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Resumo: No Brasil a Educação de Jovens e Adultos, sempre foi destinada 

às camadas mais pobres da população constituída por jovens e adultos 

trabalhadores, pobres, negros, subempregados, oprimidos e excluídos. 

Estes Direitos estendem-se a Educação de Jovens e Adultos no art. 37 da 

LDB que determina: "A educação de jovens e adultos será destinada 

àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria". Nesta mesma Diretriz, o Estado 

de Mato Grosso através do Decreto Nº. 1.126/08, dá nova denominação 

as Instituições de Educação Básica “Prof. Antônio Cesário Figueiredo 

Neto” e “Profª. Emília Fernandes de Figueiredo”, nomeando-o Centro de 

Educação de Jovens e Adultos “Prof. Antônio Cesário de Figueiredo 

Neto”3 (Decreto nº. 1.123/08). Nessa perspectiva o Centro de Educação

                                                 
 Professora do CEJA Prof. Antônio C. de F. Neto, Mestre em Saúde e 

Ambiente /UFMT. 
 Professora do CEJA Prof. Antônio C. de F. Neto, Mestre em Educação 

/UFMT. 

3 Em Mato Grosso, segundo a Lei 8.806/08 a EJA, "é constituída por classes 

muito heterogêneas de trabalhadores que exercem atividades não qualificadas 

com idades superiores a quinze anos e que apresentam histórias de fracasso 

escolar. Logo, conhecê-los bem é importante para se obter melhores resultados e 

êxito no processo de ensino e aprendizagem. Reconhecendo as especificidades 

de seu público e partindo de sua realidade, o professor poderá conduzir melhor o 

processo de aprendizagem das diversas disciplinas." 
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de Jovens e Adultos – CEJA “Prof. Antônio Cesário de Figueiredo Neto”, 

realizou uma pesquisa com alunos do ensino médio vespertino, 

empregando o método de análise qualitativa, com objetivo de estabelecer 

uma identidade própria para seus alunos, oriundos dos municípios de 

Cuiabá e Várzea Grande e ainda, definir as competências a serem 

construídas para o exercício da docência, frente a essa população de 

jovens e adultos expressivamente diversificados. 

 
Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos, CEJA Prof. Antônio 

Cesário de Figueiredo Neto, Identidade. 

 

 

Abstract: In Brazil the adult and youth education, has always been aimed 

at the poorest layers of the population consists of young and old workers, 

poor, black, underemployed, oppressed and excluded. These rights extend 

to adult and youth education in art. 37 the LDB that determines: the 

education of young people and adults will be destined to those who did 

not have access to or continuation of studies in the elementary and high 

school at the age of its own. This same guideline, the State of Mato Grosso 

through Decree nº. 1,126/08, give new name basic education institutions 

"Prof. Antonio Cesário de Figueiredo Grandson" and "profª. Emilia 

Fernandes de Figueiredo ", naming it the Centre of adult and youth 

education" Prof. Antônio Cesário de Figueiredo Grandson "(Decree No. 

1,123/08). In this perspective the center of adult and youth education-

CEJA "Prof. Antônio Cesário de Figueiredo Grandson", conducted a 

survey of high school students Vespertine, employing the method of 

qualitative analysis in order to establish its own identity to his students, 

from the municipalities of Cuiabá and Várzea Grande and define the 

competencies to be built for the exercise of teaching, this population of 

young adults significantly diversified.  

 

 Keywords: adult and youth education, CEJA Prof. Antônio Cesário de 

Figueiredo, identity. 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVO(S) 

 

 

 A Constituição Federal (1988) art. 205, pronuncia que a 

educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Nesse 

sentido a LDB em seu artigo 2º diz: "A educação, dever da família 

e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho". Assim, a educação de jovens e 

adultos, modalidade integrante da Educação Básica, participa deste 

princípio e sob esta luz deve ser considerada. 

 

 No Brasil, a Educação de Jovens e Adultos - EJA se 

estabeleceu desde os tempos coloniais, resultante de profundas 

injustiças sociais. O preconceito e a discriminação étnico-racial e 

de gênero, o aumento crescente do número de miseráveis no país 

colaborou para o agravamento desta situação (GADOTTI, 2001). 

Nessa ordem de raciocínio a EJA, representa uma dívida social não 

reparada para com os que não tiveram acesso e nem domínio da 

escrita e da leitura como bens sociais, na escola ou fora dela e 

tenham sido a força de trabalho empregada na constituição de 

riquezas desse país. (ARROYO, 2001, p. 9-20) 

 

 A EJA, enquanto modalidade educacional que atende a 

educandos-trabalhadores, tem como finalidade e objetivos o 

compromisso com a formação humana com o acesso á cultura geral, 

de modo que os educandos venham a participar política e 

produtivamente das relações sociais, com comportamento ético e 

compromisso político, através do desenvolvimento da autonomia 

intelectual e moral A educação deve voltar-se para uma formação 

nas quais os educandos-trabalhadores possam: aprender 

permanentemente, refletir criticamente; agir com responsabilidade 
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individual e coletiva; participar do trabalho e da vida coletiva; 

comportar-se de forma solidária; acompanhar a dinamicidade das 

mudanças sociais; enfrentar problemas novos construindo soluções 

originais com agilidade e rapidez, a partir da utilização 

metodologicamente adequada de conhecimentos científicos, 

tecnológicos e sócio-históricos (KUENZER, 2000). 

 A lei reitera esse direito através da Resolução 

N.º180/2000-CEE/MT, art.3º em que determina:  

 
A Educação de Jovens e Adultos, como 

modalidade de Educação Básica, tem como 

funções fundamentais: a reparadora, a 

equalizadora e a qualificadora, nos seguintes 

termos: 

 

I. A função reparadora – significa uma 

garantia de entrada no circuito dos direitos civis 

pelo acesso a uma escola de qualidade, e o 

reconhecimento da igualdade ontológica de 

todo ser humano. É uma oportunidade concreta 

para jovens e adultos frequentarem a escola, 

atendendo as especificidades socioculturais que 

apresentam, enquanto demanda; 

 

II. A função equalizadora – significa uma 

garantia de redistribuição e alocação dos 

 

bens sociais de acesso e permanência na escola 

promovendo a igualdade. Por esta função, o 

indivíduo que teve sustada sua formação, busca 

restabelecer a trajetória escolar readquirindo a 

oportunidade a um ponto igualitário no jogo 

conflitual da sociedade; 

 



P á g i n a  | 104 

 

 

III. A função qualificadora –significa uma 

garantia de propiciar a atualização de 

conhecimentos por toda a vida; ela é sentido da 

Educação de Jovens e Adultos, tem como 

função alcançar o caráter incompleto do ser 

humano e restabelecer seu potencial de 

desenvolvimento e de adequação, através dos 

quadros escolares ou não escolares. 

 

 Assim, o Decreto nº. 1.126 de 28.01.2008, instituiu o Centro 

de Educação de Jovens e Adultos – CEJA “Prof. Antônio Cesário 

de Figueiredo Neto”, localizado em Cuiabá, que têm por objetivo: 

 
 constituir identidade própria para a modalidade 

Educação de Jovens e Adultos e oferecer 

formas diferenciadas de atendimento que 

compreenda a Educação Formal e Informal 

integrada ao mundo do trabalho ao longo da 

vida e a necessidade de reconhecer as 

especificidades dos sujeitos da educação de 

jovens e adultos e dos diferentes tempos e 

espaços formativos (art.1º). 

 

 

 Nessa perspectiva, foi realizada uma pesquisa 

socioeconômica com alunos do CEJA Prof. Antônio Cesário de 

Figueiredo Neto, com objetivo de conhecer o seu público e ainda, 

desenvolver ações que fortalecem o processo ensino-aprendizagem 

garantindo um ensino de qualidade. 

 

 

METODOLOGIA 
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 Foram entrevistados no mês de abril de 2008, 114 alunos do 

turno vespertino do Ensino Médio do Centro de Educação de Jovens 

e Adultos - CEJA Prof. Antônio Cesário de Figueiredo Neto, pelo 

método qualitativo, através de um questionário que abordava 

questões socioeconômicas. Cada questionário possuía inicialmente 

a identificação do aluno através do nome, sexo, idade, segmento, 

fase e turma em que estava matriculado. Após a identificação, cada 

aluno respondeu 22 perguntas, das quais 21 eram objetivas e, 

apenas 1 subjetiva que questionava o nome do bairro em que o aluno 

residia. Para melhor compreensão dos resultados da pesquisa, cada 

pergunta do questionário foi agrupada em quatro respostas. As 

respostas foram descritas em ordem crescente de percentual, 

entretanto tivemos perguntas que envolviam mais de quatro 

alternativas como respostas e estas foram incluídas em uma única 

alternativa, ou seja, na última resposta. 

 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

 

 A ficha do questionário socioeconômico, iniciava-

se com a identificação do aluno através do nome, sexo e idade. A 

pesquisa nos mostrou que dos 114 entrevistados, 70% 

correspondiam ao sexo feminino e, 30% do sexo masculino. Com 

relação à idade nem todos descreveram, ou seja, dos 114 

questionários apenas 100 alunos preencheram o campo idade, como 

demonstra a tabela 1. 

 
TABELA 1: FREQUÊNCIA F1 A F6 CORRESPONDENTE A IDADE 

E O PERCENTUAL DA MESMA. 

 

Frequência Idade (anos)     Percentual (%) 
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F1 17 a 27 53 

   

F2 28 a 38 22 

   

F3 39 a 49 12 

   

F4 50 a 60 8 

   

F5 61 a 71 4 

   

F6 72 a 82 1 

   

 

 Pela análise da tabela 1, nota-se que a frequência F1 (17 a 

27 anos) corresponde ao percentual de 53%. Isso demonstra que a 

maioria dos alunos do CEJA Antônio Cesário de Figueiredo Neto 

do turno vespertino é constituída por jovens. Percebe-se ainda, que 

à medida que se aumenta a frequência de F2, F3, F4, F5, F6 

respectivamente 28 a 38 anos, 39 a 49 anos, 50 a 60 anos, 61 a 71 

anos e 72 a 82 anos o percentual diminui consideravelmente de  

22% para 1%. Tal fato nos indica que a população de jovens e 

adultos desta escola é heterogênea, isto é, possui idade distinta. 

 

 Os alunos do ensino médio vespertino do CEJA Prof. 

Antônio Cesário de Figueiredo Neto, foram submetidos através do 

questionário socioeconômico a 22 perguntas cada um, conforme 

descrição na tabela 2. 

 
TABELA 2: PERGUNTAS REFERENTES A QUESTÕES SÓCIOS-

ECONÔMICAS APLICADAS AOS ALUNOS DO CEJA PROF. 

ANTÔNIO CESÁRIO DE FIGUEIREDO NETO. 

 



P á g i n a  | 107 

 

 

Número    Pergunta  

01 Onde você nasceu?   

02 

 
Como você se considera?   

03 Qual seu estado civil?   

    

04 Você tem filhos?   

05 Onde você residiu durante o ano de 2007?  

06 Qual cidade você reside?   

07 Por que você está estudando?   

08 
Qual o motivo predominante na escolha dessa escola que se 

matriculou? 

   

09 
De que meio de comunicação você mais se 

utiliza? 
 

10 Você exerce atividade remunerada?  

11 Você utiliza microcomputador?  

12 Que tipo de   atividade  

 

física/es

portiva  

   

desenvolv

e 

 preferencialmente?   

13 
No  caso  de precisar  de atendimento  médico,  onde  você 

procura 

 preferencialmente? 

14 
Quando ocorreu sua última consulta médica de rotina, sem 

doença? 

  

15 Qual o nível de instrução do seu pai? 

16 Qual o nível de instrução da sua mãe? 

17 Qual é o tipo de residência de sua família? 

18 Qual a renda mensal de sua família? 
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19 Você é fumante? 

20 Você consome bebida alcoólica? 

22 Qual o bairro que você reside? 

  

 

 

 

 

 A pergunta de número1 questionou sobre a naturalidade dos 

alunos, onde 57,01% responderam terem nascido em MT, 14,03% 

no interior de MT e 24,57% declararam ter nascido em outros 

estados da federação, destacando-se Paraná, Minas Gerais, São 

Paulo e Goiás. Já a pergunta de número 2 referia-se a origem, ou 

seja, a raça no qual o aluno se identificava. Desses, 48,24% 

responderam que se consideravam pardos, 17,54% branco, 14,91% 

negro e 19,31% perfazem as respostas: mulato, amarelo e indígena. 

 

 Com relação ao estado civil (pergunta número 3), 44,73% 

manifestaram-se solteiros, 43,85% casados e 11,42% responderam 

outros (não mencionados pelos entrevistados). A pergunta número 

4 indagava se o aluno possuía filhos. As respostas foram: 38,59% 

declararam não ter filhos, 21,92% sim, dois filhos, 18,42% sim, um 

filho e 21,07% pronunciaram sim, três filhos ou mais. 

 

 As perguntas número 5 e 6 interrogavam respectivamente, 

onde e qual cidade o entrevistado residiu no ano de 2007. Com 

relação à pergunta 5, 88,60% declararam ter residido em Cuiabá, 

7,0% residiram em Várzea Grande, 3,5% no interior do estado de 

Mato Grosso e 0,9% residiram em outros estados do país. 

 

 As abordagens nas perguntas número 7 e 8 eram referentes 

respectivamente aos motivos pelos quais o aluno estava estudando 

e, qual o critério adotado na escolha da sua escola. Com relação à 
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pergunta número 7, 41,22% manifestou que o motivo foi adequação 

ao mercado de trabalho, 38,59% preparação para o vestibular, 

10,52% melhoria salarial e 9,67% declararam dois outros motivos: 

prestígio social e exigência do empregador. Já para o item 8, houve 

os seguintes esclarecimentos: 31,57% disseram que essa escola é a 

única que oferece o curso, 21,05% é a que melhor oferece o curso, 

17,54% pela localização e 29,84% citaram outros motivos como: 

influência de outras pessoas, pelo prestígio que desfruta a 

instituição e por ser gratuita. O meio de comunicação (pergunta 

número 9) mais empregado pelos alunos foi: televisão 69,29%, 

internet 14,03%, rádio 7,89%. Outros meios de comunicação como 

jornal, livros, revistas perfazem 8,79% das respostas. 

 

 A pergunta número 10 indagou sobre o exercício de 

atividade remunerada, onde 58,77% disseram não exercer atividade 

remunerada, 17,54% responderam sim, em tempo parcial até 30 

horas semanais, 14,91% sim, mas é trabalho eventual e 8,77% 

manifestaram sim, em tempo integral, por 30 horas ou mais. Com 

relação ao uso de microcomputador (pergunta número 11), 36,85% 

confessaram nunca terem usado esse recurso, 33,33% responderam 

sim, usam eventualmente e 29,82% disseram que usam o 

microcomputador diariamente. 

 

 No item 12, foi perguntado ao aluno sobre o tipo de 

atividade física/esportiva era desenvolvido preferencialmente por 

ele, onde 31,82% responderam que não exercem nenhuma atividade 

física, 21,57% realizam atividades aeróbicas: caminhada, natação, 

hidroginástica; 18,03% realizam desporto coletivo como: futebol, 

basquete, vôlei e um percentual de 28,58% exercem outras 

atividades físicas como: ciclismo/corrida, ginástica, musculação ou 

desporto individual (tênis, lutas, escalada, etc.). 
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 As perguntas número 13 e 14 abordaram cuidados pessoais 

com relação a serviços médicos. Assim, o item 13 foi solicitado ao 

aluno onde ele procura preferencialmente, caso necessite de 

atendimento médico. Dos entrevistados, 71,06% disseram que 

procuram à rede pública, 19,12% convênios e 9,82% buscam 

serviços particulares. No item 14, o aluno foi interrogado em que 

período foi realizada sua última consulta de rotina, sem doença. 

Foram obtidas as seguintes respostas: 67,73% no último ano, 

19,54% entre 1 e 5 anos, 8,07% há mais de 5 anos e 4,66% não 

lembra, nunca foi ao médico. 

 

 Os itens 15 e 16 investigaram sobre os níveis de instrução 

do pai e da mãe do entrevistado. Para esses questionamentos, 

obtivemos as respectivas respostas: 32,0% dos pais possuem ensino 

fundamental incompleto, 17,22% são analfabetos, 14,92% lê e 

escreve, mas nunca frequentou a escola e, 35,86% perfazem as 

seguintes respostas: ensino fundamental completo, ensino médio 

incompleto, ensino médio completo, 3º grau completo e não sabem 

informar. Em contra partida, os níveis de escolaridade para a mãe 

dos alunos foram: 28,75% ensino fundamental incompleto, 16,01% 

lê e escreve, mas nunca frequentou a escola, 12,68% analfabeto e 

42,56% somam outros níveis mencionados para o pai, conforme 

descrição anterior. 

 As perguntas 17 e 18 inquiriram sobre o tipo de residência 

da família (item 17) e a renda mensal da mesma (item 18). Na 

primeira, obtivemos o percentual 66,66% que afirmaram possuir 

casa própria quitada, 15,78% casa própria não quitada, 12,28% casa 

alugada e 5,28% indicaram outra situação não especificada na 

entrevista. As respostas da questão número 18 foram: 34,27% da 

família dos entrevistados possuem renda familiar de até dois 

salários mínimos, 16,57% tem renda familiar de até três salários 

mínimos e um percentual de 23,72% perfazem outros valores 

superiores a cinco salários mínimos de renda mensal. 
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 Nas perguntas seguintes os entrevistados foram abordados 

sobre os vícios de fumar (item 19) e o consumo de bebida alcoólica 

(item 20). Foi constatado através das respostas que 82,98% não 

fumam e 17,02% são fumantes. No que se refere ao consumo de 

bebidas alcoólicas, 57, 67% dos alunos declararam que não 

consomem, 18,09% destes, consomem eventualmente, 14,33% 

consomem bebidas alcoólicas nos finais de semana e 9,91% 

confessaram o consumo diário. 

 

 Quanto ao lazer predileto dos alunos (pergunta número 

21), 42,0% responderam ser adeptos do churrasco com os amigos, 

32,17% elegeram a música como lazer, 11,71% gosta de turismo e 

14,12% perfazem dois tipos de lazer: o cinema e a dança. 

 

A pergunta número 22, questionou sobre o nome do bairro em que 

o aluno residia. Detectamos que dos 114 entrevistados, seis são 

oriundos de Várzea Grande e os demais estão distribuídos em 

cinquenta e cinco bairros distintos de Cuiabá. 

 

Em síntese, concluímos que a maioria dos alunos do ensino médio 

vespertino do CEJA Prof. Antônio Cesário de Figueiredo é do sexo 

feminino, são jovens com frequência de idade de 17 a 27 anos, 

possuem renda familiar de até dois salários mínimos, são oriundos 

de bairros distintos da cidade, consideram-se pardos e, declaram 

não exercer nenhuma atividade remunerada. 

 

 De acordo com a pesquisa, o principal motivo para retorno 

para a escola foi para adequação ao mercado de trabalho. 
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