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GESTÃO ESCOLAR E PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO DO CENTRO 

EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS 
(CEJA) – BAURU/SP 

_____________________________________ 
RESUMO  
 
O trabalho resgata brevemente o histórico da EJA do Brasil e a 
trajetória do Centro Educacional de Jovens e Adultos (CEJA). 
Com esta intenção, buscou-se informações sobre o histórico do 
CEJA, da Gestão Escolar e do Projeto Político Pedagógico. O 
CEJA proporciona escolarização equivalente às quatro primeiras 
séries da Educação Básica, as classes localizam – se em 
diversos bairros da cidade. Sua metodologia é articulada a 
proposta de Paulo Freire com as demais que existem na 
Educação. Com base na Pesquisa observa-se que a elaboração 
do Projeto Político Pedagógico do CEJA foi uma conquista que 
auxilia a prática administrativa e pedagógica. A Gestão 
Democrática busca ação transformadora na escola, promove a 
divisão de responsabilidades, enriquece os processos de busca 
coletiva, de soluções para os problemas da Unidade Escolar e 
em suas relações com a comunidade e promove uma educação 
que proporcione ao educando praticar a cidadania para interagir 
ativamente na sociedade. 
 
Palavras-chave: Trajetória. CEJA. Gestão Democrática. Projeto 
Político Pedagógico. 

_____________________________________ 
ABSTRACT 

The work rescues briefly the history of adult education in Brazil 
and the trajectory of the Educational Center for Youth and Adults 
(CEJA). With this intention, we sought information about the 
history of CEJA, the School Management and Pedagogical 
Political Project. The CEJA provides schooling equivalent to the 
first four years of Education Basic, the classes are located  in 
many city neighborhoods. Its methodology is articulated to the 
proposal of Paulo Freire with the others that exist in education. 
Based on the research shows that the development of 
Pedagogical Political Project  was an achievement that helps the 
administrative and pedagogical practice. The Democratic 
Administration seeks transformative action in the school 
promotes the division of responsibilities, enriches the process of 
seeking collective solutions to the problems of School and its 
community relations and promote an education that gives the 
student practice the citizens to interact actively in society. 
 
Keywords: Trajectory. CEJA. Democratic Management. 
Pedagogical Political Project.
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1  INTRODUÇÃO 

Sabe-se que até o início do século XX, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 

Brasil não possuía uma organização sistematizada e integrada ao sistema formal de ensino.   

Com a economia baseada no sistema agrário, com a mão-de-obra escrava, que se es-

tendeu até a metade do século XIX, associando a uma concentração do poder político, nas 

mãos da oligarquia rural, não havia interesse das classes detentoras do poder político e eco-

nômico na expansão da escolarização básica à população.  

Desse modo, não havia uma preocupação com a educação. O modelo econômico e 

social não exigia uma ampla escolarização da população brasileira, o que permitiu deixar de 

lado a maioria dos analfabetos, não lhes garantindo o direito à educação. 

O atendimento escolar na educação elementar destinava as elites. Assim o Brasil foi 

constituindo uma estrutura social injusta excluindo a maioria da população nos destinos políti-

cos e econômicos do país.  

Atualmente no Brasil, o maior número de analfabetos se constitui de pessoas com 

mais idade, geralmente o migrante que chega às grandes metrópoles provenientes de áreas 

rurais empobrecidas, com uma passagem curta e não sistemática pela escola e trabalhando 

em ocupações urbanas não qualificadas, após experiência no trabalho rural na infância e na 

adolescência, que busca a escola tardiamente para alfabetizar-se ou cursar algumas séries da 

EJA. Entre os educandos desta modalidade de ensino, estão também os jovens e adolescen-

tes recém excluídos do sistema regular e os idosos que retornam aos bancos escolares.  

Neste contexto, interessou-se investigar sobre a EJA, especificamente, a história do 

CEJA de Bauru abordando questões referentes à historicidade da Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil e em Bauru, considerações sobre a Gestão Escolar Democrática, Legislação 

e compromisso de todos, teceu-se algumas conceituações sobre o Projeto Político 

Pedagógico, uma breve descrição da análise documental do Projeto Político Pedagógico da 

Unidade CEJA e depoimentos de alguns educadores que atuaram e atuam na Gestão da 

Unidade CEJA.  

Constituem-se como objetivos da Pesquisa: 

1. Investigar e adquirir as fontes de informações sobre a EJA. 

2. Coletar dados na Unidade Escolar CEJA e Secretaria Municipal da Educação de 

Bauru. 

3. Investigar o processo administrativo da Unidade Escolar CEJA. 

4. Levantar dados relevantes das mudanças administrativa, referentes à Gestão De-

mocrática e a elaboração do Projeto Político Pedagógico. 
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Por meio de uma análise documental e das reflexões teóricas citadas, baseadas na 

bibliografia estudada, pressupõem-se que a elaboração democrática e sua aplicação conscien-

te auxiliarão na transformação da prática administrativa, pedagógica no contexto escolar na 

busca de uma ação transformadora. Essa busca contribuirá para uma educação, que repre-

sente muito mais do que saber ler e escrever, uma educação que leva a conquista do educan-

do, da sua independência e da sua valorização, enfim de exercer a sua cidadania. 

2 DESENVOLVIMENTO 

A EJA passou a ocupar seu espaço na História da Educação Brasileira a partir da 

década de 30, quando um sistema público de educação elementar passa a se firmar no país. 

O Governo Federal traçava diretrizes educacionais para o país com o objetivo de ampliar a 

educação elementar. 

[...] o analfabetismo era concebido como causa e não efeito da situação 
econômica, social e cultural do país. Essa concepção legitimava a visão do 
adulto analfabeto como incapaz e marginal, identificando-o psicologicamente e 
socialmente com a criança (PROPOSTA CURRICULAR EJA, 1997, p.20). 

Segundo a Proposta Curricular de Educação de Jovens e Adultos é importante que se 

tenha: 

[...] visão de alfabetização como processo que exige um certo grau de continui-
dade e de sedimentação. Desde os anos 50, eram recorrentes as críticas a 
campanha que pretendiam alfabetizar em poucos meses, com perspectivas va-
gas de continuidade, depois das quais se constatavam altos índices de regres-
são ao analfabetismo. Os programas mais recentes prevêem um tempo maior, 
de um, dois ou até três anos dedicados à alfabetização e pós-alfabetização, de 
modo a garantir que o jovem ou adulto atinja maior domínio dos instrumentos 
da cultura letrada, para que possa utilizá-los na vida diária ou mesmo prosse-
guir seus estudos, completando sua escolarização (BRASIL, 1997, p.28). 

Segundo o Censo 2000, no Brasil além dos 13,6% identificados como analfabetos, es-

tão incluídas nesse contingente as pessoas que tem o domínio precário da leitura e da escrita 

e que ficam impedidas de utilizar eficazmente essas habilidades para continuar aprendendo, 

para acessar informações essenciais a uma inserção autônoma em muitas das dimensões que 

caracterizam as sociedades contemporâneas, como aponta a Proposta Curricular de Educação 

de Jovens e Adultos e para suprimir essa situação, o CEJA de Bauru tem como meta a realiza-

ção de uma Educação de qualidade àqueles que foram excluídos do saber escolar. 

A trajetória do CEJA iniciou-se em 1984 quando Administração Municipal de Bauru 

criou um serviço municipal de Educação de Jovens e Adultos, coordenado por uma equipe de 

professores, psicólogos e pedagogos conscientizados sobre as causas do analfabetismo na 

cidade e os caminhos a serem percorridos para superá-las. Esta conscientização teórica serviu 

para orientar a prática dos profissionais desse Programa que, objetivada materialmente, se 

tornasse um instrumento de mudança da realidade que, no caso dessa equipe, seria a redução 
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do índice de analfabetismo. O município com uma população de 223,6 mil habitantes, 35 mil 

pessoas eram consideradas analfabetas, ou 15,6% da população, o que configurava uma 

situação inadmissível em uma sociedade democrática. 

Em 1985 foi criada a Comissão Municipal de Educação de Jovens e Adultos, 

iniciando-se a implantação das primeiras classes de EJA, tendo estagiários como docentes. 

Neste ano, também foi elaborada a Proposta de Educação de Jovens e Adultos da Prefeitura 

Municipal de Bauru. Sobre a criação da Comissão Municipal de Educação de Adultos a 

professora Marisa detalha: 

[...] Seria necessário, portanto, um organismo que coordenasse este novo 
trabalho, e foi criada a Comissão Municipal de Educação de Adultos. As 
pessoas que faziam parte tinham uma história de envolvimento político com a 
educação, inclusive de movimento sindical e com movimento de trabalhadores 
da educação. Esta Comissão foi a que traçou um plano de Educação de adultos 
para o município de Bauru (CASÉRIO, 2003, p. 59). 

A proposta pretendia ir além do domínio do instrumento básico, enriquecer o conteúdo 

programático com atividades e práticas mais amplas. 

O documento “Uma Proposta para Educação de Adultos de Bauru”, deixa bem claro 

que essa forma de educação exigia do educador competência técnica e visão política, 

elementos que extirpem, do processo ensino – aprendizagem, as formas autoritárias de ação 

docente. 

A proposta de alfabetização foi baseada na metodologia de Paulo Freire, um processo 

de construção do conhecimento, como esclarece em depoimento a professora Marisa: 

[...] É impossível trabalhar com a educação de adultos, numa perspectiva trans-
formadora sem se remeter à obra teórica de Paulo Freire e da sua experiência 
com a Educação Popular e do seu pensamento em relação à educação de a-
dultos não como mera alfabetização, mas como um instrumento de tomada de 
consciência e transformação (CASÉRIO, 2003, p. 66). 

Em 1986 ocorreu a implantação da Divisão Municipal de EJA, pela Lei n.º 2656 em 

25/04/86, por meio de convênio com a Fundação Educar e a realização do primeiro concurso 

de provas e títulos para provimento das funções de Monitores de EJA. 

Com o apoio da Administração Municipal e pelo esforço de um grupo de educadores, 

efetivamente comprometido com a Educação de Adultos, o programa enfrentou muitas 

dificuldades como: a falta de compreensão das reais necessidades da população por parte de 

setores políticos locais; o preconceito e a falta de informação sobre as causas do 

analfabetismo; a precariedade de recursos e a falta de dependências adequadas e próprias, 

além de muitas limitações como afirma Casério (2003, p.18): 

[...] A implantação do Programa sofreu limitações, por influência da conjuntura 
nacional, mais especificamente pelo programa político de Bauru, e também pe-
los erros e acertos da equipe, derivados de uma visão fragmentada das teorias 
pedagógicas e pouco aprofundamento da visão política. (CASÉRIO, 2003, p.18) 
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Em 1990 o Governo Federal extinguiu a Fundação Educar, transferindo as 

responsabilidades, no que diz respeito à Educação de Jovens e Adultos, aos Estados e 

Municípios. No município de Bauru foi autorizado o funcionamento da Suplência I, vinculadas 

às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, sendo EMEF “Cônego Aníbal Difrância”, EMEF 

“Santa Maria” e EMEF “Ivan Engler de Almeida”. 

Em 1998 a Educação de Jovens e Adultos de Bauru passa a ter uma sede própria, 

criando-se o CEJA – Centro Educacional de Jovens e Adultos, com autonomia administrativa, 

de acordo com a LDBEN nº 9394/96, sendo que as classes continuariam funcionando em 

vários bairros da cidade.  

 

 
Figura 1 – Primeira sede do CEJA. 

Fonte – acervo da pesquisadora. 

 

O trabalho do CEJA em Bauru apresenta uma proposta pedagógica tendo como base 

a filosofia de Paulo Freire, articulando-a com as demais teorias educacionais. Idéias estas, 

tomadas como ponto de partida para reflexões e elaborações teóricas, visando possibilitar ao 

educando o pensar crítico sobre a realidade e como ela pode ser mudada, levando-o a ter 

comprometimento, valores e ideais que sejam exemplos de cidadania. 

Segundo a Metodologia de Paulo Freire, o educador deve partir do conhecimento do 

educando da sua visão de mundo, “do seu universo vocabular”, adquirindo o tema gerador 

explorado através do diálogo problematizador caracterizado pelo fato de que o educador e o 

educando, em situação de aprendizagem, conferem juntos sentido e significado do 

vocabulário, frase, palavramundo, tomada como objeto de conhecimento e de aprendizagem 

evitando que as tarefas escolares sejam artificiais desvinculadas das condições de vida, de 

modo solto, fragmentado. 

Sua teoria está carregada de esperança e otimismo crítico, tendo como ponto de 

partida os oprimidos, a mudança de uma sociedade de oprimidos para uma sociedade de 

iguais com a conscientização que deve ter o papel da educação. 
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[...] a História é tempo de possibilidade e não de determinações. E se é tempo 
de possibilidades, a primeira conseqüência que vem à tona é a de que a 
História não apenas é, mas também demanda liberdade. Lutar por ela é uma 
forma possível de inserindo-nos na História possível, nos fazer igualmente 
possíveis. [...] pensar a História como possibilidade é reconhecer a educação 
também como possibilidade. É reconhecer que se ela, a educação não pode 
tudo, pode alguma coisa. [...] Uma de nossas tarefas, como educadores e 
educadoras, é descobrir o que historicamente pode ser feito no sentido de 
contribuir para transformação do mundo, de que resulte num mundo mais 
“redondo”, menos arestoso, mais humano... (FREIRE, 1997, p. 35-36). 

Em 2004 foi inaugurado o CEJA II, o primeiro local que abrigaria várias classes num 

espaço próprio, onde também seria possível promover eventos de socialização entre alunos, 

professores e comunidade. 

 

 

Figura 2 – Construção do CEJA II. 

Fonte – acervo da pesquisadora. 

 

Em Agosto, do ano de 2006, iniciou-se uma grande conquista para o CEJA. A 

Secretaria Municipal da Educação de Bauru em parceria com a Universidade de São Paulo 

(UNESP) realizou o curso, Projeto Político Pedagógico: Da Intenção à Realização Prática, para 

a equipe do CEJA com o objetivo de estudar e refletir sobre o Projeto Político Pedagógico para 

que ao término dos módulos os profissionais da Unidade criassem condições para elaboração 

de propostas de mudanças e planejamento do próprio Projeto Político Pedagógico.  Neste 

mesmo ano, teve início à construção dos Pólos de Educação de Jovens e Adultos, em virtude 

da necessidade de se ter um espaço voltado à realidade dos educandos da EJA.  

Em 2007 foram inaugurados os Pólos de Educação de Jovens e Adultos, espalhados 

por vários bairros da cidade, em virtude da necessidade possuir um espaço adequado para o 

público jovem e adulto, pois até então as salas eram improvisadas em locais que muitas vezes 

não contavam com mobiliário apropriado.  
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Figura 3 – Inauguração do Pólo Mary Dota. 

Fonte – acervo da pesquisadora. 

 

Atualmente, o CEJA tem as classes localizadas em diversos bairros de Bauru, a fim 

de facilitar o acesso dos educandos às aulas, situadas em Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental, Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais de Educação 

Infantil Integradas, igrejas, centros comunitários, Pólos e regionais administrativas da 

Prefeitura Municipal. 

 

 
Figura 4 – Sala de aula na Igreja no Jardim da Grama. 

Fonte – acervo da pesquisadora. 

 

 

Figura 5 – Atual sede do CEJA. 

Fonte – acervo da pesquisadora. 
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O CEJA oferece Curso semestral com 100 dias letivos presenciais de 1º ao 4º Termo, 

equivalente as quatro primeiras séries da Educação Básica aos jovens e adultos, a partir de 15 

anos e também participa do processo de inclusão, previsto pela LDBEN, oferecendo vagas aos 

alunos portadores de necessidades especiais. 

Quanto à gestão do CEJA, desenvolve uma proposta voltada para a Gestão 

Democrática. A Gestão Democrática é o processo político através do qual as pessoas na 

escola discutem, deliberam e planejam, solucionam problemas e os encaminham, 

acompanham, controlam e avaliam o conjunto das ações voltadas ao desenvolvimento da 

própria escola.  

Segundo a CF/88 no artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: gestão democrática do ensino público, na forma da lei. 

Na LDB/96 é apresentado como princípios: VIII – gestão democrática do ensino 

público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino.  

No art.14: Os sistemas de ensino definirão as normas; I - participação dos 

profissionais da educação na elaboração da proposta pedagógica; II – participação da 

comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. No art.15 os sistemas 

assegurarão às escolas progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de 

gestão financeira. 

A Deliberação 16/99, CEE/SP define: Art.4.º - A comunidade escolar pelos corpos 

docente e discente, pais de alunos, funcionários e especialistas, todos protagonistas da ação 

educativa em cada estabelecimento de ensino. No art.5.º - A direção escolar tem como 

principal atribuição coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica, eixo de 

toda e qualquer ação a ser desenvolvida pelo estabelecimento. No art.6.º - A gestão escolar da 

escola pública, como decorrência do princípio constitucional da democracia e da colegialidade, 

terá como órgão máximo de direção um colegiado. § 1.º O órgão colegiado de direção será 

deliberativo, consultivo e fiscal tendo como principal atribuição estabelecer a proposta 

pedagógica da escola, eixo de toda e qualquer ação a ser desenvolvida no estabelecimento de 

ensino. § 2.º O órgão colegiado de direção será constituído de acordo com o princípio da 

representatividade, devendo abranger toda a comunidade escolar, cujos representantes nele 

terão, necessariamente, voz e voto.  § 3.º Poderão participar do órgão colegiado de direção 

representante dos movimentos sociais organizados, comprometidos com a escola pública, 

assegurando-se que sua representação não ultrapasse 1/5 (um quinto) do colegiado.    

Alguns mecanismos da Gestão Democrática são: Conferência Municipal da Educação, 

Conselho Municipal da Educação, Conselho do FUNDEB e outros Conselhos, Orçamento 
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Participativo na Educação, Conferência Local da Comunidade Escolar/ Assembléia Escolar, 

Conselho de Escola, Orçamento Participativo Local, Associação de Pais, Grêmio Estudantil.  

Democratizar o ensino, no entanto, não é só instalar uma escola pública, atendendo 

aos reclamos da população. É preciso garantir não só uma educação para todos, mas que 

também aprendam e não desistam depois de um tempo. O funcionamento da escola depende 

de diretrizes políticas ditadas pelo governo, mas no âmbito de cada unidade escolar, as 

mesmas diretrizes, podem beneficiar a clientela de maneira mais, ou menos, efetiva, 

dependendo de seu comando ou administração. 

A Gestão como compromisso de todos proporciona novas relações no coletivo, pois 

atuar em conjunto é o caminho para enfrentar os problemas e encaminhar soluções na escola. 

É utopia dizer que os problemas da escola pública só se resolvem através da Gestão 

Democrática, com a instalação dos Conselhos e com uma boa direção, pois ela sozinha não dá 

conta disso, mas já é um passo inicial na construção de uma sociedade mais igualitária.     

A relação democrática na escola é construída através de: formação continuada, 

fortalecimento do Grêmio Estudantil, democratização das relações de poder, Conselho escolar 

e APM, Política Educacional e Financiamento da Educação, Respeito à diversidade (cultural, 

física, ideológica), construção do Projeto Político Pedagógico. 

O Projeto Político Pedagógico (P.P.P.) é um instrumento teórico metodológico de se 

explicar os principais problemas de cada escola, propor soluções e definir responsabilidades 

coletivas e individuais na superação desses problemas. É por isso que a elaboração do Projeto 

Pedagógico, como afirma o autor: “(...) é um exercício de autonomia”. (AZANHA, 1998, p.03). 

Projeto Político Pedagógico é considerado como: Projeto - porque se projeta um 

sonho; é Político: porque educar é um ato político. A importância de se manter o político é para 

jamais descuidar-se da dimensão decisiva que é o trabalho na Educação. Ser político significa 

tomar posição, e, sobretudo a busca do bem comum. Ele provê e dá uma direção à Gestão 

Escolar; Pedagógico: porque diz respeito à reflexão sistemática, dá sentido e rumo às práticas 

educativas, contextualizadas culturalmente. 

A concretização do P.P.P. é processual, não se esgota na elaboração de um texto ou 

documento, ou na realização de uma atividade. Pauta-se no exercício crítico, na avaliação 

permanente, na articulação constante entre ação-reflexão-ação. Estará, portanto, sempre 

sendo (re) construído e contribui para melhor definição da identidade da Instituição e ajuda a 

conquistar a autonomia da escola. 

A grande contribuição do Projeto Político pedagógico na perspectiva do 
planejamento participativo está no rigor e na participação. Rigor: “É uma 
maneira de se enfrentar o processo de alienação, exigindo que as ações sejam 
intencionais. Há atualmente um apelo muito forte pela ‘prática’; este apelo pode 
nos levar ao imediatismo, ao ativismo. É preciso considerar que a prática é 
fundamental, é a finalidade mesma da instituição, mas, por outro lado, a 
realidade é complexa, e como tal deve ser enfrentada. O que queremos dizer é 
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que atuar de qualquer forma, sendo condicionado pelas pressões do ambiente 
(rotinas, ideologia) é fácil; difícil é realizarmos uma ação consciente, que de fato 
corresponda as reais necessidades (práxis). Para isso precisamos de um 
referencial teórico-metodológico. O projeto é justamente o Método que visa 
ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola, só que de uma forma 
refletida, sistematizada, orgânica, científica e, o que é essencial, participativa. 
Participação: “A teoria quando assumida por um grupo, transforma-se em força 
material” (VASCONCELLOS, 1995, p.172).  

A história da organização da sociedade humana é sinalizada por um processo de 

criação e recriação de categorização das pessoas. Este processo, por se tratar das atividades 

humanas, indica, implícita ou explicitamente, intenções. Tendo em vista os fatores econômicos, 

sociais, culturais e históricos, o ser humano constrói sua identidade nas relações que 

estabelece consigo mesmo, com os outros seres e com a natureza, ao mesmo tempo em que 

transforma a sociedade e por ela é transformado. 

Grande parte dos alunos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos, busca 

encontrar na escola um espaço que atende às suas necessidades como pessoa e não apenas 

como alunos que ignoram o conhecimento escolar. É preciso ir além da quantidade, garantindo 

a qualidade. A preocupação com a qualidade de ensino inclui também aqueles com 

necessidades educacionais especiais, uma vez que estes, por contingências mais adversas, 

também foram excluídos do processo educacional na idade adequada e hoje tomam lugar nas 

salas de aula do CEJA. 

O Projeto Político Pedagógico do CEJA torna-se relevante socialmente na medida em 

que busca registrar a prática da EJA em Bauru, realizando uma análise do contexto escolar, 

frente às necessidades educacionais dos alunos, da organização curricular, das relações 

escola-sociedade, objetivando estabelecer metas educacionais apropriadas para a realização 

de uma prática efetiva, numa perspectiva voltada para a construção de uma sociedade menos 

excludente. 

Diante do exposto o P.P.P. do CEJA foi estabelecido a partir da demanda e das 

necessidades reais que se colocam no dia-a-dia da educação de jovens e adultos. Um modelo 

de atuação circular, por meio da práxis educativa, ação/reflexão/ação, que permita inserir toda 

equipe escolar de forma atuante, não apenas como espectadores, mas que possam construir 

suas práticas de sala de aula embasadas numa proposta teórico-metodológica expressa no 

Projeto Político Pedagógico. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos colocam a 

Educação de Jovens e Adultos como: 

[...] uma promessa de efetivar um caminho de desenvolvimento de todas as 
pessoas, de todas as idades. Nela, adolescentes, jovens, adultos e idosos 
poderão atualizar conhecimentos, mostrar habilidades, trocar experiências e ter 
acesso a novas regiões de trabalho e da cultura. A EJA é uma promessa de 
qualificação de vida para todos, inclusive para os idosos, que muito tem a 
ensinar para as novas gerações (BRASIL, 2000, p.5). 

 



SANTOS, Fátima Aparecida Machado dos; COUTO, Maria Aparecida 

Revista Paulista de Educação | Vol.1 | N. 1 | Ano 2012 | p. 94 

Um dos desafios para o CEJA é o crescente número de idosos, principalmente do 

sexo feminino, que são matriculados, uma vez que as mulheres sempre fizeram parte do grupo 

dos excluídos, onde o direito à Educação era privilégio masculino. A educação de idosos ainda 

é um desafio.  

A Lei nº 10741, que dispõe sobre o estatuto do idoso, define este como a pessoa com 

idade igual ou superior a 60 anos e no Art.2º garante os seus direitos: 

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
[...] assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, para a preservação de sua saúde física, mental e seus 
aperfeiçoamentos morais, intelectuais, espirituais e sociais em condições de 
liberdade e dignidade (BRASIL, 2003, p.3). 

 

Segundo a Proposta Curricular de Educação de Jovens e Adultos afirma que: 
 

Com base em experiência e pesquisa sobre o tema, sabemos que os que 
motivos que levam os jovens e adultos à escola referem-se predominantemente 
às suas expectativas de conseguir um emprego melhor. Mas suas motivações 
não se limitam a este aspecto. Muitos referem-se também a vontade mais 
ampla de “entender melhor as coisas”, “se expressar melhor”, de “ser gente”, de 
“não depender dos outros. [...] Experiências passadas de fracassos e exclusão 
normalmente produzem nos jovens e adultos uma auto-imagem negativa 
(BRASIL, 1997, p. 42-43). 

 

O CEJA conta com repasse de recursos financeiros oriundos de verbas do Governo 

Federal, Convênio do Ministério da Educação, FNDE: Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, Programas para atendimento para a EJA, Fazendo Escola/PEJA (Programa de 

Apoio aos Sistemas de Ensino para atendimento à EJA. Outra possibilidade de angariar 

recursos financeiros é via APM – Associação de Pais e Mestres do CEJA, que possui estatuto 

próprio aprovado pelo Conselho do CEJA, conta também com o apoio técnico-administrativo e 

pedagógico junto à Secretaria Municipal de Educação que compreende: Departamento de 

Unidades Escolares e Departamento Pedagógico; Divisão da Educação de Jovens e Adultos 

(Diretor de Divisão de Educação de Jovens e Adultos); Divisão de Administração e Expediente. 

A estrutura organizacional do CEJA é composta hierarquicamente por: Diretor de 

Divisão, Coordenadores de EJA e um Coordenador que responde pela diretoria do CEJA, um 

Professor Coordenador Pedagógico, Professores de EJA, alunos, apoio administrativo: 

secretária, auxiliar administrativo, servente, merendeira e auxiliar geral. Os órgãos colegiados 

que o CEJA possui são: Conselho do CEJA, Conselho de Termo e Associação de Pais e 

Mestres.  

Em relação às necessidades: alteração dos três cargos de Coordenador de EJA para 

Diretor de EJA, criação da função/cargo de Assistente de direção e de Professor Coordenador 

Pedagógico, pretendendo-se ter no mínimo um por Pólo, em especial onde há classes em três 

períodos. Quanto à função Professor Coordenador Pedagógico em Outubro de 2009, realizou-
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se a apresentação dos projetos dos educadores interessados a concorrer à vaga para a função 

de Professor Coordenador Pedagógico e foi votado um para preencher o cargo.  Neste caso, 

se a experiência for bem sucedida, pleiteiam-se mais cargos, sendo um para cada setor e será 

realizado através da apresentação de novos Projetos ou de Concurso. 

Projeto Político Pedagógico do CEJA foi reorganizado em 2008 e tem duração 

periódica de 04 anos (2008 a 2011). O planejamento anual é realizado no início de cada ano 

letivo podendo sofrer alteração quando não atingir as diretrizes propostas. Serão realizados a 

avaliação e ajustes necessários ao aprimoramento do mesmo, garantindo a flexibilidade, 

adequação ao momento histórico e realidade social e educacional; anualmente serão 

incorporados os anexos: agrupamento de alunos e sua distribuição por turno e termo, quadro 

curricular, calendário escolar, projetos especiais. 

Segundo os depoimentos de alguns educadores que atuaram e atuam na Gestão da 

Unidade do CEJA de Bauru referiram-se a EJA como um trabalho gratificante e ao mesmo 

tempo um grande desafio, pois exigem sensibilidade e competência técnica para vencer os 

obstáculos e os diferentes segmentos que compõem a escola; terá sucesso se realmente 

existir um trabalho coletivo e comprometido com a melhoria da qualidade de ensino, 

colaborando para que a escola se torne um espaço integrador e democrático. 

 

 
Figura 6 – Equipe Gestora Atual. 

Fonte – acervo da pesquisadora. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A solução dos problemas educacionais não reside exclusivamente na escola. A histó-

ria tem mostrado que nenhum país contemporâneo alcançou níveis elevados de alfabetização 

sem que suas populações tenham conquistado, simultaneamente, melhorias substanciais nas 

suas condições de vida e uma distribuição de renda mais equilibrada. 

Quando se trata de implementar as políticas, porém, os governos têm optado por pro-

gramas propagandísticos definidos em curtos prazos para erradicar o analfabetismo, ou então, 
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desencadear campanhas emergenciais de alfabetização de adultos. Essa medida é ineficaz, 

pois são medidas desvinculadas de uma política global que promova a melhoria das condições 

de vida da maioria da população brasileira. 

As reformas implementadas nos últimos anos do século XX, em um contexto de restri-

ção de gastos públicos e de priorização do ensino fundamental para crianças, resultaram na 

descentralização da oferta e do financiamento dessa modalidade de ensino, EJA. No âmbito 

federal, as ações limitaram-se à proposição de diretrizes e referências curriculares, à distribui-

ção de subsídios pedagógicos, ao financiamento de um número restrito de projetos e à im-

pressão de materiais para municípios e estados. 

A EJA só retornou à agenda política em 2003, em especial ao tema da alfabetização, 

apontada como uma estratégia para fazer frente à exclusão e à desigualdade e vista como via 

para a construção de uma sociedade democrática, para a garantia de direitos humanos e para 

a promoção da tolerância e da solidariedade. 

O conceito de analfabetismo carrega consigo preconceitos e incorreções. O analfabe-

to tem sido visto como uma pessoa desqualificada para o exercício de cidadania sem que haja 

reconhecimento da sua participação como pessoa constitutiva e construtora da nossa socieda-

de e produtora de conhecimentos. 

Para superar esse preconceito, as políticas de alfabetização devem reconhecê-lo co-

mo cidadão participante da sociedade, produtor de cultura e que, por suas condições de clas-

se, sexo, raça e portador de deficiência, têm sido privados do direito à aquisição dos códigos 

da leitura e da escrita e de conhecimentos que ampliam suas possibilidades de participação e 

transformação social.  

A Constituição de 1988 assegurou a todos os cidadãos o direito ao ensino fundamen-

tal público e gratuito, independentemente da idade. É evidente que uma constituição não é em 

si uma ação, mas sim uma intenção.  

Com a redemocratização das instituições políticas na década de 80, alguns destes 

grupos passaram a receber apoio financeiro de órgãos governamentais, como a Fundação E-

ducar.  E foi nessa época, que Bauru tomou para si a tarefa de planejar, organizar e executar 

um programa voltado para o atendimento de adultos para erradicação do analfabetismo no 

Município. Desde então, desenvolveu uma proposta político – pedagógica voltada aos interes-

ses e necessidades daqueles que não tiveram acesso à educação básica.  

Em Educação não se pode perder tempo por que qualquer mudança demora a produ-

zir seus efeitos, quanto mais nos atrasarmos em discussões, mais longe estaremos de obter 

resultados que possam colocar a nossa educação à altura do atual quadro de desafios univer-

sais. 
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Democratizar o ensino não é só instalar escola pública, mas garantir que os educan-

dos, além de ir à escola, aprendam com vontade e prazer de aprender. O processo de demo-

cratização da sociedade amplia os canais de participação, afinal a escola não está ilhada, mas 

inserida numa comunidade concreta. Partilhando a gestão com a comunidade, a escola finca 

raízes, busca soluções próprias e mais adequadas às necessidades e aspirações dos alunos e 

de suas famílias, e conquista, aos poucos, a autonomia para definir seu projeto. 

Realizar uma Gestão Democrática significa acreditar que todos juntos têm mais chan-

ces de encontrar caminhos para atender as expectativas da sociedade, a respeito da atuação 

da escola. Ampliando o número de pessoas que participam da vida escolar é possível estabe-

lecer relações mais flexíveis e menos autoritárias entre educadores e clientela escolar e isso 

pode acontecer mediante o Projeto Político Pedagógico. 

Através do P.P.P. é possível atuar em conjunto e este é o caminho para enfrentar 

problemas e encaminhar soluções na escola. Entretanto, é um percurso cheio de dificuldades, 

mas partilhar as questões educacionais exige tempo, paciência, não admitindo desânimo, nem 

desistência e sim visar um ensino de boa qualidade. 

O P.P.P. se faz necessário para registrar a prática da Educação de Jovens e Adultos 

e em Bauru, para sua realização, se fez análise do contexto escolar, frente às necessidades 

educacionais dos alunos, da organização curricular, das relações escola-sociedade, com o in-

tuito de estabelecer metas educacionais apropriadas para realização de uma prática efetiva, 

numa perspectiva voltada para construção de uma sociedade menos excludente. 

O CEJA de Bauru, em todo o seu percurso educacional, proporciona oportunidades de 

escolarização básica aos educandos jovens, adultos e idosos preparando-os para produzirem 

e expressarem suas idéias, também marcou profundamente a Educação de Jovens e Adultos 

em sua perspectiva conscientizadora, dialógica de valorização do saber dos educandos, de 

resgate da solidariedade e intencionalidade do ato criativo. 

Através das reflexões teóricas, baseadas na bibliografia estudada, observa-se que a 

Gestão Democrática produz um olhar compartilhado pelos segmentos internos e externos da 

comunidade escolar, possibilita desmontar a idéia de relações de mando e submissão, fazendo 

surgir o sujeito coletivo, que decide, age e pode atuar na transformação social, promover a di-

visão de responsabilidades, proporcionar uma busca coletiva para as soluções de problemas 

que surgem na Unidade Escolar e em suas relações com a comunidade usuária. 
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