultos pode modelar a identidade 
do cidadão e dar um significado à sua vida. A educação ao longo da 
vida implica repensar o conteúdo que reflita certos fatores, como 
idade, igualdade entre os sexos, necessidades especiais, idioma, 
cultura e disparidades econômicas (UNESCO, 1998, item 2). 

Dessa forma, a V CONFINTEA atribui funções muito abrangentes à educação 

para pessoas jovens e adultas. Refletindo sobre a nossa realidade, questionamos: como 

educar ao longo da vida, no Brasil, quando ainda há um grande número de pessoas sem 

a formação inicial?  

 Desse modo, falar  em educação ao longo da vida exige pensar em como garantir 

o acesso inicial, de uma significativa parcela da população, jovem e adulta brasileira, ao 

código letrado. Há que se ressaltar que a concepção de educação ao longo da vida não 

está limitada à escolarização. Nesse sentido, a Declaração de Hamburgo (UNESCO, 

1998, item 3) afirma:  

A educação de adultos compreende a educação formal e a educação 
permanente, a educação não formal e toda gama de oportunidades de 
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educação informal e ocasional existentes numa sociedade educativa 
multicultural, em que são reconhecidas as abordagens teóricas e 
baseadas na prática. 

Portanto, faz-se necessário refletir de que maneira os espaços da educação 

formal, em nosso caso, as escolas públicas de Educação Básica, consideram os 

conhecimentos construídos na vivência cotidiana pelos jovens e adultos que as 

frequentam. Os diferentes espaços onde a educação ocorre necessitam ser reconhecidos 

como complementares.  

 Outro tema apresentado no projeto é a intersetorialidade no campo das políticas 

de EJA. Consideramos que, nesse campo, a intersetorialidade não tem se efetivado, 

verificando-se, antes, a pulverização de programas e fragmentação de ações. Precisa 

haver uma inversão no caminho que vem sendo feito, ou seja, as demandas devem partir 

dos órgãos educacionais para os demais setores. Essa fragmentação constitui-se em um 

dos desafios a serem enfrentados na consolidação da política pública  para a 

modalidade. Em que pese o Parecer nº 11/2000 (CNE/CEB) ter reafirmado a EJA como 

direito preconizado, em outros instrumentos legais, continuamos marcados pela 

concepção assistencialista e supletiva, vinculada à ideia de recuperação de tempo 

perdido. 

 Tais características confirmaram-se durante parte de nossa etapa de revisão 

bibliográfica, quando levantamos, organizamos e estudamos a legislação relativa aos 

principais programas desenvolvidos pelo Governo Federal: Brasil Alfabetizado,  

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM) e Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade Educação 

de Jovens e Adultos (PROEJA). Além destes, estudamos a História da educação de 

adultos – profícua, mas sempre preterida na História da Educação (PAIVA, 1985; DI 

PIERRO & HADDAD, 2000: RIVERO & FÁVERO, 2009); campo de semeaduras 

diversas na tentativa de delinear sua especificidade: não consolidado nas áreas de 

pesquisa, políticas públicas, diretrizes educacionais, formação de educadores, ações 

pedagógicas; exposto a intervenções passageiras, desprofissionalização, amadorismos, 

campanhas e apelos ao espírito voluntarioso da sociedade civil e à improvisação; mas, 

sobretudo, em que se torna premente a perspectiva de direito e responsabilidade pública 

(ARROYO, 2005). Também examinamos as temáticas EJA nas prisões e  a distância, 

bem como o ordenamento jurídico administrativo geral relativo à modalidade, 
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nomeadamente: Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394/96, Parecer CNE/CEB nº 11/2000 e Resoluções CNE/CEB nº 1 e 2 

dele advindas.  Não menos importantes, o Marco de Ação de Belém, documento fruto 

da VI CONFINTEA, ocorrida em Belém do Pará, Brasil, em dezembro de 2009, além 

de relatórios preparatórios que lhe antecederam. 

Esse movimento interno fez-se imprescindível porque parte do grupo advinha de 

envolvimento acadêmico e/ou empírico com outros níveis e modalidades, 

desconhecendo a EJA, o que imputava o desafio de uma compreensão básica comum 

que sustentasse os debates. 

 

CAMINHOS TRILHADOS NA CONSTRUÇÃO DE INDICADORES DE 

QUALIDADE EM EJA 

 

Para realizar um diagnóstico da qualidade de ensino, fez-se necessário, 

inicialmente, compreender o termo qualidade, visto que, em nossas reflexões iniciais, 

não tínhamos clareza do próprio objeto e constatávamos, entre nós próprios, a 

polissemia que assumia. A princípio, nossa referência pautava-se no projeto inicial da 

pesquisa, que entendia qualidade na perspectiva do melhor processo para alcançar um 

fim desejado. Assim, assumíamos como indicadores aqueles expressos no artigo 8º da 

Resolução CNE/CEB nº 3/2010 - Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos.   

O poder público deve inserir a EJA no Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Básica e ampliar sua ação para além das avaliações que 
visam identificar desempenhos cognitivos e fluxo escolar, incluindo, 
também, a avaliação de outros indicadores institucionais das redes 
públicas e privadas que possibilitam a universalização e a qualidade 
do processo educativo, tais como parâmetros de infraestrutura, gestão, 
formação e valorização dos profissionais da educação, financiamento, 
jornada escolar e organização pedagógica.  

Dessa forma, dedicamo-nos fervorosamente a elucubrações teóricas, 

sistematicamente perscrutadas sob a forma de fichamentos, resumos ou resenhas, que 

serviram como base para discussão nos encontros semanais pelo grupo. Esse 

movimento permitiu-nos mapear, ampliar e, finalmente, apropriar-nos das discussões 

empreendidas sobre a temática da qualidade, o que fundamentou a formulação do que 
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viemos a denominar dimensões e indicadores, base dos instrumentos de coleta de dados, 

cuja construção iniciamos em meados de outubro de 2011. É mister registrar que atas 

bastante minuciosas, redigidas em cada um dos encontros, agora nos permitem não 

apenas esboçar o caminho traçado e o rumo das discussões ocorridas, mas também 

retomar pontos prementes da análise quando da redação do relatório final. 

Nosso itinerário iniciou-se com o estudo de um relatório da UNESCO (2010, 

mimeo), síntese sobre o Encontro Técnico Regional sobre Indicadores de Educação de 

Jovens e Adultos para América Latina e Caribe.   

Em seguida, debruçamo-nos sobre: 

1º) O Custo Aluno Qualidade inicial, fruto das discussões realizadas pela Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação, em busca do desafio de formular um padrão de 

qualidade tangível e passível de ser cobrado; 

2º) Oliveira e Araújo (2005), que se propõem a examinar o direito à educação a partir 

das modificações pelas quais passou a educação brasileira nos últimos anos, atentando 

para a necessidade de transformar o padrão de qualidade para todos em parte do direito 

público e subjetivo à educação fundamental. Para tanto, contrapõem os notáveis ganhos 

obtidos em termos de acesso à escola aos desafios deles decorrentes. Analisam os dados 

de matrícula no ensino fundamental e os resultados obtidos em processo avaliativos da 

qualidade de ensino, destacadamente do Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos (PISA) promovido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), que aplicou testes de desempenho cognitivo em estudantes de 15 

anos em 32 países, e a interpretação desses resultados por parte de alguns protagonistas 

do contexto educacional brasileiro; 

3º) Gomes (2005) que,  a partir da literatura nacional e internacional, concentra-se em  

aspectos selecionados das diferenças entre escolas e no seu interior, embora 

mencionando a importância das origens sociais dos alunos, gestão educacional, 

avaliação e trajetórias curriculares. Entende o autor que a estrutura característica dos 

sistemas escolares assemelha-se a uma cebola, com sucessivas camadas de influência 

sobre a aprendizagem. Dessa forma,  enfatizam-se despesas, instalações, tempo letivo, 

professores, clima e gestão escolares, efeitos dos colegas, alocação da matrícula e do 

espaço, ações que contribuem para a efetividade da sala de aula e a formação de turmas. 

Ou seja, fatores intraescolares.  
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A seguir, enveredamos pela discussão politizada de Enguita (2002) e Gentili & 

Silva (2002), que problematizam a efervescência do termo qualidade como nova 

retórica conservadora no campo educacional.  

Não menos importante, Paro (2007) e suas elucubrações sobre a relação da 

gestão e qualidade. 

E, finalmente, pilares de nossa fundamentação teórica: Demo (2004) e Teixeira 

(2005). Em Demo (2004), quantidade “aponta para o horizonte da extensão” e 

“qualidade para a dimensão da intensidade”. A quantidade como base e condição para a 

qualidade, e esta relacionada à profundidade, perfeição, participação e criação. Portanto, 

qualidade e quantidade são complementares. O termo qualidade, associado à educação, 

torna-se a estratégia mais decisiva de fazer oportunidade. Educação que, em Teixeira 

(2005), desdobra-se em duas dimensões: individual, provimento do saber necessário ao 

autodesenvolvimento do educando, assegurando-lhe condições de realizar o bem-estar 

pessoal e usufruir dos bens sociais e culturais postos para todos os cidadãos (educar 

para o “viver bem”); e social, relacionando-se à formação do cidadão com vistas à sua 

contribuição para a sociedade de forma a construir uma ordem social mais adequada à 

concretização da dimensão individual. Nesse sentido, a realização da dimensão 

individual é condição para a liberdade como construção social. Uma educação para a 

democracia a exigir que a escola construa currículos e práticas adequados a um novo 

modo de vida, traduzido no conjunto de valores expressos na Declaração dos Direitos 

Humanos,  devendo  servir como guia não só do que queremos ser, mas de como 

pretendemos nos relacionar.  

Referenciados em Oliveira (2002), incorporamos os conceitos de “organização 

escolar” e "organização do trabalho escolar” que expressam diferentes significados, mas 

que estão fortemente relacionados e auxiliam na compreensão das questões referentes 

ao processo educativo e refletem na qualidade da educação. A “organização escolar” 

refere-se às condições materiais que perpassam todo o processo de ensino. O currículo, 

as metodologias utilizadas, as avaliações dos processos de aprendizagens, as condições 

físicas e materiais da escola são exemplos ilustrativos da organização escolar. A seu 

turno, a “organização do trabalho escolar” diz respeito ao trabalho desenvolvido pelos 

professores e pelos demais funcionários da escola. Nesse sentido, é de suma 

importância que haja um planejamento individual e coletivo para que se atinjam os 
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objetivos educacionais. Para tanto, o coletivo escolar precisa ter clareza desses 

objetivos, ou seja, qual a finalidade do processo educacional desenvolvido na 

instituição. Qual concepção de educação será perseguida? Para formar que tipo de 

homem? 

Portanto, pensar sobre indicadores de qualidade para EJA requer condições 

favoráveis para o desenvolvimento da organização escolar e da organização do trabalho 

escolar para esse público especificamente.  

Da publicação “Indicadores da qualidade na educação” (AÇÃO 
EDUCATIVA, UNICEF, PNUD, INEP/MEC, 2004, p.6), 
valemo-nos da definição: Indicadores são sinais que revelam 
aspectos de determinada realidade e que podem qualificar algo. Por 
exemplo, para saber se uma pessoa está doente, usamos vários 
indicadores: febre, dor, desânimo. Para saber se a economia do país 
vai bem, utilizamos como indicadores a inflação e a taxa de juros. A 
variação dos indicadores nos possibilita constatar mudanças (a febre 
que baixou significa que a pessoa está melhor; a inflação mais baixa 
no último ano indica que a economia está melhorando).  

Enfim, para este Grupo de Pesquisa em EJA, propomos o emprego do termo 

qualidade educativa compreendida como substantivamente histórico-antropológica; 

síntese dialética das dimensões formal e política; vinculada à ideia de intensidade em 

oposição dialética (não estática) à extensão; que se estende da propedêutica à prática; 

relacionada à formação e ao trabalho pedagógico. Esquematicamente, eis nossa 

referência: 
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Reunindo a esse conceito as reflexões realizadas na revisão de literatura 

procedida, que até aqui procuramos sumariar, construímos uma primeira lista com oito 

indicadores (oferta; permanência e sucesso escolar; currículo; prática pedagógica; 

ambiente escolar; participação; avaliação; financiamento) tecendo considerações e 

indicando questões para cada um.  

Ainda não saciados, continuamos ampliando nossa compreensão sobre qualidade 

da educação a partir da revisão que Oliveira e Cisotto, Araújo e Andrade, Stano e 

Gonçalves, Ishii, Felício, Coimbra e Oliveira, Lara e Guedez e Krames (in COIMBRA 

et al, 2011), respectivamente, esboçaram sobre a temática em Henry Giroux, Licínio C. 

Lima, Michael W. Apple, Antônio Nóvoa, Maria Malta Campos, Paulo Freire, Pedro 

Demo e Gómez e Sacristán. Após todos os exercícios assinalados, iniciamos a 

formulação de um documento com questões norteadoras para nosso trabalho de campo. 

À ocasião, os núcleos interinstitucionais não tinham consensuado se a coleta de dados 

seria realizada através de entrevista semiestruturada ou de aplicação de questionário. 

Contudo, prosseguimos adotando a seguinte dinâmica de trabalho: pesquisadores, 

reunidos em duplas, construíram questões específicas para a EJA dentro de uma 

determinada dimensão, entendida como conjunto temático constituído por um grupo de 

indicadores, identificados/nomeados após a formulação de uma ou mais questões. 



12 

 

Trabalho hercúleo e moroso, permeado por intenso e, não raro, exaltado debate, que 

resultou em um documento contendo quarenta e nove questões assim agrupadas: 

 

DIMENSÃO INDICADORES 

INSUMOS FINANCEIROS E 
INFRAESTRUTURAIS 

Nível de investimento na EJA pelo sistema 
Como a EJA se mantém na escola 
Existência, adequação e aproveitamento da estrutura 
física escolar 
Existência e aproveitamento de material com fins 
didático-pedagógicos 
Acesso dos educandos da EJA a benefícios recebidos 
pelos alunos de outros níveis e modalidades 
Acessibilidade 

PROCESSOS DE ENSINO E DE 
APRENDIZAGEM 

Proposta Educacional 
Metodologia 
Planejamento 
Proposta Curricular 
Prática Pedagógica 
Prática pedagógica inclusiva 

GESTÃO 

Democratização das informações 
Atuação dos Conselhos/Colegiados escolares  
Participação efetiva da comunidade escolar 
Articulação da escola com as instituições públicas para a 
utilização intersetorial dos serviços públicos. 
Articulação com a sociedade civil organizada. 
Participação da escola nos programas governamentais 
de incentivo à qualidade da educação 
Chamada pública e demanda escolar 

RELAÇÕES NO ESPAÇO 
ESCOLAR 

Clima escolar  
Respeito 
Disciplina e mediação de conflitos 
Desafio à permanência na EJA 

AVALIAÇÃO 

Acompanhamento do processo de aprendizagem dos 
alunos 
Instrumentos de avaliação 
Avaliação institucional – participação dos sujeitos, 
adequação, acesso, compreensão e utilização dos 
resultados. 
 

FORMAÇÃO E CARREIRA 
DOCENTE 

Formação inicial 
Formação continuada 
Carreira docente 

FREQUÊNCIA E FLUXO 
ESCOLAR 

Assiduidade 
Evasão 
Aprovação/Reprovação 

RELAÇÕES NO ENTORNO 
ESCOLAR 

Função social da escola 
Pertencimento 
Aproximação da escola com a comunidade 
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Ressalve-se que as dimensões e os indicadores embora discriminados 

separadamente estão imbricados em uma multiplicidade de relações impossíveis de 

serem aqui descritas.  

Não menos profícua e trabalhosa constituiu-se a etapa seguinte. De posse desse 

documento, passamos a focalizar nos sujeitos que participariam da pesquisa, a saber, 

educandos, educadores e gestores escolares. Nesse sentido, definimos as questões 

comuns a todos e as específicas para cada um. Era fundamental termos questões comuns 

para que pudéssemos conhecer o olhar de cada segmento sobre os temas abordados. 

Desse modo, construímos três diferentes instrumentos, aos quais foram acrescidos: um 

instrumento denominado Protocolo do Observador (roteiro norteador de observações a 

serem realizadas pelos pesquisadores) e um modelo aberto de Relatório de Campo, a ser 

preenchido ao findar do trabalho empírico junto a cada escola. 

Finalizada essa construção, os Núcleos da Pesquisa compartilharam o resultado 

de seus trabalhos e, após debates, reflexões e estudos, foi consolidado um instrumento 

único para a coleta de dados. Nessa etapa, estabeleceu-se que os dados fossem colhidos 

via aplicação de questionários. Dispúnhamos, então, de três questionários distintos, 

além do Protocolo do Observador e Relatório de Campo referidos. 

 

NOTAS SOBRE O TRABALHO DE CAMPO 

 

Concomitantemente ao trabalho de revisão bibliográfica e construção dos 

instrumentos de coleta de dados, realizamos a aproximação com a Secretaria Municipal 

de Educação e com a Superintendência Regional de Ensino, a fim de identificar os 

responsáveis pela EJA no Município, coletar dados e informações disponíveis sobre as 

instituições que ofertam a modalidade nas respectivas redes, e, sobretudo, obter 

autorização para futura inserção nas escolas. Foi uma tarefa árdua face ao temor que a 

pesquisa universitária suscita, destacadamente a presente investigação, que versa sobre 

qualidade de EJA, modalidade não prioritária de investimento e bastante incipiente nos 

sistemas.    

            Evidenciaram-se atraso na sistematização, desorganização ou mesmo 

inexistência de dados, o que nos exigiu diplomacia e dispêndio de energias. Nesse 

sentido, cremos que um dos primeiros impactos positivos gerados pela pesquisa foi 
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justamente induzir uma preocupação nas redes no que concerne à necessidade de 

levantamento e sistematização de dados sobre a EJA.   

            Além disso, elaboramos roteiro de entrevista com gestores das redes estadual e 

municipal de Educação a partir das questões norteadoras do Projeto, bem como 

redigimos a “Parametrização de procedimentos para trabalho empírico – Núcleo UFJF”, 

documento norteador da formação dos pesquisadores e de sua apropriação dos 

instrumentos utilizados no trabalho desenvolvido junto a cada instituição escolar para a 

coleta de dados, o que culminou na realização da “Oficina de Formação dos 

Pesquisadores do Núcleo UFJF”, na primeira quinzena de novembro de 2012. 

 Esse evento constituiu-se em momento ímpar de reflexão das principais questões 

teórico-metodológicas do projeto, bem como de discussão sobre a operacionalização da 

etapa de coleta de dados. Destacou-se a importância da experiência e dedicação dos 

pesquisadores para dirimir dúvidas e equacionar problemáticas conceituais e de ordem 

operacional surgidas nos contornos imprevisíveis que cada visita poderia assumir. Em 

momento posterior, realizamos Oficina para licenciandos em Pedagogia/UFJF como 

parte das atividades acadêmicas do curso. Como exercício avaliativo, os graduandos 

acompanharam os pesquisadores em algumas visitas in loco, auxiliando no 

desenvolvimento do trabalho, do contato inicial para negociação de entrada à aplicação 

dos instrumentos de coleta e relatoria final. A experiência foi avaliada como profícua e 

frutífera pelos participantes, muitos dos quais jamais haviam participado de pesquisa na 

Universidade.  

          Com a definição da versão final dos instrumentos, adentramos ao campo 

empírico. A primeira fase da coleta de dados realizou-se na rede estadual (22 escolas), 

entre novembro e dezembro de 2012. A segunda, na rede municipal (37 escolas), 

revelou-se mais lenta, entre meados de fevereiro a junho de 2013, destacadamente face 

ao clima de instabilidade política advindo da chegada de novo Governo após as eleições 

de 2012. 

 Paralelamente, planejamento rigoroso foi necessário para que a equipe 

digitalizasse, sem perdas ou sobreposições, um vultoso e expressivo número de 

informações (em cada escola, o universo constituía-se de 7 sujeitos: 1 gestor, 3 

professores e 3 educandos, além do Protocolo do Observador e Relatório de Trabalho de 
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Campo), que mais tarde foram consolidadas em um banco de dados, que se encontra em 

fase de tratamento final pelo Centro de Estatísticas da UERJ.  

Para findar este texto, gostaríamos de destacar que o trabalho empírico e de 

consolidação do banco de dados foram, indubitavelmente, extenuantes, mas não menos 

surpreendentes para todos os envolvidos, sobretudo pela oportunidade de estreitamento 

dos laços com os profissionais e educandos das redes municipal e estadual e a 

Universidade, e pela compreensão da modalidade EJA que, para nós, simboliza não 

mero objeto de estudo, mas compromisso acadêmico e profissional na luta pelo direito 

de todos à educação. Desejamos que nosso fôlego persevere na análise final dos dados, 

cujos resultados, esperamos, contribuam para que os sistemas reorientem suas políticas 

públicas respaldados por investigação científica em direção ao aprimoramento 

acadêmico-profissional dos educadores da EJA e à melhoria de suas práticas educativas. 
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