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RESUMO 

Buscamos na presente pesquisa conhecer de que forma a gestão escolar pode 
contribuir para a melhoria das ações na modalidade Educação de Jovens e 
Adultos-EJA. Desse modo, em um primeiro momento, enfatizaremos a 
trajetória histórica da gestão escolar, em seguida discutiremos o conceito da 
educação de jovens e adultos e finalizaremos o artigo discutindo a contribuição 
da gestão escolar nessa modalidade. O estudo foi realizado a partir da 
pesquisa bibliográfica e da discussão teórica tratando da gestão escolar e da 
mediação entre professor e aluno. O estudo aponta ser possível estabelecer 
estratégias de aprendizagem para a EJA a partir da participação dos gestores 
da escola, da melhoria do ambiente escolar e da melhor mediação do professor 
com o propósito de proporcionar mudanças na vida do educando. 
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ABSTRACT 

 We seek this research meet the school management and its modality wint a 

contribution to EJA. Desse so,at frist emphasized the historical trajectory of the 

school management ,discusses the concept of education for young people and 

adults and finalized with input from management in this modality. The study was 

conducted from bibliographic research in discurssão  theoretically analyze the 

contribution of management in mediating between teacher and student . The 

study aims to be possible to establish strategies for learning programs for adult 

education with the school environment and changes in the life educando. 

KEYWORDS:School Management;EJA; MEdiation  

          

 

 



 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

  O presente artigo aborda a modalidade da Educação de Jovens e 

Adultos – EJA e sua relação com a gestão escolar. De início lembramos que 

durante a Constituinte na década de 1980, os educadores se organizaram 

influenciando o Congresso Nacional para a melhoria da educação no Brasil, 

efetivando assim a participação em um processo ainda contínuo em nosso 

País.  

 Nesse momento, criou-se o Fórum Nacional em defesa da escola 

pública com o intuito de incluí-la na Constituição de 1988, nesse ensejo, surgiu 

a proposta de Gestão Democrática como um princípio de Ensino Público, mais 

tarde concretizando pela Lei 9394\1966 (LEI DIRETRIZES E BASES DA 

EDUCAÇÃO NACIONAL – LDB) e no Plano Nacional de Educação em 2001.   

Hoje, a gestão democrática permite descentralizar o poder decisório 

anteriormente assentado em uma única pessoa (o diretor) para uma efetiva 

participação dos demais integrantes da comunidade escolar. Assim, a Gestão 

Democrática surge para que todos aprendam e exercitem a participação nas 

decisões dentro da escola e se realizem como pessoas e cidadãos  

conscientes. De certo, um passo importante em direção a uma vivência 

democrática.1 

Nesse sentido, a Gestão participativa corresponde a um conjunto de 

princípios e processos que defendem e permitem o envolvimento regular e 

significativo dos colaboradores na tomada de decisão.  Ela abre espaços para 

incorporar a capacidade criativa e solidária das comunidades escolares e local. 

Tal prática favorece iniciativas e programas a partir dos diálogos, interlocuções, 

                                                           
1
 A democracia é um conceito vinculado ao advento da modernidade, pois a esperança 

da modernidade é criar acordos sociais mais democráticos, mais justos e mais 
equitativos (POPKEWITZ, 1997, p. 40).  

 



 

 

críticas reflexões, como resposta aos anseios e as necessidades da escola 

pública e a sociedade que financia.               

Diante dessa temática, propõe-se o seguinte problema: Qual a 

possibilidade de a Gestão Escolar contribuir no contexto da Educação de 

Jovens e Adultos? Para dar conta dessa problemática, estruturamos o artigo 

buscando retratar a Gestão Escolar, a Educação de Jovens e Adultos-EJA, a 

possibilidade de contribuição da gestão nessa modalidade e finalizamos com 

as considerações finais. 

 

 1 - BREVE HISTORIA DA GESTÃO ESCOLAR 

 Com o movimento de democratização do país no final da década de 

1980, os trabalhos em prol da gestão escolar começam a ter início no Brasil. 

Desde então, tem-se produzido significativos avanços, entre eles o 

envolvimento da comunidade escolar na seleção do diretor da escola, a 

implantação de conselhos escolares que possuem autoridade deliberativa e 

poder decisório e o controle de recursos financeiros por parte da escola. 

Também tem havido discussões entorno da importância da preparação de 

diretores escolares de forma a exercitarem ações para a participação das 

comunidades escolares e a comunidade local, bem como a preparação de 

gestores que atendam à legislação vigente (Constituição Federal e Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional)  

 Para Dourado (2001, p.18), “a democracia supõe a convivência e o 

diálogo entre pessoas que pensam de modo diferente e querem coisas 

distintas”, acreditamos que tal postulado deve ser buscado também no 

ambiente escolar. Nesse processo, porém é comum encontrar a diversidade e o 

conflito de interesses, realidade decorrente do fato de a participação da 

comunidade escolar inclui diferentes atores; professores, especialistas, pais, 

alunos, funcionários e gestores da escola. 

 Para por tal vivência democrática em vigor, é importante que todos 

tenham acesso às informações relevantes para a tomada de decisões e que 



 

 

haja transparência nas negociações entre os representantes dos interesses, 

muitas vezes legitimamente conflitantes, dos diferentes segmentos da 

comunidade escolar. Assim, os conselhos e assembléias escolares devem ter 

funções deliberativas, consultivas e fiscalizadoras, de modo que possam atuar 

e avaliar o processo de gestão escolar, e não apenas funcionar como instância 

de consulta.  Nessa perspectiva, definem-se como componentes da gestão 

participativa a equipe, e não só os gerentes designados têm influência sobre as 

decisões que afetam a organização. Não é a mesma coisa que uma gerência 

comunitária ou cooperativa, onde todos da equipe têm o mesmo peso no 

processo de tomada de decisão.  

No contexto global, a ampliação da percepção de que a chave para o 

sucesso no trabalho educacional está em se alcançar uma co-operação mais 

eficaz de gestão que supere o modelo centralizado na obediência. Nas 

décadas finais do século XX acompanhamos a emergência de novas estruturas 

organizacionais que são, significativamente, mais democráticas, criativas e 

potencialmente mais produtivas do que foram em qualquer estágio anterior da 

história. Esse mundo atual está plenamente marcado pelo surgimento de uma 

revolução no pensamento administrativo e como decorrência disso, houve uma 

elevação da exigência do nível de educação da população, o desenvolvimento 

do espírito democrático e o crescente reconhecimento da interdependência 

entre os diferentes segmentos que constituem uma organização de trabalho. 

Assim, nos dias atuais, os líderes educacionais eficazes concentram os seus 

esforços e energia em liberar o potencial escondido das escolas e das outras 

organizações com as quais mantêm relação e se associam pela construção de 

equipes participativas. 

No final da década de 1970, os educadores e pesquisadores de todo 

mundo começaram a prestar a maior atenção ao impacto da gestão 

participativa na eficácia das escolas como organizações.  

Ao observar que não é possível para o gestor solucionar sozinho 
todos os problemas e questões relativos à sua escola, adotaram a 
abordagem participativa fundada no princípio de que, para a 
organização ter sucesso, é necessário que os gestores busquem o 
conhecimento específico e a experiência dos seus companheiros de 
trabalho. (LÜCK; FREITAS; GIRLING; KEITH, 2007, p. 22). 



 

 

 

Descobriu-se que a interação da comunidade escolar favorece a 

identificação dos fatores críticos e de sucesso da escola, porém, a participação 

tem sido exercida de diversas formas e nuances no contexto escolar, desde a 

participação como manifestação de vontades individualistas, algumas vezes 

camufladas, até a expressão efetiva de compromisso social e organizacional, 

traduzida em atuações concretas e objetivas, voltadas para a realização 

conjunta de objetivos.                                                       

No que diz respeito as ações nesta direção, observamos que a 

Constituição de 1934 foi a primeira, de fato, a criar um sistema de 

financiamento e vincular recursos para a Educação. Já Constituição de 1946 

estabeleceu o repasse de 10% dos impostos arrecadados por parte da União e 

de 20% dos estados e municípios. Abolida na ditadura militar (1964-1985), a 

vinculação só foi retomada em 1983 e depois fixada pela Constituição de 1988, 

que definiu os patamares hoje vigentes (mínimo de 18% para a União e de 

25% para os municípios).  

Com relação ao financiamento, a política de transferência de recursos 

diretamente a escola é a melhor política para os recursos financeiros e o 

repasse automático de recursos visa o financiamento de custeio de suas 

atividades do material, de consumo até investimentos de recursos humanos, 

material didático, tudo isso é fundamental que a escola trabalhe a sua 

autonomia.  

Na gestão da autonomia é dever da escola dar à formação do sujeito 

crítico e autônomo; a formação do homem enquanto ser social, a produção e 

socialização de conhecimento; a sistematização do saber historicamente 

produzido pelos homens nas relações sociais que estabelecem entre si seja no 

trabalho, na escola ou nas demais instituições sociais existentes; a formação 

do indivíduo para o trabalho, dentre outros.  

A autonomia da escola, segundo VEIGA (1998, p. 16-19) pode ser as 

seguintes:  



 

 

Autonomia Administrativa – consiste na possibilidade de elaborar e 
gerir seus planos, programas e projetos; Autonomia Jurídica – diz 
respeito à possibilidade de a escola elaborar suas normas e 
orientações escolares em consonância com as legislações 
educacionais, como, por exemplo, matrícula, transferência de alunos, 
admissão de professores, concessão de grau; Autonomia Financeira 
– refere-se à disponibilidade de recursos financeiros capazes de dar à 
instituição educativa condições de funcionamento efetivo; Autonomia 
Pedagógica – consiste na liberdade de propor modalidades de ensino 
e pesquisa.  
 
 

Para tanto, se faz necessário que a autonomia no âmbito educacional 

esteja relacionada à própria construção da democracia, a escola deve assumir 

como uma de suas principais tarefas, o trabalho de refletir sobre sua 

intencionalidade educativa. Sendo assim, a idéia de autonomia está ligada à 

concepção emancipadora da educação, pois, para ser autônoma, a escola 

passa a ser executora das próprias ações. Ela concebe seu projeto político-

pedagógico e tem autonomia para executá-lo e avaliá-lo ao assumir uma nova 

atitude de liderança, no sentido de refletir sobre as finalidades sociopolíticas e 

culturais da escola. 

2- A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  E A CONTRIBUIÇÃO DA 
GESTÃO ESCOLAR 

 

 A educação é um processo de longo prazo, contínuo e objetivo. Quando 

a escola perde essa função ela passa a representar a negação de um direito 

constitucional para o cidadão, decorrentes de um conjunto de dificuldade 

sociais. As dificuldades são muitas e o descompromisso se apresenta 

associado a outros fatores tais como problemas no acesso a saúde, moradia, 

segurança, trabalhos... Neste processo de exclusão, constatam-se cada vez 

mais contingentes de sem-teto, sem-emprego, sem-terra, entre outros, não 

seria fora de propósito acrescentar que neste quadro descrevem que eles 

também estão ligados à esfera do não acesso à escolarização. Os jovens e 

adultos trabalhadores lutam para superar suas condições de vida (moradia, 

saúde, alimentação, transporte, emprego, etc.) que estão na raiz do problema 

do analfabetismo que pode ser entendido como parte integrante da exclusão e 

mesmo como sua expressão de uma estrutura social injusta. Não há como 

deixar de pontuar a questão da exclusão social da juventude pobre e 



 

 

limitada,fica evidente que a escola vive uma crise ,o que e mais preocupante e 

ver que nessa crise se torne habitual ,um descaso social,mas não e impossível 

de encontra algumas alternativas e colocá-las em pratica. De acordo com 

(GADOTTI, 2003. P.55.) 

[...] tão importante quanto o direito à escola é garantir que todos 
aprendam com uma educação de qualidade. Neste sentido, o sistema 
escolar do país tem que se ajustar para satisfazer as necessidades 
de todos os alunos, sobretudo, aqueles que já vêm de uma vida de 
marginalização. É necessário tornar a aprendizagem mais 
significativa para todos, criar propostas alternativas que estejam 
comprometidas com uma educação de qualidade para esses jovens e 
adultos. 

Acreditamos que o Estado precisa se preocupar mais com a questão da 

Educação como prioridade e como direito para todo cidadão. Atualmente, as 

escolas estão recebendo crianças e jovens de famílias carentes que, nem 

sempre acompanham como são tratados ou ensinados na escola.  

Como nos lembra, o educador Freire (1982) a mudança de uma 

sociedade de oprimidos para uma sociedade de igualdade no processo de 

mudança é a preocupação básica. Assim, importa combater uma Educação 

mecânica para a sociedade. Cabe entender que a educação é um ato político 

que deve promover a conscientização e libertar o cidadão da opressão. Para 

isso, ao ensinar, o professor deve ter liberdade e autoridade, em que a 

liberdade deve ser vivida em coerência com a autoridade. O professor como 

ser político, emotivo, pensante não pode ser imparcial em suas atitudes, deve 

sempre mostrar o que pensa, apontando diferentes caminhos, evitando 

conclusões, para que o aluno procure a qual acredita, com suas explicações, 

se responsabilizando pelas conseqüências e construindo assim sua autonomia. 

Nesse sentido, a prática educativa consiste em uma forma de politizar e 

nunca ser indiferente a diversos olhares sobre a realidade e possuir 

esperanças na melhora do que ainda não está no ideal para a situação da 

educação brasileira. Por tanto dizendo que a atividade docente é uma atividade 

alegre por natureza, mas com uma formação científica séria e com a clareza 

política dos educadores, ensinar é uma especificidade humana. Freire mostra a 

necessidade de segurança, do conhecimento e da generosidade do educador 



 

 

para que tenha autoridade, competência e liberdade na condução de suas 

aulas. 

O caráter formador do espaço pedagógico é autenticado pelo clima de 

respeito existente. Este clima nasce de relações sérias, humildes, generosas, 

em que a autoridade docente e as liberdades dos alunos se assumem 

eticamente. O ensino dos conteúdos implica o testemunho ético do professor. É 

impossível separar o ensino dos conteúdos da formação ética dos educandos, 

a teoria da prática, a autoridade da liberdade, a ignorância do saber, o respeito 

ao professor do respeito aos alunos, o ensinar do aprender. 

 Apesar de estes ideais serem tão presentes nas discussões sobre a 

educação no Brasil, ainda observamos que a rede de ensino público e muito 

precária, sobretudo, aquela que atende aos alunos jovens e adultos.  

 Este segmento se iniciou no Brasil principalmente com o MOBRAL 

(Movimento Brasileiro de Alfabetização). Quando foi lançado, se expandiu para 

todo país, tendo base a condução do educando para a meta simplificada, 

esvaziada: a decifração de letras e ,muito precariamente ,a leitura e a escrita . 

Ainda hoje, mesmo após a extinção do Mobral, alguns programas para atender 

o EJA ainda têm traços fortes das propostas limitadoras da educação nesta 

modalidade de ensino.  

 Os alunos da EJA da rede pública, são compostos na sua maioria por 

trabalhadores proletariados, desempregados, dona de casa, jovens, idosos e  

portadores de deficiências especiais, vezes sendo entre si, alunos com suas 

diferenças culturais, etnia, religião, crenças.  

Os alunos jovens ás vezes, ultrapassam a idade estabelecida para 

estudar diurno, Nas suas trajetórias escolares interrompidas com sucessivas 

reprovações e que este não parece fazer muita questão de "passar de ano" , 

que nem sempre expressa à realidade, eles já foram negados na escola 

básica, muitos deles são repetentes desde sua vida infantil, e são levados a 

estudar a noite por ser problemático no diurno, sente-se fracassados por ter 

sua permanência na escola com evasão com tanta freqüência. Em resumo, um 

público que tem dificuldades em perceber a escola como espaço de liberdade e 



 

 

transformação, sendo necessário acolher suas demandas e dificuldades nas 

mais diferentes esferas do cotidiano escolar. 

O aspecto do aluno trabalhador que chega às vezes tarde na escola, 

cansado e com sono e querem sair mais cedo, isso quando eles vêm para a 

aula, eles acham que não são capazes de acompanhar os programas ou que o 

programa não traz a realidade para o seu cotidiano, são vários os motivos para 

evadirem. O aluno defende a necessidade de aprender, mas lamenta faltar às 

aulas por ter que complementar os salários com horas extras, por conseguinte 

desistem, pois precisam trabalhar. O trabalho é mais importante, é uma 

necessidade para o que precisam, há uma questão difícil de resolver, ou 

consistir em combinar escola e trabalho.  

Essa combinação também é problema do ponto de vista do docente, da 

grade curricular, da própria gestão da escola, causando desconforto para esses 

jovens e adultos que estudam no horário da noite. Cabe ao educador da 

modalidade da EJA a busca permanente por qualificação para desenvolver 

ações pedagógicas que atentam às necessidades dos educandos jovens e 

adultos e suas experiências socioculturais. O professor deve estabelecer o 

aprendizado com base na realidade do educando, propondo apropriação dos 

conteúdos a partir das histórias relatas por seus alunos. Portanto, o primeiro 

passo para uma experiência bem- sucedida consiste em saber quem são esses 

alunos, onde e como vivem e qual é o seu histórico de vida. “[...] O aprender 

contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a própria pessoa como 

agente, e a escola como lugar de crescimento profissional permanente”. 

(NÓVOA, 2002, p.23). 

No professor tem recaído a maior responsabilidade para manter este 

público na escola, a ele se atribui a função de fazer com que haja uma 

circulação de saberes no âmbito da educação de pessoas jovens e adultas, 

nesse sentido, a ação de mediar tem sido apontada como melhor modo de 

facilitar o acesso ao conhecimento. Este significado da mediação, apesar de 

coerente, não faz jus ao arcabouço teórico que sustenta a mediação enquanto 

uma categoria constituída, inclusive em termos filosóficos, daí o seu caráter 

dialético que a impede de ser entendida fora dessa perspectiva de análise, bem 



 

 

como de ser considerada como um produto: ela é processo, pois se fundam na 

tensão e no movimento e, portanto, requer apoio para ser bem 

desempenhada.2 

 Suas ações em sala, no entanto, podem ser mais bem sucedidas na 

medida em que os educadores podem contar com o apoio de colegas e 

gestores a fim de levar a diante o objetivo de proporcionar a melhoria da 

alfabetização e na ajuda do letramento para pessoas acima da idade avançada 

ou então, que não chegaram a concluir o ensino fundamental. Assim, 

apontamos que soluções podem ser encontradas a partir da aproximação entre 

alunos e professores envolvidos nessa modalidade de ensino e a gestão 

escolar percebida enquanto espaço democrático.  

 As ações pedagógicas devem ser pensadas para além da sala de aula, 

mas sim envolvendo toda a escola e vice-versa. Estas podem servir para 

aproximar os diferentes atores da educação de jovens e adultos, sensibilizando 

toda a comunidade escolar para a construção conjunta de soluções que 

inclusive podem proporcionar um leque de oportunidades para o crescimento 

intelectual e profissional de cada um deles. 

 Nessa direção, acreditamos que as ações para constituir uma gestão 

participativa, que envolve todos, têm em si, a função de consolidar estratégias 

que terão sempre reflexo na sala de aula.  Acreditamos que o diretor pode 

proporcionar abertura e liderança, incentivo do diálogo para a criação de um 

novo ambiente escolar, onde demandas de professores e alunos são 

conhecidas e atendidas, principalmente, no segmento da educação de jovens e 

adultos que têm tantos elementos complexos. Deste modo, é necessário 

envolver os alunos em um processo de ensino norteado por práticas que 

                                                           
2
 De modo geral, a leitura que se faz da categoria mediação, em especial na EJA, parece 

vinculá-La ora à figura do educador, ora aos meios tecnológicos utilizados, mas, na verdade, a 
mediação é inerente também à função discente, ou seja, perpassa todas as dimensões da 
ação pedagógica. Fala-se, por exemplo, do educador como mediador da relação entre ensino e 
aprendizagem, ou do caráter mediador presente na relação que se estabelece entre o 
conhecimento sistematizado pelas Ciências Naturais ou Sociais e aquele desenvolvido pelo 
aluno no seu cotidiano. 

 



 

 

possibilite a inclusão educacional e social. Para tal, os trabalhos educativos 

com jovens e adultos devem estar alicerçados em práticas que desenvolvam a 

permanência do educando na escola, permitindo o seu desenvolvimento em 

múltiplas dimensões e fazendo com o mesmo se prepare para novos desafios 

que surjam. É neste contexto que a escola de jovens e adultos pode tornar-se 

para o educando um espaço privilegiado de formação com metodologias 

divertidas e dinamizadas, desfrutando de momentos prazerosos ao mesmo 

tempo construindo um conhecimento escolar agradável. 

         Neste processo é importante lembrar que a leitura crítica da realidade 
proporciona um novo fazer pedagógico reconhecendo que a 
alfabetização está associada, sobretudo, as mudanças que quer se 
implementar na sociedade. Ou seja, conceber a educação como um 
dos meios capazes de proporcionar à classe trabalhadora um saber 
que seja instrumento de luta, a fim de que possa de forma consciente, 
renascer enquanto homens e com eles uma nova escola. (VALE, 
2001, p. 30.) 

 

 Assim, o professor e o corpo gestor têm o compromisso de mostrar que 

a EJA é uma educação possível, capaz de mudar significativamente a vida de 

uma pessoa, permitindo a esta reescrever sua história. Através do diálogo, e 

das ações conjuntas para compreender melhor o aluno e sua realidade diária, 

será possível fomentar o crescimento pessoal e profissional. Será por meio de 

uma formação humana contínua, segundo a qual todos, educadores e 

educandos, são eternos aprendizes que poderemos trocar experiências,  

aumentando a perspectiva de permanência desses alunos nas escolas. 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos que a gestão escolar e participativa pode promover ações 

conjuntas dentro da escola que vão favorecer novos projetos educativos no 

incentivo da comunidade escolar estar sempre participando de tudo que 

acontece na escola, dificuldades, demandas e soluções.  



 

 

Já a mediação vai finalizar com um grande favorecimento e contribuição 

tanto para o professor na hora de expor suas aulas e mediar o conteúdo, tendo 

mais liberdade de se dialogar, e o aluno da EJA vai ter voto de expressão, 

podendo pensar junto com educador sua exploração e criatividade no ensino 

aprendizagem e ter reconhecimento profissional. 

  O desafio de contribuir com a educação do jovem e do cidadão, num 

momento de mudanças e incertezas e a necessidade de resgatar valores tão 

importantes condizentes com a sociedade contemporânea leva o professor a 

entender que deverá exercer um novo papel, de acordo com os princípios de 

ensino-aprendizagem adotados, como saber lidar com os erros, estimular a 

aprendizagem, ajudar os alunos a se organizarem, educar através do ensino. 

O professor assume o papel de mediador do processo ensino-

aprendizagem, favorecendo a postura reflexiva e investigativa totalmente 

compatível com a criação de estratégias e ações em conjunto com o corpo 

gestor. Desta maneira todos irão colaborar para a construção da autonomia de 

pensamento e de ação, ampliando a possibilidade de participação social e 

desenvolvimento mental, capacitando os alunos a exercerem o seu papel de 

cidadão do mundo. 
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