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Introdução
Várias tentativas de implantação de programas e cursos para que as pessoas jovens e adultas iniciem ou completem a sua escolaridade tem sido realizadas por órgãos públicos e privados. Muitas dessas tentativas, seguidas de fracassos, vieram confirmar que os processos de construção de conhecimento e da aprendizagem de pessoas jovens e adultas não são iguais aos das crianças. Atualmente, a busca para terminar com a simples transferência de processos e procedimentos educativos empregados em crianças às pessoas jovens e adultas tem sido marcante. A criação de Centros de Educação para Jovens e Adultos/CEJA, com cursos modularizados, presenciais e semipresenciais, Diretrizes Curriculares Nacionais para   a Educação de Jovens e Adultos, campanhas nacionais, iniciativas privadas, trabalho voluntário e outras abordagens, têm demonstrado isso. Algumas tentativas têm dado certo, surtido efeito, mas muitas acabam não conseguindo manter os alunos e as alunas na escola, pois, em relação às especificidades das pessoas jovens e adultas, parece existir ainda uma carência de produção teórica e pesquisas nesta modalidade de educação.
Para contribuir na transformação deste quadro que hoje se mostra presente, um curso de EJA construiu uma proposta curricular que pretende ir além das questões apontadas na LDB, ou seja, oferecer uma educação básica pensando nas especificidades da educação de pessoas jovens e adultas. Com essa proposta, este curso de EJA pretende contribuir para a superação da exclusão, fazendo com que os alunos e as alunas reflitam sobre as relações culturais, de classe, de gênero, étnicas, etárias, etc. Desta forma, pretende possibilitar às pessoas jovens e adultas se sentirem e se conhecerem nas suas relações, sentindo-se parte integrante da história. Além disso, possibilitar o acesso à construção de conhecimentos e mediar para que esses conhecimentos construídos sejam significativos para suas vidas pessoal e/ou profissional.
Este estudo teve por objetivo compreender como o curso de EJA vem contribuindo para a superação da exclusão e para a construção de conhecimentos significativos à vida pessoal e/ou profissional dos alunos e das alunas que freqüentam ou já concluíram o curso, sob a ótica dos docentes e das docentes, dos alunos e das alunas, dos egressos e das egressas do curso.
Esta proposta de EJA, que vem sendo construída desde 1997, está referenciada no campo dos Estudos Culturais De acordo com Silva (2000), os Estudos Culturais têm origem em meados da década de 50 do século XX, com a fundação do Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS). O CCCS desenvolveu-se com o surgimento de fortes críticas à concepção de cultura elitistas e hierárquicas.  e visa  atender uma parcela da população que um dia já foi excluída socialmente, saindo ou sentindo-se obrigada a sair da escola regular. Esta proposta curricular está intitulada como “A Constituição Histórica do Sujeito” e compreende estas pessoas jovens e adultas,  construindo-se e sendo construídas em suas tramas históricas e em suas relações culturais.     
O mundo atual, o mercado de trabalho e a sociedade exigem uma pessoa que seja consciente, crítica, com condições de opinar, agir, desconstruir e construir a história, o lugar que ocupa, o tempo em que vive. Essas demandas parecem advogar por uma sociedade mais justa, inclusiva, de convivência, de modo que as pessoas tenham chances e oportunidades semelhantes de bem-estar, crescimento pessoal e profissional. 
Este curso se propõe a dar esta contribuição à sociedade, tornando-se, portanto, uma possibilidade que visa superar a lacuna da exclusão que é percebida na educação de pessoas jovens e adultas, ou seja, a carência de propostas curriculares que atendam às necessidades e especificidades da educação de pessoas jovens e adultas.
A instituição com essa proposta curricular para EJA tem sido procurada para servir de base a vários segmentos municipais, estaduais, privados, tornando-se, assim, uma referência estadual e nacional na educação de pessoas jovens e adultas, por apresentar características específicas diferentes de outras propostas. Diante disso, pretendeu-se fazer um estudo criterioso da proposta, buscando analisar como seus referenciais e sua forma de implementação viabilizam seus objetivos. Além disso, o estudo teve como intuito buscar evidências para avaliar se há relação entre a teoria que subjaz à proposta e a prática da equipe interdisciplinar responsável pela produção da proposta curricular, por meio da percepção de seus alunos e suas alunas, egressos e egressas e da própria equipe, ou seja, o conteúdo da proposta e a relação com o cotidiano vivido nos diversos ambientes escolares.
Com uma avaliação sistemática, a partir de referenciais demarcados, acreditei ser possível obter dados para análise e interpretação de questões não elucidadas até então, e que poderão contribuir na busca de alternativas que permitam ressignificar a proposta curricular, fazendo com que se torne uma referência ainda mais relevante para a educação de pessoas jovens e adultas.
Como matriz epistemológica para este estudo optei pelos referencias de análise do paradigma de Saul (2001), a avaliação emancipatória, que aborda a descrição da realidade, a crítica da realidade e a criação coletiva. Na descrição da realidade, trago todos os fundamentos da proposta de EJA, para relacioná-los com as categorias que emergiram na coleta de dados. No momento da crítica da realidade, ocorreu de fato a análise dos dados. Para isso, criei uma matriz de análise, que se divide em quatro momentos. O primeiro com a percepção dos alunos e das alunas, dos egressos e das egressas, dos professores e das professoras quanto ao objetivo do curso; o segundo com a percepção dos alunos e das alunas, egressos e egressas, professores e professoras, quanto à construção de conhecimentos significativos; o terceiro com a percepção dos alunos e das alunas, egressos e egressas, professores e professoras, quanto à superação da exclusão. O momento da criação coletiva foi utilizado para, a partir da fala dos professores e das professoras, alunos e alunas, egressos e egressas, apontar aspectos que possam contribuir para o aperfeiçoamento da proposta curricular do curso de EJA.

Descrevendo a EJA: princípios filosóficos e metodológicos
Esta proposta pauta-se nos argumentos de um novo campo nos estudos do currículo, os Estudos Culturais e é precedida por alguns princípios norteadores – singularização, multiplicidade, cotidiano, interdisciplinaridade - que pretendem oferecer condições de atingir estas pessoas para as quais nos referimos. Esses princípios não são estanques, estão relacionados e articulados entre si.
Este campo de teorização da condição pós-moderna, os Estudos Culturais, aparece como uma nova maneira de perceber as coisas, que discute e pensa em como e em que contexto fomos inseridos. Surge como crítica às práticas educativas impostas e que pretende abordar todas as possibilidades de pensar a práxis de uma forma diferente, reinventada.
Para materializar a proposta e garantir os princípios norteadores, o curso de EJA  trabalha com uma metodologia que é própria do curso, dividida em cinco ciclos de aprendizagem. O primeiro e segundo ciclos correspondem ao primeiro segmento do ensino fundamental, com duração de dois anos O terceiro e quarto ciclos correspondem ao segundo segmento do ensino fundamental, também com duração de dois anos, e o quinto ciclo, corresponde ao ensino médio, com duração de um ano e meio Em relação ao tempo de duração de cada ciclo, a proposta está amparada na lei  LDB nº9.394 de 16/12/1996, em seus artigos 23º, § 1º, 24º inciso II, itens a e c, e inciso V, itens a , b, c e d, e respaldadas pelo Parecer do CNE/CEB nº 11 de 10/05/2000 e pela resolução do CNE/CEB nº 1, de 05/07/2000, em seu artigo 22º, que permite a progressão de um ciclo para outro, diminuindo o tempo, de acordo com a condição de cada aluno e aluna. .
O currículo organizado em ciclos de aprendizagem permite se ter uma postura interdisciplinar, rompendo assim com o currículo organizado disciplinarmente. Permite trabalhar as diferenças com maior flexibilidade, sem um tempo linearmente determinado. A equipe da EJA optou por trabalhar com três eixos norteadores que perpassam horizontal e verticalmente todos os ciclos, trabalhando os conteúdos de forma interdisciplinar e referindo-os à prática social em que se inserem. São eles:
a) 1º eixo: Nós e o espaço/tempo em que vivemos
Esse eixo sugere as discussões da constituição do sujeito em um espaço histórico e geográfico. É trabalhada a descoberta do corpo biológico e histórico, abordando, aí, a história do aluno e da aluna: seus nomes, suas famílias, suas relações com os grupos sociais, com o espaço geográfico e o tempo.
b) 2º eixo: Nós no mesmo espaço/tempo, mas muito diferentes
Esse eixo pretende contrapor a idéia de igualdade entre grupos. Sugere uma reflexão sobre os discursos e práticas de sujeitos que, ao longo da história, constroem diferenças, identificações e identidades fluídas. Algo permanece reinventado nas práticas atuais, o presente está sempre escapando em um movimento rápido. 
Abordam-se nesse eixo as relações culturais do aluno e da aluna: suas histórias de origem, suas reinvenções do passado, suas festas, a construção de imagens e significados e as relações culturais mercadológicas.
c) 3º eixo: Nós, neste espaço/tempo produzimos: o quê? porquê? para quem?
Aborda-se nesse eixo as relações de trabalho, as produções e consumos. O funcionamento dos meios de produção, a exploração, mais-valia e acúmulo de capital. O eixo sugere reflexões sobre as relações atuais no mundo do trabalho, vistas e entendidas de forma processual em uma história. (Projeto Pedagógico EJA 2003).
Pode-se dizer que os eixos sugerem vários temas que são distribuídos em todos os ciclos. O tema é a referência, é o ponto de partida do trabalho. Estes temas foram escolhidos intencionalmente para propiciar a discussão e levantar possibilidades de trabalho. A discussão gerada através dos temas não é prevista, não se sabe aonde vai chegar. É a partir dela que surgem os projetos de pesquisa que permitem ao aluno e a aluna tornarem a construção do conhecimento significativa e estudarem o que realmente for de seu interesse. 
No desenvolvimento de cada tema, optou-se em trabalhar com músicas da MPB -Música Popular Brasileira, que sugerem discussões de contextos locais e/ou global. A escolha das músicas é intencional, dependendo de qual objetivo se quer alcançar com cada tema. Não serve como pretexto, mas sim para realmente contribuir com a discussão, indo e voltando no decorrer de todo o tema. Estabelecer uma interação entre a expressão musical cantada e a expressão musical lida, refletida, torna a música  um texto contextualizado e significativo.   
Para articulação das atividades, o curso trabalha com uma professora mediadora ou professor mediador. Esse ou essa, acompanha a turma o tempo todo. Inicia e dá continuação às discussões, articulando-as com as diversas áreas do conhecimento. Dependendo da necessidade, o professor mediador ou professora mediadora é assessorado pelo professor ou professora de área. Esta assessoria é garantida nas reuniões semanais de planejamento. As aulas acontecem de segunda à quinta-feira, e é na sexta-feira que acontecem as reuniões de planejamento. Além de todo o trabalho de articulação, o papel do professor mediador ou professora mediadora é de estabelecer um vínculo afetivo com a turma, estabelecendo uma relação de amizade e de confiança. 
E para fechar os princípios metodológicos, como preocupação básica da construção do conhecimento, a proposta de EJA pensa a avaliação na lógica da aprendizagem, ou seja, a avaliação faz parte do processo de aprendizagem do aluno e aluna, identifica seus avanços e suas dificuldades, e serve como diagnóstico, possibilitando aos seus professores e as suas professoras fazerem as intervenções necessárias para que ocorra de fato a construção de conhecimentos. 

Análise do currículo da EJA: uma apreciação crítica 
Percepção dos professores, das professoras, alunos e alunas quanto ao objetivo do curso de EJA
Tendo em vista que as questões da pesquisa estão diretamente ligadas ao objetivo da proposta curricular do curso, a primeira parte da análise buscou compreender, a partir da fala Os depoimentos retirados para fundamentar a análise serão transcritos literalmente, sem omissão de possíveis erros ortográficos. das pessoas, qual o grau de conhecimento e compreensão dos professores e das professoras, dos alunos e das alunas, dos egressos e das egressas, do objetivo geral da proposta. Três categorias surgiram para esta questão norteadora. A primeira delas aponta que é uma proposta fundamentada em questões culturais. Segundo alguns professores e professoras, a proposta “contempla o contexto cultural”(P 2Q), “é uma proposta intercultural”(P 6Q), “é uma proposta fundamentada nos estudos culturais”(P 1Q), ou ainda “o currículo é multicultural”(P 4Q), e “oportuniza valorizar as diferenças históricas, sociais e culturais.”(P4Q). Mesmo as questões culturais não estando explícitas no objetivo geral da proposta, elas aparecem como primeiro princípio norteador.  
Já os alunos e alunas, quando questionados sobre o objetivo do curso, em nenhum momento mencionaram as questões culturais. Suas respostas, mesmo que não explicitamente, apontaram diretamente para o objetivo da proposta.
Portanto, quando foi realizada a entrevista, as respostas obtidas dos professores e professoras apontaram para o objetivo da proposta. Surge então uma segunda categoria que é a da inclusão. Dela emergiu algumas falas mais freqüentes: “O objetivo é trabalhar com sujeitos que já foram excluídos”(P 6Q), “Integrar o aluno ao processo”(P 14Q), por compreender que “A EJA é um espaço de inclusão”.(P 2Q). 
	Nesses depoimentos e também daqueles que não foram citados, fica evidenciado que a equipe que atua com o curso de EJA reconhece que os seus alunos e alunas já foram anteriormente excluídos e estão tentando uma nova oportunidade. 
	Aos alunos e alunas foi questionado quais os motivos que estimularam a voltar aos estudos, com a intenção de perceber se suas expectativas em relação à EJA iam ao encontro dos objetivos da proposta. A categoria da inclusão foi a única praticamente citada pelos alunos e pelas alunas. A análise das falas referentes aos motivos de voltar a estudar indica que os alunos e alunas sentiam-se realmente excluídos socialmente, economicamente. Nesta perspectiva, a EJA pode se constituir em uma nova oportunidade ou novas expectativas, conforme expressam alguns depoimentos:
O trabalho depende de estudo, se a gente não estudar; as pessoas não chegam em lugar algum; sem estudos, por isso que eu resolvi estudar para buscar novos horizontes. (A 20Q).

Parei e pensei, como é que vou ser alguém se eu não me fizer alguém. (A 29Q).

Esses depoimentos parecem evidenciar, então, que a EJA tem conseguido trabalhar as questões da inclusão, no mínimo escolar, pois das cinqüenta e duas alunas e alunos, entre estes os egressos e as egressas, que participaram desta pesquisa, ninguém manifestou vontade de desistir. Todos e todas estão com o firme propósito de concluírem no mínimo o quinto ciclo e os egressos e egressas disseram ter concluído muito satisfeitos, sentindo falta de estarem na escola para discussões e debates de assuntos gerais, conforme podemos constatar no relato da Aluna 1E: “Eu hoje em dia eu sinto falta, sinto saudade, eu até incentivei minha irmã pra fazer. [...] sinto falta da convivência.”
	A outra categoria identificada no primeiro eixo da matriz de análise caracteriza-se pela construção histórica do sujeito. Todos os professores e professoras que participaram do estudo fizeram referência dizendo que um dos objetivos da EJA é o de “explorar como os sujeitos são construídos historicamente.”(P 1Q); “proporciona o aluno e aluna se perceberem construídos socialmente e como sujeitos de sua própria história.(P 8Q)”. Este é o principal fundamento da proposta que concebe um aluno ou aluna que faz parte da história, que constrói a história e que é também construído por ela, que convive com muitas diferenças de valores, religião, verdades, origens, diferenças de gênero, etnias. A proposta parte da idéia dos sujeitos se construindo e sendo construídos em suas relações de convivência com todas essas diferenças. Destaca-se, nesse sentido, a percepção que os professores e professoras têm a respeito da proposta curricular do curso de EJA. Mesmo esta última categoria não sendo descrita como objetivo está implícita em toda a proposta, constituindo-se como ponto essencial para se trabalhar com pessoas jovens e adultas, excluídas precocemente da escola. Os dados parecem indicar que tanto os professores e professoras quanto os alunos e alunas conhecem o objetivo geral da proposta curricular de EJA, que traz como prerrogativas a superação da exclusão e a construção de conhecimentos significativos.

Percepção dos professores, das professoras, alunos e alunas quanto a construção de conhecimentos significativos.
	A proposta de EJA apresenta a construção de conhecimentos significativos como um de seus principais objetivos. Ao explorar os dados desta categoria, emergiram duas dimensões importantes que foi interessante analisá-las separadamente:  vida pessoal e vida profissional.
	Ao iniciar a coleta de dados, quando enviei os questionários para os egressos e egressas de, uma das primeiras respostas que recebi foi da Aluna 9, que prontamente preencheu a ficha anexa  enviada junto com o questionário, disponibilizando-se a colaborar caso houvesse necessidade de uma entrevista. Ao preencher seus dados, colocou o endereço eletrônico. Num gesto de atenção, enviei um e-mail agradecendo a gentileza e a rapidez pela qual tinha me devolvido o questionário preenchido. No dia seguinte do envio da mensagem, recebi a seguinte resposta:
Com absoluta certeza, os agradecimentos são todos meus, pois se não houvesse pessoas como você, preocupadas não somente consiga mesmas, mas, e principalmente com toda sociedade; eu não estaria nem mesmo lhe enviando este email, pois não saberia como utilizar a internet. O aprendizado e a satisfação são grandes, muito maior do que você possa imaginar!!!!!!!(A 9)
	Esse depoimento sugere que os conhecimentos adquiridos na EJA foram e estão sendo significativos para a vida da Aluna 9. A Aluna 2E, através de seu relato, também demonstra com satisfação a mudança que ocorreu em sua vida pessoal, os medos que conseguiu superar e os ganhos pessoais que obteve.
Eu posso dizer assim, eu acordei mais pra vida, abri meus olhos. Até pra me defender eu aprendi muito, foi maravilhoso. Eu consegui até coisas que eu tinha medo de enfrentar, hoje eu encaro tudo com mais naturalidade. [...] parece que os caminhos se abriram mais. 

	A partir desses depoimentos, é possível inferir que sair da “linha dura” do currículo, abrir espaço para os questionamentos e reflexões sobre o cotidiano, fazendo dele o ponto de partida para a prática pedagógica, significa trabalhar com a possibilidade da construção de conhecimentos significativos.
Ao comparar a fala dos alunos e alunas com a fala dos professores e professoras, constatamos que ambos têm a percepção semelhante no que diz respeito a construção de conhecimentos significativos. Os professores e professoras foram unânimes em dizer que por meio de atitudes e comportamentos de seus alunos e alunas é que tinham essa percepção. A Professora 7Q, relata o depoimento de um aluno: “Professora, agora toda vez que vou ao supermercado olho com atenção para os rótulos das embalagens...” ou ainda, a Professora 23Q:
Pelo fato deles (os conhecimentos) serem realmente construídos pelos alunos e por acompanhar as transformações pessoais dos mesmos. Já pude vivenciar o ingresso de um dos meus alunos na universidade.
 
	A dimensão profissional também está relacionada à construção de conhecimentos significativos. Apesar de a referência dos alunos e alunas ser voltada à vida profissional, a questão da satisfação pessoal, estava sempre presente em suas narrativas. Os alunos e as alunas consideram “mudanças na vida profissional” não só a promoção, obtenção de um emprego melhor ou melhores salários. A questão da valorização, do reconhecimento, também parece muito forte, conforme evidencia os seguintes relatos: “Só o fato de falar aos colegas de trabalho que eu voltei a escola é uma vitória na minha vida, sinto mais admirado.”(A 37Q). “Até pelo respeito, quando a gente fala que vai se formar no segundo grau as pessoas do trabalho olham a gente de outro jeito.”(A 5E).
	Quanto a construção de conhecimentos significativos para a vida profissional, o maior destaque foi ao que diz respeito aos depoimentos e interesses dos alunos e das alunas. Os professores e professoras disseram que nunca perguntaram diretamente se a freqüência nas aulas de EJA estava ajudando na vida profissional. No entanto, o assunto de trabalho, profissão, está sempre muito presente, pois em sua maioria os alunos e as alunas são pessoas trabalhadoras desde a infância ou adolescência. A maior parte dos alunos e das alunas sai direto do seu local de trabalho para as aulas e, conseqüentemente, trazem o assunto trabalho consigo.  Quase em tudo que é falado, os alunos e as alunas relacionam ao trabalho. Os depoimentos são espontâneos, surgem nas discussões e reflexões em sala de aula. Em relação a isso, a  Professora 5E declara o seguinte:
[...] ele percebe quando muda dentro dele, ele percebe quando ele olha as coisas lá fora diferente. Porque as vezes a gente percebe na fala deles, eles mesmo dizem, eu não tinha percebido isso, agora eu percebo. [...] a gente estava trabalhando, agora, há pouco tempo, com a questão da segurança do trabalho, dos riscos, e alguns falaram que não achavam importante o uso de certos equipamentos de segurança. Depois das discussões e reflexões viram a necessidade de alguns equipamentos e até disseram: “não deve-se usar porque é bom para o patrão, mas porque é bom para mim.”

Outra evidência é a questão do interesse pelos temas a serem pesquisados. A Professora 3E conta, que um dia trabalhando as questões mais específicas de química, surgiu o assunto “cal”. Como um dos alunos era pedreiro, se interessou, fez alguns questionamentos e acabou desenvolvendo um projeto de pesquisa referente a esse assunto, pois tinha algumas dúvidas e não tinha respostas.
[...] ele queria descobrir, porque era de uma atividade de rotina dele, porque ele era pedreiro. Ele achava que o cal não era importante na mistura da massa, mas os engenheiros diziam que ele é importante. Então ele queria pesquisar porque era importante e se realmente ele precisava usar ou não precisava usar o cal. Pesquisou e continuou depois a pesquisa mais aprofundada, porque isso era importante para a sua profissão, era significativo para a sua vida.

	De modo geral, os conhecimentos adquiridos durante a trajetória destas pessoas no curso da EJA estão servindo para suas práticas diárias. Os professores e as professoras têm conseguido que seus alunos e suas alunas compreendam os processos constituintes do status quo, estabelecendo as relações possíveis para compreensão e atuação do mundo em que vivem.
	No que diz respeito a vida profissional, tanto os professores e professoras, como os alunos e alunas têm consciência de que não vão mudar radicalmente sua vida profissional, (com algumas exceções) nem vão ter um aumento substancial em seus salários. Sabem perfeitamente, que os conhecimentos que adquiriram e que ainda estão adquirindo servem para facilitar o desenvolvimento de seu trabalho, para tornar mais prazeroso o seu fazer, para melhorar o relacionamento com colegas e com os superiores no local de trabalho. 
	Em contrapartida, os dados apontam que as mudanças mostram-se significativas na vida pessoal dos alunos e alunas, pois dos cinqüenta e dois alunos e alunas, entre estes os egressos e as egressas que participaram do estudo, todos, sem exceção, em algum momento manifestaram mudanças em sua vida pessoal. Algumas pessoas com maior, outras com menor intensidade, mas todas de alguma forma verbalizaram essas mudanças. As falas com mais freqüência foram a mudança “no jeito de falar, pensar e agir” e a “auto-confiança em expressar opiniões.” 

Percepção dos professores, das professoras, alunos e alunas quanto a superação da exclusão.
	A superação da exclusão, um dos objetivos do curso, constitui-se também como eixo da matriz e categoria de análise. Pelos sujeitos desta pesquisa, pude constatar que 50% dos alunos e alunas, entre esses os egressos e as egressas, declararam que o maior motivo da sua evasão precoce da escola foi o trabalho. As condições socioeconômicas em que viviam junto com sua família fizeram com que fosse necessário abandonar a escola para ajudar no sustento da casa, ou para ficar em casa cuidando das crianças menores enquanto seus pais e suas mães saiam para trabalhar. 
	A leitura que faço é a de que a evasão precoce da escola é por si só uma forma de exclusão, pois a maneira pela qual a “sociedade” estava e está organizada, proporciona poucas condições para que as famílias consigam se manter economicamente, sem precisar somar a renda de várias pessoas, inclusive dos filhos e/ou das filhas menores.
Essas observações me levam a reconhecer que a exclusão precoce da escola resulta também na exclusão social, na exclusão econômica, na exclusão política e cultural. Isso, se levarmos em consideração que o discurso social advoga em favor de que com uma escolarização completa, abrem-se as chances e os caminhos para uma “vida digna”, ou seja, acesso aos benefícios da sociedade que uma vida economicamente estável proporciona. No caso da Aluna 3E, a falta de escolaridade a fazia sentir-se excluída: 
Me sentia muitas vezes excluída, da sociedade, até de falar, às vezes tinha vergonha de me comunicar, me expressar do meu jeito de ser, às vezes falava algumas palavras erradas, muito tempo longe da escola, [...] tinha coisas assim que a gente tinha vergonha.

Um dos objetivos da proposta curricular da EJA é contribuir para a superação da exclusão fazendo com que, mais que matricular, os alunos e as alunas permaneçam na escola para completar a sua escolarização básica, talvez seguir em frente com os estudos e, conseqüentemente, sentirem-se mais “incluídos” na sociedade. 
Vários depoimentos foram dados no sentido de que a EJA tem contribuído para isso. Uma das falas mais citadas foi a motivação. Os alunos e as alunas entendem que motivar para  superar o cansaço do dia de trabalho e permanecer em sala, receber incentivos sobre suas conquistas e seus avanços, é proporcionar a inclusão, pois assim vão conseguir terminar a escolarização e talvez ter novas chances e oportunidades. A Aluna 34Q respondeu da seguinte maneira:
Ela (a EJA) tem aulas de motivação que faz com que você não enjoe os assuntos trabalhados em sala são preparados com carinho pelos professores que sabem que todos estão cansados e não se teria condições de estudar com cansaço.

Outra evidência trazida pelos alunos e pelas alunas que indicam que a EJA trabalha na perspectiva da superação da exclusão foi a flexibilidade. Os alunos e alunas entendem flexibilidade no sentido de: horário de entrada e saída levando em consideração as dificuldades e necessidades individuais; a chance de retornar após um período de faltas nas aulas por motivos de doença, horas extras no trabalho, dificuldade de deixar as crianças, etc.; o trabalho desenvolvido em sala de aula, trabalho em grupo, debates, discussões; o ritmo de cada um; as dificuldades de aprendizagem; a valorização individual respeitando e aceitando as opiniões individuais e a liberdade de expressão.
O mesmo questionamento que foi feito aos alunos e as alunas sobre a maneira pela qual o curso da EJA proporciona a superação da exclusão, foi também realizado com os professores e professoras. Um dos pontos importantes mencionado pelos professores e pelas professoras, foi a de conhecer a história de vida de cada um e de cada uma. Conhecer essas histórias permite ao professor e à professora perceber e fazer os alunos e alunas perceberem como se sentem na condição de excluídos, como enxergam  essa sociedade excludente e como por ela são vistos. Nesta perspectiva, trabalhar com as expectativas e anseios dos alunos e alunas para tentar minimizar esse processo, afirmam: 
Procuro conhecer suas histórias de vida e seus cotidianos dentro do processo de escolarização e desta forma procuro atender suas expectativas e anseios. (P 13Q)

É importante ressaltar que tanto os alunos e as alunas, como os professores e as professoras têm consciência de que a conclusão da escolarização básica por si só, não garante a superação da exclusão. Que suas vidas não terão uma grande mudança, nem que irão recuperar ou adquirir todas as chances sociais, econômicas e profissionais. 
Além disso, conseguem perceber que o retorno aos estudos, o convívio com pessoas de outros grupos, de outras culturas, a interação destas vivências, as reflexões feitas em sala, as diversas opiniões, as pesquisas sobre os diversos assuntos, as atualidades trazidas, tudo isso proporciona um outro olhar sobre as coisas, uma nova leitura de mundo. 

A criação a partir das pessoas pesquisadas
Ao analisar a fala dos alunos, alunas, egressos e egressas, pude concentrá-las em três grandes categorias. A primeira delas, foi de um pequeno grupo que não respondeu a essa questão pois alegaram estar pouco tempo no curso e preferiram não manifestar-se a respeito. A segunda categoria, e que foi a maioria dos depoimentos, tanto das entrevistas como dos questionários, foi de que nada deve ser mudado: “Nada, ela esta perfeita”(A 20Q); “Nada a declarar, tudo está muito bom.”(A 26Q). 
	E a terceira categoria, que emergiu das respostas dadas, foi a que diz respeito aos conteúdos. Solicitam que: “Gostaria que nós escrevesse-mos mais, pois as aulas são mais faladas que escritas.”(A 12Q); “Eu colocaria mais aula e não debate, aula que eu digo é Português, Matemática, Física, Biologia, Química, e coisa que é usada na faculdade.”(A 16Q).
	Ao que parece, esses alunos e alunas não estão conseguindo perceber que sair da “linha dura” do currículo, abrir espaço para os questionamentos e reflexões sobre o cotidiano, também proporciona o desenvolvimento de “conteúdos” das diversas disciplinas. Explicar que mesmo não tendo “aulas” separadas por disciplinas e não ter tanto “conteúdo” registrado nos cadernos e livros, a proposta curricular também “prepara” para o vestibular. Seria importante também, divulgar o índice de egressos e egressas que prestaram vestibular após o término do curso de EJA e que conseguiram ingressar na faculdade.  Outro encaminhamento para a coordenação da EJA é a de acompanhar a trajetória dos ingressantes e das ingressantes nos cursos de graduação. Diagnosticar quais as maiores dificuldades encontradas por estas pessoas para que consigam um bom desenvolvimento no curso escolhido, de modo a possibilitar a tomada de uma ação sobre suas práticas na EJA, a partir de dados concretos.
	O questionamento feito aos professores e as professoras foi quanto as dificuldades encontradas para desempenhar o papel e atingir o objetivo da proposta e contribuições para o aperfeiçoamento da proposta. A leitura que fiz de seus depoimentos me levou a duas grandes categorias. A primeira delas diz respeito à “condições objetivas de trabalho”. Uma das falas mais freqüentes sobre as dificuldades encontradas foi a de trabalhar com um número excessivo de alunos e alunas em sala de aula e a sugestão foi o desmembramento das turmas. 
	Outra observação significativa dentro desta categoria abordada por algumas professoras e professores é o fator carga horária. Em alguns dos cursos, por se constituírem de uma só turma, alguns professores e professoras de área desdobram a sua carga horária para mais de um ciclo, reduzindo o seu tempo em cada turma e ciclo, bem como a sua participação no planejamento, haja vista que o planejamento é feito separado, 3º e 4º ciclos e 5º ciclo
A segunda categoria que emergiu para esse momento, diz respeito à “constituição da profissionalidade”. Um número significativo de depoimentos indicaram que o aspecto da formação profissional de cada um e de cada uma é muito forte, existindo um consenso de que é preciso “desconstruir” essa “formação inicial” de currículo tradicional, fragmentado e conteudista, para conseguir inserir-se em uma proposta que pretende um currículo mais flexível, menos linear e que possa atingir a todos e a todas. 
	As contribuições apontadas por esses professores e professoras para “lidar” com essa formação inicial seriam de: “Continuar com leituras e DEBATES reais na reunião.”(P 14Q); “Que cada professor procurasse enriquecer mais a sua prática, por meio de leituras.”(P4Q).
	Isso significa que o curso de EJA é privilegiado por uma proposta curricular inovadora, que rompe com os padrões tradicionais de ensino e de organização curricular. Para que ocorra a materialização da proposta nesses parâmetros, se faz necessário a formação continuada de seus professores e suas professoras para que tenham condições de fundamentar-se em uma teoria que avance à sua formação inicial, haja vista que a contratação de novos professores e professoras é realizada de acordo com a abertura de novas turmas, com um movimento semestral em seu corpo docente. Nesta perspectiva, a formação continuada oferecida pelo curso/instituição contribuiria para uma sólida constituição da profissionalidade de seus docentes e suas docentes que é um processo em constante construção.

Algumas considerações.....
	O modelo metodológico escolhido para esse estudo, permitiu uma avaliação compreensiva da proposta, indicando algumas conclusões mais amplas. Por exemplo, destaco a preocupação que os professores e professoras tiveram ao responder a coleta de dados, em referir-se ou usar artimanhas para privilegiar sempre o feminino e o masculino. Esta observação parece indicar uma certa sensibilização dos professores e das professoras com o tratamento das discussões de gênero. Não podemos pensar em desconstruir uma cultura “machista” instaurada, sem mudar as nossas atitudes. 
		Em um estudo realizado em 2004 pelo Grupo de Pesquisa em Currículo e Avaliação de uma instituição, intitulado “Os modelos curriculares que norteiam as práticas educativas das instituições educacionais do Estado de Santa Catarina que atuam na Educação de Jovens e Adultos – EJA”, foi constatado que a proposta curricular deste curso de EJA é inédita no que diz respeito aos seus fundamentos. Este fato indica, portanto, a necessária periodicidade da formação continuada para esses professoras e essas professoras.
	Os dados analisados indicam que a proposta de EJA promove a oportunidade de desenvolver um trabalho buscando atender as necessidades e especificidades de cada um e de cada uma. Trabalhar com pessoas jovens e adultas é dar vez e voz a essas pessoas de modo que se possa conhecer os seus percursos de suas histórias de vida (que já se constituiu diferentemente das crianças), é conhecer quem são de fato, qual sua trajetória, o que querem, como querem, para que querem. É ver esse aluno e essa aluna como um sujeito histórico: um ser que produz história, produziu história e que pela história foi e vem sendo constituído. Eis aí o princípio da singularização que fundamenta a proposta, o qual permite conviver com essa diversidade de culturas existente nos grupos.
	Para além das perguntas de pesquisa, este estudo possibilitou compreender que as pessoas que procuram a EJA não vieram para preencher uma lacuna em sua vida escolar, muito menos para procurar um rumo profissional. Estas pessoas vieram para viver o momento, para satisfazer um desejo, um sonho, para elevar sua auto-estima. As pessoas procuraram a escola por algum estímulo, externo ou interno, singular de cada um e de cada uma. A responsabilidade da EJA é de oferecer condições, motivações e por que não dizer, algumas facilidades para possibilitar a satisfação das necessidades individuais.  O objetivo da EJA sinaliza como essência a necessidade de um trabalho voltado para um perfil de pessoas jovens e adultas que vivem na “condição de excluídos da escola”. Essa exclusão precoce ocorreu por vários motivos. Porém seus impactos são semelhantes como conseqüência de vida para essas pessoas,  tendo em vista uma sociedade construída em bases elitistas e discriminatórias, pois têm as maiores e as melhores oportunidades na vida as pessoas que passaram por um completo processo de escolarização. Em função disso, este grupo (considerado minoria) sente-se excluído de um modo geral. Assim, fazer este trabalho constitui caráter de urgência e que  seja significativo de modo a não proporcionar o mesmo processo de exclusão novamente.
Ao término desta pesquisa, posso concluir que a proposta curricular de EJA deste curso pesquisado vem alcançando seu objetivo que é a contribuição na superação da exclusão e na construção de conhecimentos significativos, destacando-se com sucesso entre as propostas curriculares oferecidas e que surgiram com o impacto das políticas públicas dos anos 1990. E não trabalha no sentido de recuperar o tempo perdido, mas sim de proporcionar o término da escolaridade e de compreensão e ampliação do mundo em que vivem.
É preciso pontuar que a realização deste estudo constitui-se também como uma contribuição que sustenta os fundamentos teóricos do campo dos Estudos Culturais, na área das teorias de currículo, especificamente. Por seu intermédio foi possível compreender que os fundamentos deste campo teórico constituem bases consistentes para o desenvolvimento e implementação de uma prática curricular coerente com as necessidades dessa população.
Quero registrar também, que a riqueza deste estudo, foi o caminho percorrido até aqui e não o que nesse momento posso chamar de “final”. Este certamente não foi um fim, mas uma etapa alcançada. As conclusões aqui descritas, não são definitivas. São conclusões  que sofreram influências do momento em que o estudo foi realizado. Essas conclusões estão sujeitas a mudanças, pois outras alunas e outros alunos irão passar por esse curso de EJA. Terão outras bagagens e conseqüentemente outras percepções. Do mesmo modo, também outros professores e/ou outras professoras, ou quem sabe, outra coordenação passará pelo curso da EJA, podendo vislumbrar novas perspectivas e com isso abrir outros caminhos e outras possibilidades. Com esse estudo espero poder contribuir na produção teórica específica para educação de pessoas jovens e adultas e estimular a construção de outras propostas alternativas para EJA.
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