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1. HISTÓRICO 

O PEJA foi criado em 1985, como Programa de Educação Juvenil (PEJ),  uma 

das metas do Programa Especial de Educação (PEE) elaborado sob a coordenação de 

Darcy Ribeiro, educador e vice-governador no primeiro governo de Leonel Brizola no 

estado do Rio de Janeiro (1982-1986). Destinava-se a atender especificamente a 

população de 15 a 20 anos que nunca havia passado pela escola ou a havia abandonado 

sem concluir o ensino primário. Sua proposta pedagógica iniciava com a alfabetização, 

conforme concepção de Paulo Freire, explorando leitura e escrita e ampliando-as para o 

conteúdo específico do ensino elementar. Em atenção às necessidades desses jovens e 

na perspectiva do direito à cidadania, organizava a seguir as primeiras quatro séries do 

Ensino Fundamental (EF) de forma inovadora, embrião dos atuais ciclos de estudos.  

Nesses 20 anos de atuação, podemos distinguir três fases na história do PEJA: 

criação do Programa e implantação acelerada; crise e sobrevivência em algumas 

escolas, pelo empenho de poucos professores e mobilização dos alunos; reestruturação, 

expansão e consolidação. 

1.1 Primeira fase (1985-1991) 

Segundo o PEE, o PEJA se justificaria pela existência de milhares de  

analfabetos na faixa etária dos 15 aos 20 anos, “marginalizados em relação aos 

benefícios da educação e da cultura e candidatos, muitos deles pelas insuficiências que 

apresentam diante das expectativas do mercado de trabalho, a desvios da conduta 

social” . Para tornar-se uma alternativa efetiva às necessidades educacionais dessa 

população, o PEJA deveria considerar: conteúdos identificados com seus padrões 

culturais; experiência individual para incorporá-la ao processo educativo; necessidade 

de ação flexível, que permitisse o redirecionamento indicado pelo acompanhamento 

constante do processo (Rio de Janeiro, 1985, p. 29).   

 A organização curricular abrangia as áreas de Linguagem, Matemática, 

Realidade Social e Cidadania, Saúde, Educação Física, Arte e Cultura, todas 

interligadas à dinâmica de alfabetização (Henriques, 1988). Não há indicações de que o 

PEJA trabalhasse com pesquisa investigativa da realidade local ou estudasse essa 
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realidade, como proposto pela metodologia freireana. A articulação interdisciplinar das 

áreas do conhecimento com as quais o PEJA trabalhava tinha como diretriz facilitar a 

formação da identidade do aluno. Assim, segundo Henriques (idem), caberia a cada uma 

delas um conjunto de princípios e parâmetros distribuídos da seguinte maneira: 

a.   Linguagem: tomar a  linguagem oral utilizada pelos alunos como fonte geradora 

do processo de alfabetização e partir do nome do aluno para o domínio da leitura 

e da escrita, iniciando o processo pelo resgate daquilo que é fundamental na 

identidade do ser humano. 

b. Matemática: partir da cultura e vivência do aluno, com a preocupação de 

desenvolver seu espírito crítico para buscar o pensamento autônomo e 

independente. Para isso, o trabalho deveria ser pautado no raciocínio lógico, 

desenvolvido a partir de situações familiares e da manipulação de material 

concreto, visando à elaboração de conceitos. 

c. Realidade Social e Cidadania: ajudar o aluno a tomar consciência de si como 

pessoa, do lugar ocupado no espaço e no tempo, e desenvolver a capacidade de 

atuar na realidade que o cercava e modificá-la. 

d. Saúde: garantir assistência médico-odontológica e desenvolver a educação para a 

saúde, estabelecendo relação entre as condições de vida da comunidade e do 

indivíduo com a saúde/doença.  

e. Educação Física: propiciar atividades diversificadas e prazerosas e orientar 

práticas desportivas que conduzissem ao desenvolvimento corporal, psíquico e 

mental associadas à consolidação dos sentimentos de solidariedade e 

colaboração.   

f. Cultura: resgatar as manifestações culturais e artísticas da própria comunidade 

como contribuição para o processo de alfabetização e realizar trabalhos criativos 

dentro da escola. 

Para possibilitar o processo de alfabetização com esses pressupostos, a 

coordenação do PEJA propunha formação docente em dois momentos: um treinamento 

intensivo, realizado na implantação do Programa no CIEP, e o treinamento em serviço, 

realizado pelos pólos localizados nos bairros, envolvendo professores num encontro 

mensal, para a troca de experiências, e visitas da equipe de coordenação. Tais encontros 

eram coordenados por professores orientadores, responsáveis, na estrutura do PEJA, 

pela orientação do trabalho pedagógico.  
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Inicialmente o PEJA foi implantado, no horário noturno, em 20 CIEPs do 

município do Rio de Janeiro.1 Em termos estruturais, o PEJA deveria funcionar com o 

máximo de 20 turmas por CIEP e com 15 alunos por turma. Possuía carga horária de 

quatro horas diárias: 18 às 19, jantar; 19 às 21, aula; 21 às 22, Educação Física ou Artes.  

A partir de 1987, em resposta à reivindicação dos alunos e profissionais, o 

Programa foi ampliado, passando a atender os que o procuravam com nível de 

escolarização mais adiantado e também os que nele tinham se alfabetizados e 

pretendiam seguir os estudos correspondentes ao primeiro segmento do EF. Passou 

então a ser organizado em dois blocos de aprendizagem, o primeiro para a alfabetização 

propriamente dita e o segundo trabalhando conceitos das séries iniciais do EF.   

No momento inicial do PEJA não havia a possibilidade de serem emitidos 

certificados, porque não era reconhecido pelos conselhos estadual ou municipal de 

educação. Encontravam-se formas diversificadas de encaminhamento dos alunos à 5ª 

série do ensino regular; o mais freqüente era a transferência para o Ensino Supletivo 

(ES). Nesse período, a falta de política unificada e com diretrizes curriculares definidas 

para a EJA na rede pública permitiu a coexistência, no município, do PEJA e das classes 

noturnas do ES, criadas pelo estado em escolas municipais, assim como do ensino 

regular noturno, também oferecido para jovens até 20 anos.2  

1.2 Segunda fase (1992-1996) 

Em 1992, apesar do número razoável de classes de PEJA, o projeto original já 

não se realizava como imaginado. A infra-estrutura do Programa vinha sofrendo 

alterações que tornavam evidentes a progressiva falta de investimento, em termos de 

recursos. De acordo com Dias (1995), a partir de 1990 as atividades de Educação 

Artística e de Educação Física deixaram de ser desenvolvidas por professores do PEJA; 

os professores da escola regular diurna, para complementar sua carga horária, passaram 

a ser os responsáveis por elas, sem entendimento, compromisso e envolvimento com os 

objetivos do PEJA. A longo prazo, estas atividades deixaram de ser realizadas. O 

                                                
1 Segundo José Pereira Peixoto Filho, coordenador da proposta inicial, o PEJA foi implantado também em 
muitos CIEPs do estado, principalmente na região serrana. Não foram encontrados dados sobre essa 
implantação. Observa-se também que embora o município sempre dispusesse de rede própria de escolas 
de ensino elementar, os CIEPs foram instalados como rede paralela, em edifícios majestosos projetados 
por Niemayer, com pessoal próprio e proposta pedagógica específica – o que causou grande discussão 
entre educadores, em periódicos e eventos da época. 
2 A partir da Lei nº 5.692/71, passou a haver, no município, a “expulsão”  dos alunos de 14 anos, mesmo 
incompletos, especialmente quando em defasagem série/idade, e mais idosos das escolas diurnas para os 
supletivos ou para o regular noturno. Estudos feitos sobre esse fato indicam não só a inadequação desses 
cursos para adolescentes e jovens, mas também o prejuízo causado pela transferência desses alunos aos 
adultos que os freqüentavam.  
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afastamento da proposta inicial preocupava também os responsáveis pelo Programa. 

Segundo Benício (2005), embora muitas escolas continuassem implementando a 

proposta inicial, outras adotaram a seriação e a avaliação como na escola regular. 

As eleições de Moreira Franco para governador e de César Maia para prefeito, 

no período 1992-1996, significaram mudança radical no projeto político do estado e do 

município, com o retorno de forças conservadoras ao poder. A nova secretária 

reestruturou a Secretaria Municipal de Educação (SME/RJ) e passou a privilegiar a 

Educação Infantil; o PEJA perdeu seu status de programa e passou a ser um projeto do 

setor Programas Sociais.  

Esse quadro resultou em considerável redução do PEJA: em 1992 funcionava em 

42 CIEPs, em 1995 era oferecido em apenas 15. Além da falta de apoio da SME/RJ, sua 

divulgação ficou a cargo exclusivamente de diretores comprometidos com o Programa, 

pois seu cancelamento significaria expressiva diminuição de professores e de trabalhos 

a serem executados em suas unidades. Alguns CIEPs converteram-se em baluartes de 

resistência, comprometendo alunos e algumas instituições da sociedade civil na defesa 

do Programa. A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, 

motivou professores que defendiam o PEJA a procurar apoio nas instâncias legais. 

Finalmente, o governo Moreira Franco arquivou o PEE, e os CIEPs e o PEJA foram 

praticamente abandonados.  

1.3 Terceira fase (1996 até 2005) 

Em 1996, um convênio entre a SME/RJ e o MEC destinou recursos do FNDE à 

EJA no município, possibilitando a realização do I Encontro de Jovens e Adultos que 

reuniu educadores da rede pública e de instituições não-governamentais, constituindo-se 

em importante marco de debates, reflexões e propostas de ação. Em 1997, aconteceu o 

II Encontro, atendendo aos desafios de reestruturação e normatização dos dois 

segmentos do EF, assegurando aos jovens e adultos a conclusão desse nível de ensino, e 

ampliação do atendimento, com base nas metas educacionais da SME/RJ.  

Para concretizar estes dois desafios, foi remetido pela SME/RJ ao MEC proposta 

de novo convênio, visando à obtenção de recursos através do FNDE para ampliar o 

PEJA I (1ª a 4ª séries) de 64 para 130 turmas, atendendo a 3.200 alunos, e a criação do 

PEJA II (5ª a 8ª séries), para atender 5.000 jovens no biênio 1998/1999. O convênio 

garantiria também a formação continuada de profissionais para a área de EJA, aquisição 

de material para manutenção e ampliação das turmas, e elaboração de material didático.  
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Assinado o convênio e eleito novo prefeito, a nova gestão do PEJA propôs a 

seguinte estruturação: 

a. ensino não-seriado, acelerativo e progressivo, realizado de forma 

presencial, em horário noturno, distinto do ensino supletivo e do regular 

noturno;  

b. cada turma deveria ter no máximo 25 alunos e cada unidade escolar, 

mínimo de 100 alunos; 

c. organizado em dois segmentos: PEJA I, correspondendo ao 1º segmento 

do EF, e  PEJA II correspondendo ao 2º segmento, cada segmento 

desdobrado em dois blocos; 

d. PEJA I atenderia jovens de 14 a 22 anos iniciados no Bloco 1 na 

alfabetização, entendida como capacidade de relacionar texto e contexto, 

mantendo-se a presença das diversas áreas do conhecimento, numa 

abordagem interdisciplinar e introdutória; no Bloco 2, essas áreas 

começariam a ser trabalhadas em suas especificidades; 

e. PEJA II atenderia jovens de 14 a 25 anos, que não concluíram o EF, 

também em dois blocos, com 870 horas cada, cabendo a cada 

componente curricular 60 horas em cada unidade de progressão, 

perfazendo 180 horas no bloco; 

f. Linguagens Artísticas e Línguas Estrangeiras seriam oferecidas com 

carga horária de 150 horas, a primeira no Bloco 1 e a segunda no 2. 

    Os dois segmentos teriam em comum: 

a. organização do trabalho em dias-aula em substituição às horas-aula; 

b. avaliação participativa e continuada, feita pelo coletivo de professores, 

considerando as aquisições e mudanças de comportamento dos alunos 

tendo as escolas autonomia para criar formas diferenciadas de avaliação;  

c. ausência da reprovação convencional: os alunos avançariam à medida em 

que atingissem os objetivos previstos; 

d. cada bloco seria constituído por três unidades de progressão, permitindo 

ser o curso concluído em 22 meses; 

e. manutenção do mesmo professor nas três unidades de progressão de 

cada bloco, garantindo a continuidade de trabalho com o aluno; 

f. recuperação paralela diária para todos os alunos que apresentassem 

dificuldade; 
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g. elaboração de material próprio para cada componente curricular, 

reproduzido para cada aluno, e utilização de fitas de vídeo da MultiRio3 e 

da Fundação Roberto Marinho, como instrumentos de apoio; 

h. implantação de centros de estudos para os professores. 

Essa estrutura foi regulamentada pelo Conselho Municipal de Educação, através 

da deliberação 03/99. Em 2005, pelo parecer 06/2005 do mesmo Conselho, de acordo 

com a Lei nº 9394/96 e em atendimento à demanda, o atendimento foi ampliado 

também para adultos, alterando-se a designação de PEJ para PEJA. Esse conjunto de 

procedimentos não só validou a experiência realizada como contribuiu para definir a 

política municipal de EJA.  

2. ABRANGÊNCIA ATUAL E FUNCIONAMENTO 

2.1 Abrangência 

Em março de 2005, o PEJA funcionava em 117 unidades escolares, todas no 

período noturno e dez também com classes no diurno, com 1.051 turmas. Nessas escolas 

trabalhavam aproximadamente 1.200 professores, atendendo a 32.482 alunos.  

Tabela 1 

PEJA I   Turmas  Alunos 14 a 18 
anos 

mais de 
18 anos 

    BlocoI     194  5.496      566   4.930 
    Bloco II    208  6.067   1.147   4.870 
PEJA I I      
     Bloco I    313   9.926   3.803    6.123 
     Bloco II    336 10.993   4.643   6.350 
Total 1.051 32.482 10.159 22.273 

Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Secretaria de Educação. 
Assessoria Técnica de Planejamento. Informações Gerenciais. Matrículas do 
PEJA –  março 2005.  

  

Observa-se número progressivo de matrículas e predominância de alunos 

maiores de 18 anos, embora seja expressivo o número de matriculados na faixa de 14 a 

18, nos dois blocos do PEJA II. Isto significa que esse alunado abandonou ou foi 

expulso da escola nos primeiros anos do ensino. Quanto ao gênero, a maioria dos 

matriculados é do sexo feminino, sendo 14.603 alunos e 17.879 alunas. 

Nos últimos anos, o PEJA tem demonstrado vitalidade e capacidade de 

expansão. Além das turmas nas unidades escolares, mantém duas classes anexas  na 

própria Prefeitura Municipal e articula-se com outras 156, instaladas pelo Programa de 

Aumento da Escolaridade (PAE), que oferece cursos de complementação da 
                                                
3 Empresa de multimeios da Prefeitura do Rio de Janeiro, responsável pela produção de programas de TV, 
vídeos e publicações para as escolas municipais. 
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escolaridade no EF à população beneficiada pelo Programa de Urbanização de 

Assentamentos Populares do Rio de Janeiro.4 Por sua vez, o CREJA tem se preocupado 

em atender pessoas com necessidades especiais, em articulação com o Centro Integrado 

de Atendimento ao Deficiente e com a Fundação Helena Antipoff, que colocam a sua 

disposição professores itinerantes. Essa clientela tem crescido nos últimos anos, pelo 

aumento da consciência do direito à educação.  

2.2 Funcionamento 

O funcionamento do PEJA foi investigado em dois CIEPs e no CREJA. Os dois 

CIEPs pesquisados situam-se na zona norte carioca, próximos a morros e favelas. Um 

deles apresenta fácil acesso por meio de transporte público; a rua de acesso, porém, é 

pouco movimentada durante a noite e não há sinalização indicando a escola. O outro 

CIEP encontra-se em um bairro que foi dividido com a construção da Linha Amarela5, 

que o desestruturou e atualmente prejudica a circulação de transeuntes. O acesso a este 

último CIEP é difícil; não há ônibus que passem pela rua da escola e a estação do metrô 

fica do outro lado da via expressa. Para chegar à escola é preciso cruzar uma longa 

passarela, deserta e escura durante a noite, e percorrer a frente de um grande cemitério.  

O CIEP A funciona em três turnos, oferecendo os dois segmentos do EF regular 

no diurno, e o PEJA no noturno (18 às 22 horas). Desde 1986 nele existe o bloco I do 

PEJA I, mas apenas em 1998 implantou o bloco 2 do PEJA I e todo o PEJA II. No 

momento da pesquisa, essa escola contava com 15 turmas, sendo sete do PEJA I e oito 

do PEJA II. 

O CIEP  B também oferece o EF regular em dois turnos durante o dia, com 

quatro turmas de PEJA I e quatro de PEJA II, no horário noturno, e uma turma do PEJA 

I em horário diurno, implantado em 2003, com cerca de 20 alunos. A diretora afirmou 

que a expectativa era de que haveria maior procura pelo diurno, tendo sido abertas 

inscrições para duas turmas, esperando atender aos pais e mães de alunos da escola,6 o 

que não ocorreu porque muitos disseram não ter condições de pagar o transporte. A  

                                                
4 O PAE conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e sua execução 
está a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação, através do PEJA, de organizações da sociedade civil, especialmente o Viva Rio, e do Centro de 
Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC). 
5 Via expressa que liga a Ilha do Fundão, junto à Linha Vermelha, à Barra da Tijuca, cortando vários 
bairros cariocas. 
6 Segundo os professores, a maioria dos alunos atendidos nos dois CIEPs pesquisados são alunos oriundos 
do período diurno da mesma escola. 
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maioria dos alunos reside no entorno da escola e a procura pelo PEJA tem aumentado, 

só não sendo maior em decorrência da atuação do PAE. 

2.3 Estrutura e equipamentos disponíveis  

O CIEP A tem estrutura física bem conservada, suas paredes não estão pixadas, 

a iluminação é adequada e os ambientes são arejados. Recentemente passou por reforma 

e as meias-parede projeto original foram aumentadas até o teto, criando salas de aula 

tradicionais. O CIEP B, entretanto, apresenta-se degradado, com paredes mal 

conservadas e deficiências de iluminação interna e externa.  

Esses CIEPs e outras unidades escolares aliam a EJA ao EF regular. Em alguns 

casos, isso gera a impossibilidade de utilização de alguns espaços da escola, como no 

caso do CIEP B em que a EJA não ocupa todos os espaços disponíveis da escola. No 

CIEP A, observou-se que os banheiros ficam fechados durante a noite, sendo abertos 

apenas quando algum aluno solicita. Esta estratégia é utilizada para inibir o consumo de 

drogas nas dependências da escola, procedimento já constatado em outras pesquisas 

sobre o funcionamento noturno do ensino regular e do supletivo, e atualmente da EJA. 

Nos CIEPs pesquisados  há salas de informática, equipadas com computadores e 

acesso à Internet; não estão, porém, à disposição dos alunos. No CIEP A, está fechada 

por falta de monitor que acompanhe as atividades. No CIEP B, a sala foi instalada em 

convênio com a concessionária da Linha Amarela que cedeu dez computadores, 

comprometendo-se a mantê-los. Entretanto, este acordo não foi cumprido; as máquinas 

não estão funcionando e a concessionária pretende doá-las à escola, cessando a parceria 

e a responsabilidade de manutenção. A escola está arcando com o prejuízo de um 

laboratório de informática que não funciona e não pode receber novos computadores da 

Prefeitura Municipal, por já tê-los. A Prefeitura, no entanto, não realiza manutenção dos 

equipamentos, com base no acordo firmado. Nem mesmo os professores têm acesso aos 

computadores. 

2.4 Organização do tempo  

Nas unidades escolares, as aulas são organizadas em módulos temáticos que 

duram quatro horas; um professor fica na mesma turma durante todo esse tempo. Evita-

se dessa forma a fragmentação produzida pela organização tradicional por disciplinas, 

em aulas de 45 minutos, passando a trabalhar com componentes curriculares. Os 

professores foram unânimes em afirmar que poder dispor de um dia para cada turma é a 

diferença do PEJA.  
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Além da organização por componentes curriculares, o PEJA dá especial atenção 

a atividades culturais. São realizadas palestras e aulas-passeio para a ampliação das 

experiências dos alunos. No CIEP B tais atividades não foram muito citadas; no CIEP 

A, entretanto, os professores relataram como elas ampliam e diversificam os 

conhecimentos dos alunos, rompendo com barreiras interpostas por condições 

financeiras e de trabalho, e da pouca oferta de atividades culturais nas regiões em que os 

alunos moram. A coordenadora deste CIEP observou, no entanto, que os alunos são 

obrigados a pagar o deslocamento com recursos próprios, quando da realização de 

atividades fora da escola. 

As unidades escolares enfrentam os problemas de pontualidade e freqüência dos 

alunos. Como a maioria trabalha durante o dia, é difícil conseguir chegar à escola às 

18h. Isso faz com que as atividades comecem às 18h30min ou 19h. A explicação 

apresentada para marcar o início das aulas às 18h é que, devido a questões de segurança, 

não podem terminar depois das 22h. Comumente, o tempo de aula é prejudicado pelo 

atraso no começo do turno e pelo término mais cedo. 

A primeira hora é dedicada a aguardar os alunos. Houve tempo em que existiram 

aulas de reforço nessa primeira hora; hoje praticamente não existem. Nesse primeiro 

horário, acontece ainda o jantar dos alunos. A direção, a coordenação e os professores 

vêm buscando, por meio da realização de atividades não-presenciais, superar esta perda 

na carga horária diária.  

A questão do horário de entrada e saída de alunos costuma ser um forte ponto de 

conflito em muitas redes de ensino, que ignoram a inadequação do horário de entrada, 

incompatível com o horário de saída do trabalho, para os que estão empregados e o 

mantêm, independente da realidade, quando não impedem a entrada do aluno atrasado. 

A experiência do CIEP A está na contramão das práticas correntes e legitima alternativa 

considerada por muitos como impensável ou improvável. 

Professores do CIEP A reclamaram do aumento no número de alunos nas salas 

de aula. Afirmaram que quando trabalhavam com turmas menores era possível o 

atendimento individual, atualmente impossível em turmas com 35 alunos.  

Um professor afirmou que a organização de atividades em torno de um projeto 

anual, articulador do período letivo, favorece a integração entre as áreas. Outros 

professores manifestaram também que a estrutura curricular diferenciada do PEJA 

proporcionava melhor relação entre os alunos adultos e jovens, na medida em que se 

tornavam mais participativos e com possibilidade de compartilhar conhecimentos e 
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experiências de vida. Uma professora de Língua Estrangeira observou que os interesses 

de jovens e adultos por esse aprendizado são bastante diferentes. Aprender inglês para 

os mais jovens significa a possibilidade de se familiarizar com determinados gostos 

musicais, como o hip hop; adultos e idosos apresentavam curiosidades de outra ordem. 

Chama atenção a aspiração dos professores de ser a Educação Física reinserida 

como prática para os alunos da EJA, oferecendo atividades compatíveis com as 

respectivas faixas etárias. 

Entre os professores, há preocupação com a formação de turmas e grupos de 

trabalho de alunos que respeitem a diversidade dos sujeitos. Há interesse em não separar 

os alunos por faixa etária, ou por religião, naturalidade, hábitos, gênero, raça etc. Por 

sua vez, alguns alunos afirmaram que novas formas de sociabilidades estavam sendo 

aprendidas, nas interações entre jovens e adultos. Por outro lado, preocupam-se por não 

terem certeza que os conteúdos aprendidos sejam suficientes para lhes assegurar 

condições de continuidade dos estudos. Desejam que o PEJA se prolongue para o 

Ensino Médio (EM), para não terem de enfrentar mudanças provocadas pela 

transferência de escola e modalidade de ensino. 

2.5 Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos 

Situado no centro da cidade, em um sobrado restaurado, o CREJA conta com 

ampla oferta de transporte público, principalmente o metropolitano. Foi criado para 

jovens e adultos do município, mas está atendendo a moradores da Baixada Fluminense 

e de outros municípios da Região Metropolitana, devido sua proximidade com locais de 

trabalho. A criação do CREJA era idéia antiga e concretizou-se em maio de 2004. Seu 

objetivo principal é oferecer a jovens e adultos oportunidades variadas de estudo, 

proporcionando o aumento da escolaridade, o compromisso com a educação permanente 

e o desenvolvimento de características essenciais ao perfil de trabalhador. Previu-se a 

matrícula de dez alunos por turma, mas estão sendo atendidos 15, pela grande procura. 

Oferece o PEJA I e II, estimando-se a média de um ano para a conclusão dos dois 

blocos de cada módulo. 

A estrutura física do CREJA merece especial atenção. Em lugar de salas de aula, 

possui salas-ambiente para cada disciplina do PEJA II: Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, de História/Geografia e Língua Estrangeira, todas com televisão e vídeo. Ao 

PEJA I é reservada uma sala única, também ambientada e equipada. Há ainda auditório 

e salão para realizar atividades ligadas às artes. As salas de leitura e informática ainda 
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não estão funcionando. Os alunos dispõem de refeitório, com oferta de lanche; na falta 

da sala de leitura, utilizam-no para estudo.  

O CREJA apresenta estrutura pedagógica diferenciada, com duas horas diárias 

em aulas presenciais, complementadas com outras duas horas de  atividades não-

presenciais, prioritariamente culturais. Funciona das 7h às 22h, em seis turnos de duas 

horas, com intervalos de 15m. Mesmo com apenas duas horas presenciais, o CREJA 

segue o mesmo modelo em relação às áreas de conhecimento. No projeto está prevista 

também a oferta de cursos profissionalizantes e aulas de informática, para seus alunos, 

alunos de outras unidades e outros interessados; mas esses cursos não estavam 

implantados, no momento da pesquisa. 

Embora com um ano de funcionamento, as atividades não-presenciais ainda não 

estavam plenamente sistematizadas, enfrentando-se as mesmas dificuldades relatadas 

para os CIEPs. A coordenação pedagógica observou que alguns professores ainda não 

perceberam a importância das atividades culturais. Suas maiores preocupações 

direcionavam-se para o controle das atividades desenvolvidas: “Os alunos foram, ou 

não?” “Foram eles mesmos que escreveram sobre as atividades ou copiaram de 

alguém?”  Acreditam que as atividades em sala de aula podem ser melhor controladas e 

que o controle é mais positivo do que a liberdade. 

Apurou-se também a resistência de alguns alunos à nova organização curricular. 

Um grupo apresentou queixa à 1ª Circunscrição Regional de Ensino, à qual o CREJA é 

subordinado, alegando que estavam indo à escola, mas não estavam tendo aula. Outros 

alunos começaram a faltar, entendendo que, por não estarem escrevendo, não estavam 

aprendendo.  

2.6 A presença juvenil e as condições de atendimento 

A procura do Programa por jovens é crescente, pela “expulsão”  da escola 

regular, ocasionada pelo mal justificado “ fracasso escolar” . Há os alunos que são 

“convidados”  pelos coordenadores dos turnos diurnos a se transferirem para o PEJA, 

para deixar de “causar problemas”. Por outra parte, essa procura é justificada pela 

entrada do jovem no mundo do trabalho; gravidez precoce, situações decorrentes da 

violência etc., que motivaram a interrupção dos estudos. 

Por sua vez, os motivos que levam adultos e idosos a procurar o PEJA são os 

mais variados: necessidade da alfabetização; desejo de equiparar sua escolaridade com a 

do seu companheiro(a); prosseguimento dos estudos para conseguir emprego ou 

promoção no trabalho etc. Os mais velhos relatam que tiveram medo de voltar a estudar, 
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de conviver com os mais jovens e de ser discriminado. De maneira geral, os relatos dão 

conta de que o medo fora infundado, que as relações estabelecidas com o corpo docente 

e discente são amistosas e cordiais. Mas a presença dos jovens junto aos adultos revela 

conflitos na relação intergeracional, que demandam análise mais acurada, assim como 

dificuldades no seu atendimento, por parte da unidade escolar. Nas escolas investigadas, 

havia o cuidado para manter número proporcional de alunos jovens e adultos 

Alguns professores afirmaram que os mais jovens desistem logo da escola, às 

vezes nos primeiros dias sem que tenham tido oportunidade de se ambientar com a 

proposta. Uma coordenadora afirma que os jovens têm comportamento mais instável, 

são mais faltosos e menos pontuais. Observou, contudo,  que a relação com os adultos e  

os idosos tem proporcionado mudanças positivas no comportamento dos jovens, com 

seu conseqüente amadurecimento, e que a presença dos jovens também produz 

mudanças positivas no comportamento de adultos e idosos.  

O desafio de construir um trabalho pedagógico que possa atender às expectativas 

e condições destas diferentes faixas etárias não está dissociado do desafio de criar 

condições favoráveis para que o relacionamento entre estes sujeitos seja positivo e 

produtivo. A presença crescente de jovens na EJA tem trazido novas questões que 

demandam preparo dos professores para enfrentá-las. Uma destas questões diz respeito 

a adolescentes e jovens em conflito com a lei que precisam, obrigatoriamente, voltar a 

estudar.  

Jovens e adultos afirmaram enfrentar dificuldades para freqüentar as aulas 

relacionadas com a conjugação trabalho-escola. Muitos, especialmente empregadas 

domésticas e trabalhadores do comércio informal, reclamaram das inconstâncias nos 

horários de trabalho; das grandes distâncias entre o local de trabalho e a escola; 

problemas relacionados com a família e a comunidade em que moram, sobretudo as 

interdições estabelecidas pelo tráfico de drogas; além de dificuldades financeiras para 

pagar o transporte até a escola. 

2.7 Quadro docente e formação continuada 

O corpo docente do PEJA é formado tanto por professores que estão iniciando 

carreira no magistério, como por  professores que nela estão há mais de 30 anos. Alguns 

professores participaram da formulação e implementação iniciais e da reformulação do 

PEJA. Alguns afirmam ter iniciado as atividades com a EJA pela necessidade de 

trabalhar mais um turno diário, mas o contato com jovens e adultos produziu novos 
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sentidos e significados. Foi recorrente a narrativa sobre o sentimento de se sentirem  

desafiados no PEJA e de contarem com maior reconhecimento por parte dos alunos.  

Os professores do PEJA têm formação continuada realizada através dos centros 

de estudo, realizados na própria unidade escolar, em horários especialmente reservados. 

Nos CIEPs A e B, os professores do PEJA I e II encontram-se quinzenalmente, durante 

o período de quatro horas. No CREJA, o PEJA II tem centros de estudos semanais e o 

PEJA I apenas de 15 em 15 dias, ambos com  apenas duas horas. 

A possibilidade de troca constante de conhecimentos e experiências entre os 

pares nos centros de estudo parece estar sendo um elemento determinante para muitas 

experiências bem-sucedidas. A resistência dos professores especialistas em pensar para 

além da sua área de conhecimento, abrindo-se para perspectivas interdisciplinares, 

demanda maior diálogo, desafiando-os a realizar trabalhos em comum. 

Além dos centros de estudo, o PEJA promoveu em 2003, um ciclo de estudos, 

abordando as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA (Parecer CNE/CEB 

11/2000), e em 2004 realizou três cursos de extensão para a formação de seus 

educadores, dois com a PUC-Rio e um com a UFF. Com duração entre 100 e  120 

horas, atendem até 500 professores e gestores, em palestras, atividades presenciais e 

não-presenciais, desenvolvidas nos pólos dos diferentes bairros, em fins de semana. 

2.8 Material didático 

A elaboração de material didático estava incluída na proposta inicial do PEJA e 

foi aprovada pelo Conselho Municipal de Educação em 1999. Para sua elaboração, no 

entanto, foram convidados professores da rede que não tinham experiência na EJA. O 

material confeccionado e enviado às escolas era, na verdade, um conjunto de apostilas 

que adaptava a proposta curricular do regular diurno para o PEJA II.  

No final de 2000, foi feita avaliação desse material por componente curricular, 

indicando a necessidade de reformulação. Constituiu-se, inicialmente, um grupo de 

professores de Matemática para a reelaboração das apostilas desta disciplina,  as mais 

criticadas. Seguiu-se a reformulação das apostilas de Ciências, também por professores 

do PEJA.. A revisão deste material já havia se iniciado, quando surgiu o programa 

Aprimorando o olhar da EJA sobre a Multieducação, que tem o objetivo de elaborar 

fascículos de EJA para compor o núcleo curricular básico Multieducação; com isso,  os 

trabalhos anteriores foram interrompidos. 

Desde 2004, essa proposta vem passando por um processo de aprofundamento, 

procurando atender à  produção de diretrizes para os diversos componentes curriculares, 
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nas quais fiquem evidenciados os princípios de cada componente. Professores do PEJA 

I lembraram que os materiais supõem alunos com grau de autonomia de leitura e escrita 

que a maior parte deles ainda não atingiu. Isso cria complicações, provocando, no 

limite, desistências. 

Além dos materiais didáticos por disciplina e do núcleo curricular básico, estão 

sendo elaborados fascículos para apoio dos professores, contendo os princípios político-

pedagógicos da EJA. Nesse sentido, tomando por base as reflexões desenvolvidas no 

curso de formação realizado em parceria com a UFF e atendendo às demandas e 

reivindicações dos professores, estão sendo aprofundadas temáticas relativas a direitos 

humanos, diversidade cultural, juventude e trabalho. 

2.9 Avaliação 

Nos documentos do PEJA, a avaliação está definida como participativa e 

contínua; os alunos devem ser avaliados durante todo o processo na aquisição de 

conteúdos e na mudança de comportamento. Além disso, as escolas têm autonomia para 

criar formas diferenciadas de avaliação. Segundo professores e coordenadores, as 

avaliações fundamentam-se na participação e na realização das atividades propostas em 

sala de aula ou fora dela. Avaliações por meio de instrumentos individuais são 

realizadas ao final das unidades de progressão e há momentos especiais nos quais os 

trabalhos produzidos pelos alunos são socializados entre diferentes turmas.  

Os professores demonstraram haver impasses em relação às unidades de 

progressão. Alguns opinam que certos alunos precisam de mais tempo para passar para 

a próxima unidade; nem todos têm o mesmo ritmo e  isso precisa ser respeitado. Mas, 

sofrem grande pressão dos níveis centrais da SME/RJ para que todos os alunos sejam 

promovidos para a unidadeseguinte, no prazo estipulado. Os alunos também se 

preocupam: o mais importante para eles é saber se estão aprendendo, pois observam que 

alguns mudam de unidade sem dominar a anterior. Algumas atitudes dos professores 

lhes parecem estranhas, por não compreender a tênue linha que separa uma postura 

permissiva e descomprometida, com outra que, embora assumindo riscos, opta por 

manter alguns alunos na unidade ou fazê-los avançar. 

No geral, os alunos tiveram posições diferentes sobre o processo de avaliação. 

Alguns consideram que deveria haver mais provas; outros compreendem que a 

avaliação feita de forma progressiva é positiva, reduzindo a tensão provocada pela 

realização de provas. Mas foram unânimes em afirmar-se temerosos em relação ao que 
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aconteceria quando chegassem ao EM, no qual há excesso de conteúdos e quando 

seriam avaliados por provas. Sabem isso através de ex-colegas, que relatam o quanto 

sofriam, pois tudo é muito diferente. 

O CREJA realiza testes com os candidatos, para avaliar em que turma serão 

integrados. O procedimento mais adotado tem sido inserir o aluno em unidade anterior, 

por ser mais adequado promovê-lo rapidamente do que fazê-lo retornar, caso não 

consiga dominar unidade mais avançada. Em seu projeto pedagógico, estão previstas 

práticas de auto-avaliação.  

3. OBSERVAÇÕES FINAIS 

3.1 A proposta original do PEJA, no bojo do chamado “populismo socialista” , 

ou “socialismo moreno”, estava referida a preocupações internacionais com o problema 

da juventude e já revelava a prioridade concedida à escolarização de adolescentes e 

jovens, em lugar da educação de adultos, conforme revelado mais tarde por Darcy 

Ribeiro, em sua infeliz expressão: “Deixem os velhinhos morrer em paz” . No entanto, 

embora ofertado oficialmente para jovens, sempre recebeu adultos, considerados 

“ouvintes”  até a reestruturação feita em 1998. 

3.2 O PEJA foi um dos primeiros programas a retomar as experiências de 

alfabetização e conscientização realizadas havia mais de vinte anos, durante curto 

período. Resgatar a proposta de Paulo Freire e as práticas educativas desenvolvidas no 

tumultuado Brasil do início dos anos 1960 não se configurava tarefa fácil, de tranqüila 

execução e sem contradições. 

3.3 O PEJA tem uma história interessante e reveladora da política de 

atendimento a jovens e adultos trabalhadores com escolarização incompleta ou precária. 

Está em momento de ampliação de suas atividades e aprofundamento de seus trabalhos. 

Mas sua estrutura de programa, na SME/RJ, embora lhe permita relativa flexibilidade e  

possibilite agilidade, não lhe dá o respaldo político-administrativo de que precisa. Por 

exemplo, só no final de 2004 foi incorporado no sistema de estatísticas oficiais e de 

acompanhamento sistemático de suas ações. 

3.4 A ampliação do PEJA para o segundo ciclo do EF e a certificação, garantidas 

na reestruturação de 1998, foi fundamental para a ampliação das matrículas, para a 

diminuição das desistências e, sobretudo, para a garantia do direito à educação. 

3.5 Embora nos últimos anos o PEJA tenha ampliado o atendimento aos jovens e 

adultos com escolarização deficiente, oferecendo-lhes o EF completo com nova 
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sistemática, sua presença na rede municipal de ensino é ainda limitada e seu 

atendimento à população necessitada ainda é reduzido.   

3.6 Merecem destaque as ações de formação, tanto as que acontecem 

rotineiramente nos centros de estudo, quanto, e principalmente, os cursos de extensão 

realizados em pareceria com universidades. 

3.7 O material didático específico para os alunos do PEJA ainda é um problema 

em processo de solução. Pressuposto para elaborá-lo é a definição prévia das diretrizes 

por componente curricular, em processo. 

3.8 No que diz respeito ao CREJA, por ser um centro de referência, há 

expectativas de que nele as questões mais candentes da EJA ganhem destaque e que 

novas experiências sejam gestadas. Se a intenção da SME/RJ é ampliar a experiência, 

faz-se necessária também melhor avaliação do fluxo de alunos, melhor sistematização 

das atividades não-presenciais e melhor avaliação dos resultados da aprendizagem. 

3.9 A EJA é historicamente identificada com o ES. A reflexão construída nos 

últimos anos afirma que ela precisa ter  formato correspondente à realidade dos alunos. 

Para tanto, os tempos e espaços devem ser definidos no interior das experiências em 

construção, na escola e fora dela; as matrículas devem ocorrer ao longo do ano, a 

freqüência deve ser flexível e a avaliação contínua. O PEJA parece caminhar nessa 

direção.  

3.10 Pode-se afirmar ainda que a experiência inicial do PEJA, sua manutenção  

no período de crise dos anos 1990 e sua reestruturação foram definindo 

progressivamente uma política municipal para a EJA, embora contido pela burocracia 

da SME/RJ. 
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