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Resumo 

 

O presente artigo traz a cena reflexões acerca do processo de globalização, situando 
algumas implicações do fenômeno mencionado para exclusão social de jovens das 
classes populares. A discussão apresentada é parte de um estudo, desenvolvido em uma 
escola pública da cidade de Salvador, com jovens na faixa etária entre 15 e 24 anos, que 
busca compreender os significados produzidos pelos jovens da EJA acerca da escola. 
Neste percurso busca-se problematizar os efeitos da globalização na produção da 
existência dos jovens da EJA, focalizando a força dos estigmas, construídos 
socialmente, como um dos principais obstáculos enfrentados por estes atores sociais 
para estabelecer diálogos entre a cultura dos jovens e os conhecimentos sistematizados 
no espaço escolar.  
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Neste trabalho busca-se problematizar os efeitos da globalização na produção da 

existência dos jovens da EJA, focalizando a força dos estigmas, construídos 

socialmente, como um dos principais obstáculos enfrentados por estes atores sociais 

para estabelecer diálogos entre a cultura dos jovens e os conhecimentos sistematizados 

no espaço escola. A sociedade brasileira tem convivido com um profundo processo de 

desigualdade social, fenômeno que fica ainda mais visível quando se pensa no avanço 

tecnológico e na globalização que caracterizam o final do milênio passado e o início do 

presente. Este processo, marcado por situações ambíguas, gera a possibilidade de 

difusão de conhecimentos através de recursos cada vez mais informatizados e 

globalizados.  Entretanto, a existência deste avanço convive com o processo crescente 

de empobrecimento das camadas populares e, enquanto se prega o uso de tecnologias de 

ponta no ensino das pessoas de classe mais abastadas, boa parte dos jovens e adultos em 

situação de desvantagem social ainda não se apropriou de conhecimentos básicos da 

leitura e da escrita.  
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 Hall (2003) discute o fenômeno da globalização, tratando-o como processo 

paradoxal. Isto é, se por um lado este mecanismo apresenta inúmeras possibilidades de 

comunicação com o mundo, atravessando fronteiras nacionais, integrando e conectando 

comunidades e organizações em novas combinações de espaço-tempo, por outro, cria 

expectativas e necessidades difíceis de serem supridas pelas pessoas que pertencem aos 

estratos sociais desfavorecidos, distanciando-as sempre mais do processo de inclusão 

social. “[...] a globalização é muito desigualmente distribuída ao redor do globo” 

(HALL, 2003, p.78). Talvez, o público jovem da EJA seja um dos que mais sofrem as 

conseqüências deste descompasso, uma vez que, envolvido na cultura do consumo, 

depara-se com a necessidade de consumir como condição para inclusão social e, não 

podendo responder a estas exigências, vê-se cada vez mais à margem da sociedade.   

 Milton Santos (2007), refletindo sobre a perversidade contida no processo de 

globalização, mostra que as novas condições técnicas têm representado, para maior 

parte da humanidade, as bases sólidas de uma globalização perversa. Dois fatores são 

apresentados como principais, em relação ao fornecimento de bases do sistema 

ideológico que responde pela legitimação das ações características da época: o primeiro 

refere-se ao dinheiro, e o segundo à informação. Compartilho com o autor quando 

afirma ser o dinheiro e a informação fatores constitutivos da globalização, em seu 

caráter perverso atual. Isto acontece na medida em que o dinheiro é apresentado como 

motor da vida econômica e social. O dinheiro em seu estado puro torna-se o centro do 

mundo (SANTOS, 2007, p.38).  

A tirania que perpassa a idéia de dinheiro não se encontra isolada, faz parte de 

uma ideologia que fragmenta os referenciais das pessoas e legitima a competitividade 

como se ela fosse uma necessidade vital do ser humano. Esta estratégia, que 

aparentemente parece fascinante, é disseminada também entre as pessoas das classes 

populares e, muitas vezes, apropriada como ideário de vida, sem uma distinção clara 

sobre o que é apresentado como padrão ideal de vida e as possibilidades de atingi-lo. 

Em consequência desta dinâmica, as relações sociais e interpessoais vão se 

aproximando das características da época, adequando-se ao novo lugar e, como afirma 

Santos (2007, p.37), influencia o caráter das pessoas, que por vezes acreditam e 

naturalizam a competitividade. 

Reportando aos prejuízos dos jovens em condição de pobreza e a maneira como 

os apelos ao consumo e a competitividade influenciam no caráter das pessoas, recorro a 

um fragmento da entrevista de um jovem de 17 anos, sexo masculino, estudante do II 



segmento, estágio 042 (da Educação de jovens e adultos), que relata a sua experiência 

nas duas passagens pelo sistema penitenciário: 

 

PESQ.3: – O que significou aquele momento para sua vida? 
Madrugadão

4: – Momento triste para meu pai e minha mãe que não mereciam 
isso. Para mim, é a realidade mesmo, sem dinheiro precisando de dinheiro, aí 
pensa besteira vai e faz, depois se arrepende.  

 

O relato do jovem, aparentemente frio, não esconde a contradição entre o desejo 

de consumir e a negação das condições básicas de sobrevivência. A afirmativa “é a 

realidade, sem dinheiro” não esconde a agonia de ser pobre e não ter acesso a condições 

dignas de sobrevivência. Todavia, “o depois se arrepende” e seu olhar entristecido ao 

pronunciar essa fala, diz do pertencimento a uma situação social depreciativa e da 

solidão que a culpa provoca, sem manifestar qualquer compreensão de vítima de um 

sistema que o condenou antes mesmo de decretar a sua prisão. Reporto-me aqui às 

formas de negação de existência vivenciadas pelas pessoas em condição de miséria; a 

falta de tempo de infância, de tempo de escolarização, das condições de lazer, escola de 

qualidade e até mesmo garantia do que é básico para as pessoas se sentirem gente. 

      Nesta mesma perspectiva, Pedrinho Guareschi (2007, p.146) demarca sua 

indignação com o cinismo presente na maneira como o sistema de produção capitalista, 

o liberalismo ou “neoliberalismo” se inserem no contexto social. No sistema de 

produção capitalista a estratégia usada para validar socialmente esta forma de produção 

era mostrar que esse projeto hegemônico tinha avançado em direção à defesa da 

“liberdade”, proclamando que, neste novo modo de produção, as pessoas podiam 

trabalhar ou deixar de trabalhar. (GUARESCHI, 2007, p. 145). A proposta é 

apresentada com grande poder de convencimento, de maneira que a adesão à mesma 

aparece como condição indispensável ao progresso e desenvolvimento de uma nação.  

No mesmo viés, a proposta neoliberal é apresentada como resultado do progresso da 

humanidade, por isso indispensável e imprescindível na contemporaneidade. Claro que 

o respaldo desse desenvolvimento está figurado nos avanços tecnológicos, mas também 

justificado pelo resultado da “competitividade”– relação priorizada no sistema 

neoliberal que, segundo Guareschi (2007), pretende tornar-se o “novo mandamento” 

entre as pessoas, grupos e países.  
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Todavia, o que está por detrás de um sistema liberal ou neoliberal que toma 

como pressuposto filosófico, econômico e político a competitividade é o reforço de 

práticas excludentes, uma vez que a competitividade se dissemina como ação 

indispensável à conquista do sucesso dos indivíduos, resultando no fortalecimento de 

atitudes individualistas. A partir da perspectiva de Guareschi (2007), a competitividade 

só é possível com a presença do excluído: 

   

[...] a competitividade exige a exclusão de alguns e o privilegiamento de outros, 
para que sejam estabelecidos parâmetros de oposição que vão forçar as pessoas, 
na competição, a ter de lutar para não serem rejeitadas e excluídas. 
(GUARESCHI, 2007 p.145) 

 

No campo dos desprivilegiados, apresentado por Guareschi (2007), poderíamos 

considerar vários grupos sociais excluídos da condição de participantes do processo de 

competitividade instalada, inclusive os jovens da EJA. Embora não considere esta 

participação indispensável à vida das pessoas, ela nos reporta a ironia de um sistema 

que nos convoca a participar de um jogo que exige instrumentos específicos, todavia 

vários grupos sociais não dispõem das ferramentas necessárias, e, portanto, ficam 

impossibilitados de participar.  

Aponto como um dos pré-requisitos para a competitividade estabelecida, o 

acesso a níveis elevados de escolaridade. Isto pressupõe formação continuada que 

possibilite atualizações e prepare as pessoas para lidar com as constantes mudanças 

tecnológicas. Como é possível pensar a inserção dos jovens da EJA nesta sociedade 

competitiva, sem as condições consideradas elementares? Dentro da complexidade do 

modelo de sociedade competitiva, que lugar está reservado ao jovem da EJA? De 

acordo com Bourdieu (2005), o espaço social ocupado pelas pessoas em uma sociedade, 

está diretamente relacionado às diferenças, sobretudo socioeconômicas e culturais; isso 

faz pensar que o espaço social ocupado pelos jovens da EJA diz da sua cultura, da 

cultura dos seus familiares e, sobretudo, da condição socioeconômica desses atores: 

 

Falar de um espaço social é dizer que se não pode juntar uma pessoa qualquer 
com outra pessoa qualquer, descurando as diferenças fundamentais, sobretudo 
econômicas e culturais. Mas isso não exclui nunca completamente que se possa 
organizar os agentes segundo outros princípios de divisão étnico, nacionais, e 
etc. (BOURDIEU, 2005, p.138). 
 



            O lugar reservado ao estudante jovem da EJA reflete a sua condição 

socioeconômica e cultural, mas também revela traços de um discurso estereotipado que 

estigmatiza as pessoas em situação de pobreza, imprimindo marcas de fracasso e 

incapacidade de acompanhar o ritmo de desenvolvimento de um sistema, que se diz 

agregador por não proibir, formalmente, a participação das pessoas das classes 

populares, mas, ao mesmo tempo, nega os instrumentos indispensáveis de participação e 

até mesmo o direito vital de produção de existência. Miguel Arroyo (2007, p.2) afirma:  

 

Parece-me que ao longo desses últimos anos, cada vez a juventude, os jovens e 
os adultos populares estão mais demarcados, segregados e estigmatizados. Não 
está acontecendo o que se esperava, ou seja, que esses jovens fossem se 
integrando, cada vez mais, na juventude brasileira. Ao contrário, penso que o 
que está acontecendo é que as velhas dicotomias, as velhas polaridades da nossa 
sociedade (e um dos pólos é o setor popular, os trabalhadores, e agora nem 
sequer trabalhadores) não estão se aproximando de uma configuração mais 
igualitária, ao contrário, estamos em tempos em que as velhas polaridades se 
distanciam e se configuram, cada vez mais, com marcas e traços mais 
específicos, mais diferentes, mais próprios.  

  

A inserção do jovem da EJA no universo da juventude nacional parece estar 

cada vez mais distante. As “velhas polaridades”, sinalizadas por Arroyo (2007), se 

estabelecem como realidades comuns, a existência de escolas para jovens pobres e 

escolas para jovens das classes médias/altas, os espaços de diversão para os diferentes 

grupos sociais, apresentam-se naturalizados. O Segurança do Shopping Center que 

circula na praça de alimentação para expulsar os jovens/adolescentes pobres e garantir a 

“segurança dos jovens/adolescentes de maior renda” já não nos causa tanta indignação. 

Afinal esta prática se tornou legítima e tem grande aderência ao cenário brasileiro. Estas 

ações reportam à sinalização de Arroyo (2007) quando afirma que, nos últimos anos, a 

segregação e o distanciamento dos jovens da EJA de um projeto nacional está cada vez 

mais demarcado e a possibilidade de integração de participação no trabalho, na riqueza, 

na cultura erudita e no conhecimento formal tem sido substancialmente reduzida. 

Este limite de acesso aparece com muita força nos resultados da pesquisa em 

discussão, apontando para a negação de oportunidades de uma escola de qualidade, na 

qual os estudantes tenham direito ao tempo de escolarização e a uma estrutura 

socioeconômica e política que efetivamente possa prover aos jovens das classes 

populares de condições dignas de sobrevivência e, portanto, de inserção social. O 

Gráfico 01 ilustra a realidade evidenciada no nosso lócus de pesquisa em relação à 



reprovação de estudantes jovens da EJA, o que sinaliza os prejuízos dessas pessoas nos 

processos de inserção social e a demarcação das polaridades presentes na sociedade 

contemporânea. 

 

                                             Gráfico 01 
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Ser jovem e repetente, no contexto da educação de jovens e adultos, não 

significa apenas uma constatação de que o estudante não se apropriou dos 

conhecimentos e habilidades definidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais como 

necessárias ao acesso à série subsequente, e por conta deste fator, precisa de um tempo 

maior para a construção das aprendizagens requisitadas. O lugar do repetente, muitas 

vezes, está associado ao estigma de aluno desinteressando, indisciplinado e incapaz. 

Como afirma Marta, professora da escola Saberes da vida “Os alunos de mais idade 

não, eles são ótimos, mas os jovens são terríveis, não querem nada, só pensam em 

desafiar a autoridade. Os alunos têm preguiça de pensar, eles não se concentram, já fiz 

de tudo5”. 

Arrisco inferir que, no ambiente da instituição pesquisada, a afirmação da 

professora soava como algo quase consensual. O estudante fracassa porque não se 

interessa, a escola já fez tudo que pôde, mesmo assim, o jovem continua fracassando. 

Longe de querer culpabilizar o professor por todos os fatores que determinam a não-

aprendizagem dos estudantes, considero interessante sinalizar que o discurso acerca do 

jovem está tão impregnado de estereotipia, que, muitas vezes, o professor renuncia a sua 
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condição de ser pensante para reproduzir um discurso pronto que lhe nega a 

possibilidade de escutar o jovem e conhecer o estudante real. Pensar o insucesso de 

jovens da EJA, sem levar em conta fatores socioeconômicos, políticos e culturais, 

reporta a uma maneira rasa de tratar problemas estruturais como se eles tivessem um 

culpado único, o estudante.  Falando da dificuldade de compreender o espaço do outro, 

Muniz de Albuquerque Junior (2000, p.20), ao se referir às leituras que se faz do 

Nordeste Brasileiro, critica os discursos estereotipados, evidenciando os riscos de 

apagamento da imagem e da cultura do outro: 

 

O discurso da esteriotipia é um discurso assertivo, repetitivo é uma fala 
arrogante, uma linguagem que leva a estabilidade acrítica, é fruto de uma voz 
segura e auto-suficiente que se arroga o direito de dizer quem é o outro em 
poucas palavras. O estereótipo nasce de uma caracterização grosseira e 
indiscriminada do grupo estranho, em que as multiplicidades e as diferenças 
individuais são apagadas, em nome de semelhanças superficiais. 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 20).  

 

E o mais grave é perceber a introjeção deste discurso na vida cotidiana das 

pessoas, por vezes se autoculpabilizando pela sua condição de pobreza, e nos casos de 

processos de escolarização truncados, assumem total responsabilidade pela não 

aprendizagem dos conhecimentos formais, independente das condições em que estas 

tentativas de escolarização foram efetivadas, quase pedindo desculpas pela sua pobreza 

e por estar sendo uma pessoa “fracassada”. (FREIRE, 2006). 

Na pesquisa desenvolvida, este fator aparece claro quando se pergunta sobre as 

causas da repetência. Dos 63 estudantes que responderam ao questionário, 10 não se 

posicionaram, 8 se reportaram a problemas de saúde e trabalho e 46 consideram a 

repetência uma questão de natureza pessoal, desvinculada de implicações do sistema 

escolar ou questões estruturais. Esses jovens pesquisados assumem, assim, toda a 

responsabilidade pelo fracasso escolar.  

A minha primeira hipótese sobre os 10 estudantes que não responderam a 

questão é que eles teriam percebido outras implicações na sua não-aprendizagem, mas 

não tiveram coragem de externar, preferindo manter o silêncio. Contudo, uma re-

observação dos questionários apontou que a maior parte dos estudantes que deixaram a 

questão sem resposta, apresentava limites na escrita, não respondendo as demais 

questões subjetivas ou, quando tentavam responder, grafavam incorretamente as 

palavras.  



Acredito que os estudantes percebem a baixa qualidade do ensino e as limitadas 

condições de trabalho dos professores, pois, em vários momentos, eles se reportaram ao 

fato com criticidade, sem manifestar medo de represália. Todavia, quando precisaram 

pensar nas causas da repetência, foram categóricos em sinalizar que não gostavam de 

estudar, brincavam demais, saíam para aprontar com os colegas, dentre outros. (ver 

anexo 01).  Isto faz pensar na complexidade do espaço social que a escola institui ao 

jovem da EJA e, sobretudo, na eficácia da reprodução de um discurso estigmatizado, 

que potencializa a condição de excluído vivenciada por estes jovens em outros espaços 

sociais, e como eles se apropriam e até assumem a condição de fracassado que lhes é 

atribuída.  

A atitude dos jovens de autoculpabilidade pela condição de excluído reporta-nos 

a algumas reflexões de Nobert Elias (2000) quando, na obra “Os Estabelecidos e os 

Outsiders”, descreve a realidade de uma comunidade de periferia urbana, na qual o 

estigma marcava profundamente a relação entre grupos sociais residentes num mesmo 

espaço geográfico. Na descrição do autor é evidenciada uma gritante divisão entre um 

grupo estabelecido, formado por pessoas com mais tempo de residência no local, e um 

grupo de moradores que habitavam há menos tempo no bairro.  

Na relação estabelecida entre as pessoas da comunidade, era clara a 

sobreposição de um grupo ao outro. Os estabelecidos estavam convencidos de que o 

fato de residirem há mais tempo no local, defendendo princípios, carisma, coesão e 

integração do grupo, os fazia humanamente melhores do que os recém-chegados. A 

coesão e integração dos estabelecidos respondiam pela disseminação da sua 

superioridade em relação aos outsiders, que, por sua vez, eram atingidos pela força do 

estigma atribuído, incorporando a crença de que se constituía efetivamente um grupo de 

menor valor humano. 

Diferente do que se observou na pesquisa com jovens da EJA da escola Saberes 

da Vida, nos grupos descritos por Elias (2000) não haviam diferenças vinculadas a 

questões étnicas, situação ocupacional, tampouco em nível de escolaridade. As 

diferenças eram estabelecidas entre antigos residentes e recém-chegados. Isso reporta ao 

fato que os recursos de poder acionados para estabelecer relações de sobreposição entre 

grupos sociais podem ser de naturezas diversas, não se restringindo a questões 

socioeconômicas. Todavia, a identidade dos grupos “superiores” nutre-se da resignação 

dos grupos estigmatizados, configurando uma espécie de aceitação de uma condição 

imposta, que acaba delegando poder aos grupos estabelecidos para manter ou 



intensificar os processos de estigmatização.  

Concordo com o autor em discussão quando afirma “[...] que um grupo só pode 

estigmatizar o outro com eficácia quando está bem instalado em posições de poder das 

quais o grupo estigmatizado é excluído”. (ELIAS, 2000, p.23). Neste caso a 

autoculpabilidade e a aceitação da condição de “pessoa menos humana” funciona como 

base de sustentação dos grupos ditos estabelecidos para se instalarem e neutralizarem as 

manifestações contraestigmatizantes dos grupos excluídos.  

De certa maneira, é configurada uma situação entre estabelecidos e outsiders que 

demarca relações entre grupos que, por questões culturais, religiosas, socioeconômicas, 

políticas, dentre outros, criam mecanismos de sustentação de status, atribuindo ao 

primeiro uma condição superior e ao segundo um estado de inferioridade, ostentado 

pela coesão do grupo estabelecido. 

O que se busca evidenciar nesta relação entre os jovens da EJA e os grupos 

sociais descritos por Nobert Elias (2000) é a força exercida por certos estigmas na vida 

dos grupos sociais e a maneira como, historicamente, a discussão do estigma social vem 

sendo diluída, como se ela estivesse apenas relacionada a pessoas sem se constituir 

marcas de grupos sociais. “Atualmente, há uma tendência a discutir o problema da 

estigmatização social como se ele fosse uma simples questão de pessoas, que 

demonstram, individualmente, um desapreço acentuado por outras pessoas como 

indivíduos” (ELIAS, 2000, p.23). 

No diálogo estabelecido com os jovens da EJA, era muito comum a reprodução 

de um discurso que os aprontava como pertencentes ao grupo dos que não aprendem, 

indisciplinados, ou que aprontam6 muito e não se implicam no processo de 

aprendizagem. Este discurso não é incorporado por acaso no interior da escola, estas 

marcas circulam como se fosse uma realidade natural, pois fazem parte de um 

imaginário legitimado acerca desses estudantes. O jovem repetente chega à EJA como 

fracassado, e em suas falas, o fato de ser estudante desta modalidade educativa é quase 

um indicador de incapacidade. O currículo oculto da escola – estamos entendendo 

currículo oculto como as situações estruturais e circunstanciais que produzem 

mensagens acerca dos estudantes jovens da EJA em suas diversas linguagens – acaba 

demarcando a baixa qualidade do ensino e, consequentemente, contribuindo para 
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sustentar a condição de estudantes humanamente inferiores. 

Bourdieu (1970), quando discute a violência simbólica, aponta para o papel 

exercido pela escola em relação à introjeção de estigmas.  Para o autor, o maior efeito 

da violência simbólica exercida pela escola não é a perda da cultura familiar e a 

inculcação de uma nova cultura exógena, mesmo porque essa inculcação seria 

prejudicada pela falta das condições necessárias a sua recepção, mas o reconhecimento, 

por parte dos membros dessa camada, da superioridade e legitimidade da cultura 

dominante. Esse reconhecimento se traduziria numa desvalorização do saber e do saber 

fazer tradicionais – por exemplo, da medicina, da arte e das linguagens populares, e 

mesmo do direito consuetudinário – em favor do saber e do saber fazer socialmente 

legitimados. (NOGUEIRA, 2004, p. 88-89).  

A inculcação da ideologia dominante, transmitida pela escola às classes 

populares, tem silenciado as vozes de muitos atores sociais que, tomados pela baixa 

estima, vão se distanciando sempre mais dos espaços de produção de conhecimentos 

escolarizados. E assim, vem se descortinando um cenário que apresenta a escola 

brasileira como eficaz em relação aos mecanismos de exclusão escolar de modo que, 

 

[...] não há como não reconhecer à escola brasileira a sua eficiência e eficácia 
como máquina de exclusão escolar. Apenas é necessário acrescentar que, por 
mais longe que se possa levar a sua autonomia, a escola dificilmente conseguirá 
afastar-se muito do padrão que rege a sociedade da qual faz parte e à qual serve. 
(FERRARO, 2004, p. 57-58) 

 

Mesmo percebendo a estreita aproximação entre a escola e os padrões que regem 

a sociedade, no que diz respeito ao fortalecimento dos processos excludentes, 

compreendo que os estudantes jovens da EJA não aceitam passivamente o lugar social 

instituído sem expressar reações ou alguma forma de resistência.  

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Discutir sobre os efeitos da globalização na vida dos jovens que pertencem a 

Educação de jovens e Adultos, aponta para os desafios encontrados por estes atores 

sociais para construir estratégias de auto-afirmação em um contexto histórico em que 

consumir passa a ser condição indispensável ao pertencimento de algum grupo social e, 

portanto, pré-requisito para a inclusão. 



Na pesquisa em discussão, a força dos estigmas atravessa a dinâmica dos jovens 

e, por vezes, é percebida a introjeção do discurso estereotipado na vida dos estudantes. 

Os limites de uma prática educativa que promova a critica das culturas acabam por 

estabelecer polaridades entre a cultura produzida pelos jovens nas suas comunidades e a 

cultura escolarizada. A primeira é caracterizada como uma produção de existência 

inferior em relação à cultura escolarizada e o que parece mais grave é a capacidade da 

escola em excluir os jovens, quando não se apropriam dos conteúdos escolarizados, ou 

de alguma maneira reagem à tentativa da escola em fazê-los assumir suas culturas como 

humanamente inferiores. 

Neste sentido, uma das alternativas encontradas pelos jovens EJA para 

estabelecer um convívio razoável no espaço escolar é assumir, na integra, a 

responsabilidade pelo seu insucesso. O que comporta a diminuição de expectativas, no 

concernente ao desenvolvimento de práticas educativas vinculadas aos saberes 

produzidos pelos jovens nos espaços onde dão continuidade a tessitura de suas 

vivências. 

   Os jovens da EJA produzem suas existências em condições de pauperização, 

estigmatizados, com poucas possibilidades de acessar práticas educativas, efetivamente, 

coerentes com seus contextos culturais e suas condições de aprendizagens. A força dos 

estigmas interfere diretamente na aprendizagem dos estudantes, uma vez que 

potencializa o sentimento de inferioridade, fazendo emergir a crença na sua 

incapacidade de aprender. Os jovens assumem total responsabilidade pelo insucesso 

escolar, acreditam na força transformadora da educação, mas não encontram na escola a 

garantia de aprender os saberes sistematizados no diálogo com suas produções culturais, 

o que configura a produção da própria existência juvenil. 
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ANEXO A 

 
 4.1 Porque acha que foi reprovado 7. Porque você veio estudar na EJA 

Porque não ligava muito para estudar  
Para ver se eu conseguia um estágio ou um 

trabalho pela manhã 

Porque eu brincava demais na sala de aula Por trabalhar durante o dia 

 
Porque eu vim em busca do meu futuro 

então é muito importante a busca do 
sucesso 

Porque eu sempre fui uma aluna educada e não dava muito 
motivo pra ser reprovada. Parei de estudar porque 

precisava trabalhar. 

Porque precisava muito mais pra um dia ser 
alguém na vida 

Fui reprovado por falta de atenção da minha parte e 
também por achar que brincar com os estudos era a melhor 

coisa, mas não foi. 

Porque durante o dia tenho que trabalhar 
pra me manter e manter o meu filho 

Faltava aula pra ficar brincando  

Porque eu não estudei  Porque eu estava trabalhando 

Saía da escola pra aprontar mais os colegas Sou atrasado nos estudos 

  



 
Por motivo de trabalho ou na esperança de 

começar a trabalhar 

  

 O ensino é melhor 
Porque eu trabalhava muito e não tinha oportunidade de ir 

todos os dias pra aula 
 

Nunca gostei de estudar porque tive pouca oportunidade  

Porque faltou estudo, compreensão e atenção  
Brinquei muito Porque perdi muitos anos 

Nunca fui reprovada abandonei as escolas porque me 
mudava sempre que estava estudando 

 

Porque eu não completei o ano letivo  

Por faltar interesse não queria nada na escola  

Dificuldade na matéria Porque a idade 
Porque estudei bastante Por motivo de trabalho  

Eu não gostava de estudar Porque eu perdi de ano 
Por causa de necessidades de trabalho  

 Eu vim estudar a noite por causa da idade 
Sem vontade de estudar só ficava filando Pela idade 

Porque deixava de estudar pra jogar bola Porque a minha idade está muito avançada 

 
Porque trabalhava bastante o dia e a tarde 

toda 
 Trabalhava 

Porque eu não gostava de estudar Porque eu trabalho o dia inteiro 
Porque estava faltando muito Porque eu quero aprender mais um pouco 

Por falta de atenção Por falta de atenção 

Por influência das amizades 
Porque é muito legal aprender e a idade 

está avançada 

Porque não estudava durante as aulas  Porque eu quero ter uma profissão melhor 

Porque não levava os estudos a sérios. Filava aula e 
minhas notas eram baixas 

Porque minha idade não permite  a minha 
série 

Falta de atenção Para se informar melhor 

Sim não gostava de assistir às aulas e não gosto de estudar Porque era “disciplinada” 

Porque muitas vezes já briguei na escola Porque eu trabalhava durante o dia 

Uma vez quando eu sofri um acidente Para aprender mais 

 Porque a mulher foi na minha casa 
                                  


