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O contexto em que a pesquisa se desenvolve e os desafios metodológicos
Os Centros de Ensino Supletivo são unidades educacionais pertencentes à rede de educação do estado do Rio de Janeiro, que fazem atendimento à modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA nos níveis de ensino fundamental e médio, por meio de uma dinâmica de estudos semipresencial.
A pesquisa em curso mapeia o macroatendimento educacional na EJA no âmbito do estado, apresentando dados quantitativos sobre as unidades escolares disponibilizadas para este atendimento, como matrículas e número de alunos concluintes em cada segmento/nível de ensino. Também recupera o histórico dos CES e da unidade particularmente acompanhada, desde a implantação de ambos. O trabalho de recuperação do histórico, de dados e de informações objetivas sobre o atendimento e cumprimento das finalidades instituídas visa a compreender, de modo mais amplo e problematizador, a concepção da oferta atual de escolarização de jovens e adultos, historicamente marcada pela concepção de supletivo.Fazê-lo pelo exercício de aproximações e estranhamentos no cotidiano de um CES, como escola de jovens e adultos, tem possibilitado a identificação e compreensão de culturas e lógicas que se abrigam em seu interior e que concretamente vão produzindo tensões que revelam sentidos dominantes e emergentes, a todo momento.
É na micro e complexa dimensão da unidade escolar que entram em cena os princípios da pesquisa colaborativa, pois é da observação participante, na diversidade de situações e na interação com professoras/es no cotidiano, que emergem as questões fundamentais problematizadas pela pesquisa, e que ajudam a conhecer melhor a realidade. A perspectiva de transformação, decorrente da metodologia adotada, neste caso está implicada na luta dos sujeitos implicados (diretores, coordenadores, professores e alunos) pelo pleno cumprimento do direito à educação para jovens e adultos. Direito que só poderá ser concretizado se o sistema conferir acesso, mas também permanência e condições efetivas para que jovens e adultos reinaugurem relações bem-sucedidas de aprendizagem nas diferentes áreas de conhecimento, iniciando pelo domínio da leitura e da escrita.
A expectativa inicial era de realizar a pesquisa a partir da concepção teórico-metodológica da pesquisa-ação, atuando junto a um coletivo pesquisador. No entanto, a dinâmica da escola com seu fluxo intenso de chegada e saída de professores/as, alunos e alunas em horários diversos, e ainda tendo que contar com a realidade desses mesmos professores/as que atuam em diferentes escolas e redes, sua pressa, seu ritmo impossibilitaram de imediato a concretização desse chamado coletivo pesquisador. A disponibilidade destes/as professores/as para participarem continuamente de encontros é muito limitada, dada à inserção quase eventual nas escolas, com as quais eles estabelecem poucos vínculos, pelas formas parciais de contrato que impõem a necessidade de dois, três e até mais empregos, para garantir uma renda mensal razoavelmente digna. Esse motivo, principalmente, somou-se ao tempo em campo sempre insuficiente no desenvolvimento de pesquisas, especialmente quando a pesquisadora opta por ir criando alternativas de constituição de coletivos pesquisadores, o que exige um tempo necessário — e que certamente em cada contexto e para cada grupo será sempre diferente — para fermentar questões, criar vínculos, rever expectativas, enfim, tudo que, apesar das dificuldades, entrasse em jogo na constituição e atuação de um coletivo pesquisador.
Estas condições, então, levaram-me a modos possíveis de interações e colaborações, diversas das originalmente propostas, mas que se concretizam por meio de longas e contínuas observações; de entrevistas com professores/as; de participação em reuniões; de participação em eventos planejados pela escola; de levantamentos de dados na secretaria da escola etc.
A pesquisa colaborativa: no caminho da partilha o pensar sobre as principais tensões que marcam o cotidiano do CES estudado
A pesquisa em curso se aporta em uma compreensão da escola como instituição social relevante.
Barbier (1985, p.75), discutindo a questão da escola, traz a reflexão sobre a como essa instituição se identifica com uma célula simbólica:
Nessa perspectiva, a instituição é uma célula simbólica que concorre para as trocas sociais com fins de produção, de reprodução e de tensão dinâmica do sistema social.
— Sob o ângulo da reprodução, a sua dimensão universalista, imaginária e instituída está sempre presente.
— Sob o ângulo da produção, a sua dimensão particular, real e instituínte vem negar o equilíbrio reprodutor do instituído.
— Sob o ângulo da tensão dinâmica produção/reprodução sociais, a sua dimensão singular, simbólica, de institucionalização realiza o estado de totalização parcial e de auto-regulação conflituosa, sempre inacabado, da dialética instituínte/instituído.
O desafio de conhecer/desvendar de modo colaborativo a dinâmica  de ensinar e aprender do Centro de Estudos Supletivos, como instituição escolar, aposta na dimensão formativa da pesquisa qualitativa com feições assumidamente colaborativas, neste caso prioritariamente junto a professores/as.
Diversas e complexas são as questões que atravessam o Centro de Estudos Supletivos, como escola constituída, pela maioria, como um lugar de passagem, após trajetórias de formação escolar marcadas por sérios processos de seletividades, descontinuidades e fraturas.Esta passagem pelo CES pode, no entanto, produzir, para muitos, novas seletividades e descontinuidades, seja quando desistem rapidamente, diante dos desafios de uma modalidade de ensino que se associa a outra — à distância — que exige determinadas disposições para o estudo autodidata; seja quando resistem ou insistem por um médio ou longo período sem, contudo, avançar significativamente. As pré-condições de cada um, ou seja, o corpo de conhecimentos e de procedimentos sobre o funcionamento da instituição escola continua sendo determinante nos diferentes resultados obtidos pelos alunos/as.
Os dilemas relacionados aos diferentes níveis de leitura e escrita dos/as alunos/as; a falta de recursos que afeta o sistema de modo geral — físicos e materiais, o que envolve necessariamente, o econômico; a inadequação dos livros didáticos —chamados, pela sua concepção, de módulos — em todas as disciplinas; a ausência de processos contínuos de formação docente; a precária compreensão sobre o que pode ser realizado em um regime de estudo semipresencial por parte de professores/as, coordenadores pedagógicos e direção são todos questões candentes para a pesquisa em curso.
Outro dado observado diz respeito à necessidade de potencializar as dinâmicas/práticas, para a superação da concepção supletiva vigente ainda, que reduz a educação de jovens e adultos a um conjunto de intervenções que recuperem, em síntese, o tempo perdido. Concepção essa que supõe um ensino aligeirado, dadas as condições como o aluno chega e o que busca; ou de reforço à idéia de tempo perdido, assim considerado mais uma vez, pela aposta em um novo fracasso; ou, ainda, de pouco tempo disponível para aprendizagens efetivas por parte desses jovens e adultos demandantes da EJA.
Em relação ao quadro relatado, ainda cabe dizer que no curso das trajetórias no Centro de Estudos Supletivos, alunos e alunas — muitas vezes na tentativa de concluir mais rapidamente o nível de ensino em que estão matriculados — prestam exames supletivos em variadas disciplinas, interrompendo, se aprovados, de vez, a chance de estabelecer qualquer processo de aprendizagem mais sistemático. Com isso, podem-se perceber as precariedades que se perpetuam, impossibilitando, mais uma vez a muitos, a conquista de melhores condições para dar continuidade aos estudos de forma bem-sucedida.
Em outra direção, e ao mesmo tempo pela intervenção da pesquisa, contudo, vão-se produzindo — fruto das tensões desencadeadas por reflexões e demandas realizadas e trazidas por docentes e alunos/as, ou mesmo como resultado do diálogo entre eles —, outras práticas, outros sentidos, outras possibilidades, contrárias às perspectivas reducionistas das concepções supletivas tradicionais.
O Parecer CNE/CEB nº. 11/2000, documento considerado marco para a configuração do campo da Educação de Jovens e Adultos, sob novos patamares, chama a atenção para o risco das concepções supletivas ainda muito presentes na EJA:
Os então chamados cursos supletivos — dizia o CFE em 1975 – “não constituem mera preparação para exames. Os cursos supletivos [são] atividades que se justificam por si mesmas”. (Documenta 178 de 09/75). Com efeito, por estarem a serviço de um direito a ser resgatado ou a ser preenchido, os cursos não podem se configurar para seus demandantes como uma nova negação por meio de uma oferta desqualificada, quer se apresentem sob a forma presencial, quer sob a forma não-presencial ou por meio de combinação entre ambas. (MEC/CNE, 2000, p. 73).
A dinâmica de interações estabelecida pela pesquisa vem configurando diferentes e novas formas de organizar, planejar e realizar o trabalho pedagógico no interior de um Centro de Estudos Supletivos. A pesquisa em curso debruça-se justamente sobre as práticas instituídas e instituintes, e toma para si o desafio de pensá-las a partir das reflexões produzidas por professores/as na vivência cotidiana dessa forma de constituir uma escola de EJA.
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Gráfico do atendimento realizado no âmbito da unidade escolar: indicadores de matrícula, indicadores de conclusão, indicadores de evasão/abandono, indicadores de nº de professores por área, etc.
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IMAGENS DA ESCOLA
Imagens do cotidiano da escola.


Imagens da Semana de Educação de Jovens e Adultos.

	


