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EDUCAÇÃO AINDA QUE TARDIA: A EXCLUSÃO DA ESCOLA E A REINSERÇÃO EM UM PROGRAMA DE EJA ENTRE ADULTOS DAS CAMADAS POPULARES Esse trabalho foi elaborado a partir da dissertação de Mestrado de mesmo título defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, em julho de 2001, sob a orientação do Prof. Dr. Leôncio José Gomes Soares.
GT EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS E ADULTAS Nº 18
GEOVANIA LÚCIA DOS SANTOS  (FAE/UEMG)
1. Introdução
“LIBERTAS QUÆ SERÁ TAMEM”: Na tradução do Latim para o Português tem-se a expressão que revela a aspiração de um povo que, vivendo sob o jugo da dominação colonial, ansiava pela “LIBERDADE AINDA QUE TARDIA”. Grafado na bandeira do Estado de Minas Gerais, o dístico revela a permanência da “bandeira” da liberdade que, passados mais de duzentos anos, ainda não se fez completa.
“Quando eu percebi essa coisa do estudar, do voltar, do poder, então, assim, eu me percebo podendo modificar isso tudo. E uma das coisas que realmente mais modificou na minha vida foi isso comigo mesmo, o meu Eu liberto. É isso o que eu estou sentindo hoje. A minha vida profissional e financeira não mudou em nada, mas eu sou livre. Isso é ser feliz. É você poder olhar de frente para o outro e falar: Oi, como é que vai? Isso é ser feliz! Então eu acho que valeu a pena, vale a pena estudar. Claro que não vou poder tudo com lápis e papel na mão, claro que não, mas bastante coisa eu posso, com certeza! Até o direito de ser livre eu tenho, eu posso! Não é adquirir coisas, é você poder se sentir, se posicionar diante da vida e diante das pessoas. Isso é que é legal! É de não ter vergonha de olhar a minha cara no espelho; eu não tenho vergonha de mim, eu me sinto bem comigo mesma. Eu não estou ganhando nada com isto, sinceramente, não melhorou nada na minha vida ter estudado assim, financeiramente não: Não mudei de casa, não comprei carro... Mas quem sabe um dia, não é não? Vou continuar, eu estou tentando, é por aí.”
(Trecho da entrevista de Maria, um dos sujeitos da pesquisa)
“EDUCAÇÃO AINDA QUE TARDIA” ‑ Para além da construção bem sucedida de uma paráfrase, a escolha dessa expressão por jovens e adultos de um programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA Trata-se do Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos do Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais, 2º Segmento – PROEF II.
 ‑, como lema grafado em camisetas, revela a permanência da luta por liberdade, pelo fim ou, no mínimo, pela amenização de uma situação de opressão que data dos primórdios da era colonial. Tendo perpassado os 500 anos de nossa história, essa situação se faz perceber, nos nossos dias, de uma maneira que, segundo alguns estudiosos, nunca fora tão acentuada. 
Diante da descoberta da utilização dessa expressão, uma questão que já havia se colocado de forma ainda embrionária, ganhou mais força: Será que a conquista do direito à educação pelos alunos em questão, representa, tal como a luta dos Inconfidentes na qual os sujeitos se miraram para verbalizar essa conquista, uma face da luta que empreendem, cotidianamente, em favor da realização da cidadania, mesmo que parcial e tardia? O que levou esses alunos a estabelecerem um paralelo tão explícito entre a conquista do direito à educação, ainda que tardiamente, e o dístico da bandeira do Estado? Foi em busca de resposta a essa e muitas outras perguntas dela derivadas que se desenvolveu uma pesquisa da qual parte dos resultados serão apresentados no texto que segue. 
Que impactos a vivência da negação do direito à educação elementar completa, via exclusão precoce da escola, e a vivência de uma experiência de escolarização tardia geram na vida de adultos das camadas populares? Nessa pergunta, incluem-se todas as inquietações e curiosidades surgidas a partir da prática docente junto a jovens e adultos que, tendo sido excluídos precocemente da escola, buscaram, através de uma oportunidade educacional no campo da EJA, a melhoria de sua formação escolar.
Pelo que se pode observar através de seu enunciado, essa pergunta se estende a dois extremos: por um lado, a exclusão precoce da escola que vitima, ano após ano, enormes contingentes da população brasileira aos quais se nega, através desse mecanismo, o direito à educação elementar completa. No outro extremo, a reinserção de uma pequena parcela desses enormes contingentes na escola, na busca da continuidade da formação escolar outrora interrompida. 
Largamente estudado nos meios acadêmicos, o primeiro extremo – exclusão precoce da escola – já deu fortes indicações de ser um dos maiores problemas do sistema educacional brasileiro, cujo protelamento da solução compromete a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Por outro lado, tendo recebido uma atenção um pouco menor nos círculos acadêmicos, pode-se afirmar, entretanto, que o segundo extremo – reinserção na escola – vem conquistando espaço entre as temáticas das pesquisas, propiciando, dessa maneira, um maior entendimento do campo da Educação de Jovens e Adultos e de questões diversas a ele correlatas.
Embora constituam temas de pesquisa, pelo que se pôde apreender da análise da produção teórica, há uma relativa ausência de elementos que auxiliem na compreensão da maneira como sujeitos que foram excluídos precocemente da escola vivenciam essa experiência, bem como os impactos que a mesma gera em suas vidas futuras. Ao se considerar a questão da reinserção na escola, identifica-se a mesma realidade: ausência relativa de elementos que possibilitem o entendimento de como se dá a vivência dessa experiência e dos impactos que a mesma gera em suas vidas futuras. 
O trabalho investigativo realizado consistiu em uma tentativa de resgatar esse SUJEITO para compreender, a partir de sua fala, como esses fenômenos do sistema educacional brasileiro são vivenciados e o que deles resulta para aqueles que os experienciam, inscrevendo-se nos campos temáticos da EJA; Exclusão Social/Exclusão da Escola e Educação e Cidadania. Esses campos temáticos foram articulados ente si e, posteriormente, essa articulação foi confrontada com dados empíricos coletados especificamente para este fim.
Constituindo-se em uma pesquisa do tipo qualitativa, a análise referenciou-se nos estudos de François Dubet e Silvia Duschatzky, pautando-se pela compreensão da experiência escolar e dos resultados do fazer educativo a partir do sujeitos para e sobre os quais tal fazer se desenvolve. Para tanto, foram utilizados, como dados empíricos, narrativas de quatro sujeitos que vivenciaram ambas as experiências. Essas narrativas foram construídas a partir da realização de entrevistas em profundidade, voltadas para a reconstituição da história de vida temática. Através das narrativas, as trajetórias de escolarização foram reconstituídas, abarcando desde o primeiro ingresso na escola, ainda crianças, até a conclusão das experiências de escolarização tardia que vivenciadas já na fase adulta. 
Com relação à exclusão precoce da escola, interessava compreender tanto a maneira como ela ocorreu, quais seus motivadores, como os sujeitos a vivenciaram e, por fim, quais suas implicações na vida dos mesmos. Portanto, as narrativas não se detiveram na exclusão em si; elas se ampliaram incorporando outras esferas da vida dos egressos, evidenciando a forma como essa ocorrência específica acabou impactando e determinando, de certa maneira, outros acontecimentos.
No caso da reinserção na escola, o objetivo foi um pouco além. Mais que compreender seus motivadores, a maneira como fora vivenciada e seus impactos na vida dos sujeitos, interessava apreender em que medida a relação que se estabelece no plano teórico entre educação e cidadania se confirma, quando à negação do direito à educação elementar completa, segue-se a conclusão desse ciclo de escolarização, através da inserção em um programa de EJA. Assim, além da tentativa de apreender os impactos da reinserção na escola na vida desses sujeitos, buscou-se, paralelamente, levantar elementos que pudessem indicar se, de fato, a educação (que nesse caso é considerada como a conquista de um direito anteriormente negado), pode contribuir para a efetivação da cidadania.
2. EJA, Exclusão Social, Educação e Cidadania: Amarrando os eixos temáticos
A partir da reconstrução do histórico da educação de adultos no Brasil, BEISIEGEL (1973), PAIVA (1973) e HADDAD (1991) oferecem elementos que evidenciam as variações ocorridas na oferta da “[...] educação destinada àqueles que não tiveram oportunidades educacionais em idade própria ou que a tiveram de forma insuficiente, não logrando alfabetizar-se e obter os conhecimentos básicos correspondentes aos primeiros anos do curso elementar.” (PAIVA, op. cit., p. 16)Embora a concepção de Educação de Adultos apresente pequenas variações entre os autores indicados, no geral, eles tendem a conceituá-la dessa maneira.. Tais variações demonstram que o histórico da Educação de Adultos no Brasil é marcado por avanços e retrocessos, fato, aliás, que caracteriza o campo até nossos dias.
Nos anos noventa, a EJA caracterizou-se pela perda gradual dos direitos assegurados em períodos anteriores. Isso significa que “o discurso da inclusão que vinha sendo crescente até aquele momento, passou a ser substituído pelo discurso da exclusão, do estabelecimento de prioridades, com restrição de direitos.” (HADDAD, 1998, p.109). Esse abandono da EJA pelo poder público e mais notadamente pela União deve-se, entre outros fatores, ao convencimento de que a solução, a médio prazo, para o problema do enorme contingente de pouco ou não escolarizados, seria o investimento na escolarização de crianças e jovens em idade escolar. No entanto, essa estratégia vem sendo largamente denunciada por pesquisadores e demais segmentos comprometidos com a EJA, porque traz implícita a idéia de que em relação aos portadores de pouca ou nenhuma escolaridade a questão “É simples: não adianta oferecer a ele uma segunda chance dentro do mesmo sistema no qual já fracassou. Melhor investir para que o sistema de educação básico passe a funcionar.” (Revista Veja, 05/05/1993, p. 9, apud. HADDAD e DI PIERRO, 1994, op. cit, p. 20). 
Além de expressar a negação do direito à formação escolar básica aos que não tiveram acesso à escola ou nela não permaneceram até a conclusão deste ciclo de escolarização, a tendência de pensamento revelada na fala transcrita acima evidencia, ainda, a concepção fortemente instrumental construída em torno da EJA nos anos noventa. Nesse contexto, entende-se que essa modalidade de ensino teria, por objetivo básico, mudar a posição social dos pouco ou não escolarizados, relacionando essa mudança à ocupação de um outro espaço no mercado de trabalho. 
Ainda que se voltasse, de forma exclusiva, para a mudança do espaço ocupado no mercado de trabalho, como faz crer o discurso oficial, a garantia de oportunidades educacionais a esse segmento continuaria a representar um legítimo “direito de cidadania”. Entretanto, a garantia de oportunidades educacionais aos que não ingressaram na escola ou dela foram excluídos precocemente significa muito mais que dar-lhes a oportunidade de ocupar um outro espaço no mercado de trabalho. Significa reconhecê-los como portadores do direito a uma formação escolar que lhes possibilite “ler, escrever e compreender a língua nacional, o domínio dos símbolos e operações matemáticas básicas, dos conhecimentos essenciais das ciências sociais e naturais, bem como o acesso aos meios de produção cultural, entre os quais o lazer, a arte, a comunicação e o esporte”; significa proporcionar-lhes uma educação que permita “a compreensão da vida moderna em seus diferentes aspectos, e, como decorrência, o posicionamento crítico face a sua realidade.” (HADDAD e DI PIERRO, op. cit., p. 12) O reconhecimento da Educação de Jovens e Adultos como resposta a um direito anteriormente negado, é expresso da seguinte maneira nas Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Educação de Jovens e Adultos: “[...] a Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa uma dívida social não reparada para com os que não tiveram acesso a e nem domínio da escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora dela, e tenham sido a força de trabalho empregada na constituição de riquezas e na elevação de obras públicas. Ser privado deste acesso é, de fato, a perda de um instrumento imprescindível para uma presença significativa na convivência social contemporânea.”, (p. 5).
3. Negação do direito à educação: Uma das faces da exclusão social
O fenômeno da exclusão social vivenciada por diversos segmentos das camadas populares brasileiras revela uma realidade multifacetada, passível de ser analisada a partir de diversos enfoques. Pensando nisso HERINGER et. al. (1994), sugerem a substituição do termo “exclusão” por “exclusões” para se evitar o risco de proceder a “interpretações parciais do fenômeno, negligenciando sua complexidade” (p. 19). Compreender e aceitar a complexidade que reveste o fenômeno da exclusão demandam, portanto, compreender que as múltiplas formas nas quais ele se manifesta, têm como elo de ligação a questão histórica da desigualdade. Assim, falar em exclusão significa, sobretudo, falar de desigualdade. Segundo os autores, “em vista da dimensão atingida pelo fenômeno, a expressão que vem sendo mais utilizada nos anos 90 para designar a desigualdade é a de exclusão social.” (p.18).
Partindo do princípio de que é necessário relativizar o peso que atualmente se atribui “ao papel da esfera econômica enquanto produtora/reprodutora das condições de inclusão/exclusão” na análise desse fenômeno, uma vez que enfoques centrados nesse fator impedem que se dê conta de sua complexidade“As reflexões contemporâneas acerca da questão da exclusão social têm por matriz uma concepção centrada na análise econômica, segundo a qual a exclusão deriva, essencialmente, da não-inserção, do indivíduo ou conjunto de indivíduos, ao circuito produção-consumo de mercadorias”. (p. 18)., sugere-se que a “a exclusão social poderia ser definida, enfim, como a maneira pela qual convivem uma pequena parcela da população que tem acesso à renda, consumo, serviços e bens culturais, e uma grande maioria que se encontra privada destes bens materiais e simbólicos”. (HERINGER et. al. op. cit., p. 19-20)
A percepção de que o viés economicista tornou-se insuficiente para compreender a exclusão social levou a pesquisadora Cinthia Sarti a propor um entendimento mais ampliado do fenômeno, abarcando suas múltiplas manifestações “(...) se a pobreza material não é mais suficiente como critério de definição do que é ser pobre, pela crítica amplamente difundida aos limites da perspectiva puramente econômica, há hoje uma tendência a considerar a pobreza como ausência de direitos, ou seja, na relação entre pobreza e cidadania.” (SARTI, 1996, p. 17-18). 
Entendendo, então, que a exclusão social está ligada à questão da negação de direitos, e sem desconsiderar a importância já referida de se levar em conta tal fenômeno contemplando sua complexidade, nos limites do trabalho que aqui se apresenta, o enfoque recairá de modo mais específico na negação do direito à educação, entendido como uma das faces da exclusão social. 
A negação do direito a uma educação elementar completa parece ser uma das marcas mais negativas do sistema educacional brasileiro. Tal negação se manifesta tanto através da limitação das oportunidades educacionais disponíveis, quanto pela ação dos inúmeros mecanismos, através dos quais, crianças e jovens em idade escolar são levados a “abdicar” dos estudos precocemente  Esta expressão é utilizada no documento Estratégia Nacional da seguinte maneira: “Sabe-se que a clientela de supletivo é constituída de pessoas que, via de regra, abdicaram dos benefícios da escola pela prematura incorporação na força do trabalho.” (ESTRATÉGIA, 1976, p. 17 – grifo nosso). A utilização dessa expressão reforça a idéia de que as pessoas “renunciam voluntariamente” aos estudos, evadindo-se da escola, visão que não corresponde à realidade. Discutindo essa questão ARROYO (1997), afirma que “[...] falar de um aluno evadido é responsabilizar o próprio povo por sua pobreza, subemprego, baixos salários, sua ignorância e fracasso escolar” (p. 23). . 
Analisando dados relativos à aprovação, reprovação e evasão no ensino fundamental entre os anos de 1988 e 1997, DI PIERRO (2000), conclui que “a face perversa da exclusão na escola brasileira se apresenta às crianças já na 1ª série do ensino fundamental, em que 8,3% dos alunos foram reprovados em 1998. A taxa de sobrevivência no ensino fundamental, que representa a porcentagem dos alunos que alcançam a 8ª série, era de 66,2% em 1997.” (p. 184)
Segundo consta do texto das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, 
“A média nacional de permanência na escola na etapa obrigatória (oito anos) fica entre quatro e seis anos obrigatórios acabam por se converter em 11 anos, na média, estendendo a duração do ensino fundamental quando os alunos já deveriam estar cursando o ensino médio. Expressão desta realidade são a repetência, a reprovação e a evasão, mantendo-se e aprofundando-se a distorção idade/ano e retardando um acerto definitivo no fluxo escolar. Embora abrigue 36 milhões de crianças no ensino fundamental, o quadro sócio-educacional seletivo continua a reproduzir excluídos dos ensinos fundamental e médio, mantendo adolescentes, jovens e adultos sem escolaridade obrigatória completa.” (p. 4)
Além de não responder à demanda já constituída por EJA, tem-se, ainda, a alimentação permanente do público potencial dessa modalidade de ensino, uma vez que os excluídos da escola de hoje somam-se aos que o foram anteriormente. Segundo SPÓSITO (1999),
“Certamente os dados mais amplos relativos aos índices de desigualdade em nossa sociedade, ao contemplarem as enormes dificuldades de integração dos jovens brasileiros na esfera dos direitos sociais de cidadania incluem a persistente ausência de justiça no campo dos direitos educativos. Essa situação não é só caracterizada pela impossibilidade de freqüência à escola na idade adequada mas, sobretudo, pelos mecanismos perversos intra/extra escolares que ora expulsam ou incorporam de modo precário os jovens, acentuando as enormes distorções entre idade/série nas diversas séries e baixos níveis de conclusão da educação obrigatória (apenas 24, 8% tem o equivalente ao ensino fundamental ou mais).” (p. 9).
Muito embora no plano teórico se dispense uma atenção muito especial ao fenômeno da exclusão escolar e a seus efeitos nas esferas sócio, política e econômica, o mesmo não se verifica quando se analisa o destino dos que foram excluídos da escola. Nesse sentido, ZAGO (2000), afirma que “normalmente os estudos voltados para a realidade educacional das populações socialmente desfavorecidas colocam em evidência o número significativo de crianças que anualmente deixam a escola; todavia, continua a existir uma ausência de informações a respeito do destino posterior dos chamados ‘evadidos’.”(grifos da autora, p. 19). 
Para além da negação do direito à educação elementar completa, a exclusão da escola acarreta, ainda, uma série de dificuldades que se apresentam de maneira mais contundente em etapas posteriores da vida daqueles que a vivenciaram. Portanto, pode-se afirmar que
“Os excluídos da escola são também excluídos de outros direitos básicos: direito à saúde, alimentação, saneamento, habitação, organização, lazer. E, o que é mais grave, são excluídos do direito ao trabalho, para ganharem a vida dignamente, do direito à terra, aos bens de produção e às riquezas que produzem. São excluídos, enfim, das decisões, da participação. Têm negado o direito de serem cidadãos.” (ADAMS, 1996, p. 40)
Assim, com base no que até aqui se expôs, considera-se possível afirmar a pertinência do entendimento de que a negação do direito à educação elementar completa, via exclusão precoce da escola, não constitui uma ocorrência isolada na vida dos que a vivenciam. Contrariamente, pelo que a produção teórica que fundamenta a análise indica, parece haver uma estreita relação entre a exclusão da escola e as possibilidades de integração social acessíveis aos pouco ou não escolarizados.
4. Educação e cidadania: uma arma para fazer frente à exclusão?
Na análise do processo de constituição dos direitos de cidadania no Brasil, diversas estudiosos apontam para o reconhecimento de que, no nosso caso, a cidadania plena existe apenas enquanto uma possibilidade, pois, apesar de ter sua extensão garantida a toda a sociedade no plano jurídico-institucional, na prática, poucos são aqueles que podem ser classificados como cidadãos. Para CARVALHO (1998), o resultado da não-transposição do que há no plano jurídico-institucional para a realidade é que “o cidadão brasileiro é um cidadão apenas virtual, no velho sentido da palavra, de algo que pode ser mais ainda não é.” (p. 1)
A partir da consideração de que a efetivação da garantia dos direitos de cidadania ainda está por se fazer, a educação aparece, no pensamento sócio-educacional brasileiro, como um dos instrumentos potencialmente capazes de contribuir com esse processo. Fazendo uma análise acerca da relação “automática” que por vezes se estabelece entre educação e cidadania, na qual a primeira aparece como pré-condição para se chegar à segunda, ARROYO (1987), busca, nas transformações sociais ocorridas ao longo da História, as suas raízes. As conclusões de sua análise apontam para duas direções: a primeira é a de que o entendimento da educação como pré-requisito para a cidadania deve ser questionado criticamente, pois, muitas vezes, ele pode levar à reprodução de um discurso gestado no interior das classes dominantes. Esse discurso se prestaria, em sua concepção, a legitimar a permanência de uma situação de exclusão já configurada. A segunda conclusão é a de que, mesmo entendendo que esta pré-condição representa um instrumento através do qual pode se justificar a exclusão, o autor acredita que a educação representa um importante papel no processo de construção da cidadania devendo ser, portanto, um direito assegurado. No que tange à possível existência de relação entre educação e cidadania, ele afirma que “Há e muita, no sentido de que a luta pela cidadania, pelo legítimo, pelos direitos, é o espaço pedagógico onde se dá o verdadeiro processo de formação e constituição do cidadão. A educação não é uma precondição da democracia e da participação, mas é parte, fruto e expressão do processo de sua constituição” (p. 79).
Relacionando a construção da república brasileira aos direitos civis, CARVALHO (1998), analisa o tema dos direitos da cidadania no Brasil, partindo de dados coletados em duas pesquisas referentes à percepção e ao exercício de direitos políticos e civis relacionada ao nível de escolaridade dos entrevistados.  Neste trabalho o autor apresenta resultados parciais da pesquisa “Lei, Justiça e Cidadania, feita pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) e pelo Instituto de Estudos da Religião (ISER), feitas em 1996, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro” (p.2) e, ainda utiliza-se de dados do IBGE publicados no suplemento sobre participação social e política “Associativismo, Representação de Interesses e Intermediação Política da Pesquisa Mensal de Empregos de 1996, coletados nas áreas metropolitanas de Recife, São Paulo, Porto Alegre Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro” (p. 3). Com esse estudo, o autor constatou o baixo nível de percepção e utilização dos direitos da cidadania, identificando-o como um dos reflexos da pouca escolaridade da população (pois os dados demonstram que essa percepção e utilização tendem a se elevar à medida que se eleva o grau de instrução dos entrevistados). Diante de tal constatação, ele conclui que: 
“As evidências são inequívocas: a educação aumenta significativamente a percepção dos direitos civis e políticos, aguça o senso crítico dos cidadãos, incrementa a disposição das pessoas de se organizarem para a ação coletiva, acresce o grau de envolvimento político, melhora a qualidade do voto. A médio prazo, não pode haver melhor política de promoção da cidadania do que um forte investimento na educação em todos os seus níveis” (p. 14-15)
Entender que a educação é parte constitutiva da efetiva garantia e extensão dos direitos de cidadania à imensa parcela da população brasileira, que vive em situação de “inclusão precária e instável, marginal” Para MARTINS (op. cit.), essa expressão traduz com maior precisão o resultado das “políticas econômicas atuais, no Brasil e em outros países, que seguem o que está sendo chamado de modelo neoliberal [...]” Ele acredita que “não são exatamente políticas de exclusão. São políticas de inclusão das pessoas nos processos econômicos, na produção e na circulação de bens e serviços, estritamente em termos daquilo que é racionalmente conveniente e necessário à mais eficiente (barata) na reprodução do capital.” (p. 20), não significa aderir à idéia de que sem educação não há cidadania. Entretanto, se não se pretende superestimar a educação como único meio de se efetivar a garantia dos direitos de cidadania àqueles para os quais os mesmos são negados, não se pode, pelo o que se expôs até aqui, subestimar o fato de que a educação pode dar uma importante contribuição a esse processo. Assim, pode-se concluir que a importância da educação na efetivação dos direitos de cidadania e, por conseguinte, na caminhada rumo à construção de uma sociedade mais justa, corrobora a idéia de que “se, de um lado, a educação não é a alavanca das transformações sociais, de outro, estas não se fazem sem ela.” (FREIRE, 1997, p. 267)
Ainda que o histórico da EJA aponte para a limitação de oportunidades educacionais a seus demandatários, também se identifica a busca de alternativas para proporcionar a melhoria da formação escolar a esses sujeitos. Assim, no destino posterior dessas crianças que, anualmente, são excluídas da escola, está, entre diversas possibilidades, a de vivenciarem uma experiência de escolarização tardia através da reinserção na escola.
Considerando que, na produção acadêmica anteriormente destacada, a educação aparece como um importante instrumento na efetivação dos direitos de cidadania e que uma parcela (ainda que muito pequena) de crianças e jovens excluídos da escola, retornam à instituição para melhorar sua formação escolar em momentos posteriores, a questão se coloca é: Que implicações o fato de ter vivenciado a exclusão precoce da escola e a vivência de uma experiência de escolarização tardia geram para a vida de adultos das camadas populares?
5. Alguns resultados da Pesquisa
No início da pesquisa, questionava-se acerca de quais seriam os impactos que a vivência da exclusão precoce da escola e de uma experiência de escolarização tardia geram na vida de adultos das camadas populares. Essa pergunta se desdobrava em uma segunda, na qual explicitava-se o interesse de compreender, em que medida a análise da exclusão e posterior reinserção na escola permitiria verificar se existe, de fato, uma relação entre educação e a formação para a cidadania, conforme tese defendida por alguns expoentes do pensamento educacional.
Embora no momento de sua formulação essa pergunta tenha se desdobrado em duas, e essas tenham adquirido uma certa autonomia entre si, na realização da pesquisa, bem como na sistematização de seus resultados evidenciou-se que a resposta a ambas provinha de uma mesma origem. Isso porque a análise das narrativas demonstrou que um dos impactos mais evidentes da vivência da experiência de escolarização tardia pelos sujeitos pesquisados consiste no fato de eles terem vivenciado, na EJA, “um conjunto de situações educativas” (DAYRELL, 1989, p. 331), que os permitiram acessar um leque de conhecimentos e informações. A partir daí lhes foi possível, senão criar, no mínimo ampliar, a identificação de si mesmos como cidadãos e a compreensão de seu papel enquanto sujeitos, tanto de direitos, como de obrigações.
Diante dessa constatação, poder-se-ia considerar que a pergunta referente aos impactos da vivência dessa experiência na vida dos sujeitos está parcialmente respondida, estando, a pergunta referente a relação entre educação e cidadania, respondida de forma integral. Entretanto, a riqueza das narrativas, dos dados coletados e das análises desenvolvidas evidenciou, de certa maneira, a estreiteza dos objetivos iniciais da pesquisa, impondo, por conseguinte, a necessidade de ir além da simples satisfação destes, como forma de se tentar contemplar ao menos parte dessa riqueza. 
Uma primeira questão a ser destacada refere-se à natureza da pesquisa propriamente dita: a opção por privilegiar sujeitos que já tivessem vivenciado a experiência de escolarização tardia – alunos egressos – implicou a necessidade de superar obstáculos que não foram previstos inicialmente, tais como escassez de informações acerca dos egressos na instituição-campo da pesquisa e a consequente dificuldade de localização dos mesmos. Apesar de tais obstáculos, os resultados obtidos na coleta de dados foram bastante positivos. Essa positividade que se evidencia, entre outros, na conclusão da pesquisa, é retomada aqui com o intuito de atestar a importância do trabalho investigativo com alunos egressos. Muito embora não seja uma prática comum no campo educacional, esse tipo de pesquisa apresenta um rico potencial analítico, uma vez que possibilita verificar os resultados do fazer educativo das instituições escolares a partir daqueles que constituem a razão de ser desse fazer. Entretanto, esse potencial analítico será tanto maior, quanto maiores forem as preocupações das instituições educacionais com a preservação de sua memória, a fim de viabilizar a realização de pesquisas dessa natureza. 
Da análise da trajetória de escolarização inicial dos sujeitos da pesquisa, tendo como parâmetro o que se considerou como sendo o Discurso Social do Apelo a Favor da Educação Escolar Nos limites da pesquisa realizada, utilizou-se a expressão “discurso social do apelo a favor da educação escolar” para designar todas as manifestações que são feitas socialmente no sentido de mobilizar as pessoas e, mais notadamente, as famílias, para a importância de garantir o ingresso de seus filhos na escola, em idade regular. Conforme analisado na ocasião, o argumento central que vem dando sustentação a esse discurso é a defesa do direito à educação, sendo sua eficácea junto às camadas populares buscada através da veiculação implícita (?) da promessa de que, através dos estudos, tornar-se-á possível aos filhos fugirem das contingências que o futuro lhes reserva, escapando da reprodução das condições de vida de sua família de origem. No caso de jovens e adultos com baixa escolaridade, esse apelo pode se manifestar de diversas maneiras, dentre as quais destacam-se constrangimentos sociais e a dificuldade ou mesmo impossibilidade de determinadas realizações no campo profissional, tal como observou-se na pesquisa. 
, destacam-se a permanência da valorização da escola, em um contexto no qual a crença na educação escolar como instrumento de mobilização social parece bastante abalada; a relação entre a escolaridade dos pais e a dos filhos e a possibilidade de entender a EJA como um instrumento através do qual torna-se possível romper o aparente determinismo que essa encerra; os diferentes níveis de interiorização do discurso social do apelo a favor da educação escolar, entre famílias portadoras das mesmas condições socioeconômicas; a multiplicidade e a combinação de fatores intra e extra-escolares provocando a exclusão na e da escola; as diferentes maneiras através das quais se evidencia a interiorização, pelo sujeito, do fracasso escolar, e os efeitos dessa interiorização em sua vida e na relação que ele estabelece com a escola no futuro. 
Quanto à exclusão da escola propriamente dita, é importante destacar que as análises desenvolvidas possibilitaram concluir que o impacto mais evidente de sua vivência consiste nos diversos constrangimentos sociais que os sujeitos experimentaram no futuro, por serem pouco escolarizados. Tais constrangimentos acabaram sendo os principais motivadores da decisão a favor do retorno aos bancos escolares. Ou seja, no âmbito da pesquisa que se realizou, foi possível perceber que no processo de transformação da demanda potencial por escolarização em demanda efetiva, os constrangimentos sociais devidos à baixa escolaridade exerceram forte influência.
Da análise das narrativas acerca do processo que tornou possível, aos quatro egressos, a criação de condições tanto para ingressarem, quanto para permanecerem no Programa até a conclusão do curso, veio a seguinte constatação: muito embora a existência de oportunidades educacionais acessíveis e adequadas aos demandatários da EJA seja uma condição fundamental para que eles possam retomar e dar seguimento à sua formação escolar, essa condição, por si só, não é suficiente para que eles obtenham êxito. Para além da existência do local onde se possa estudar, é necessário que haja a convergência de um conjunto de elementos que, no contexto da pesquisa, foram considerados como motivadores/facilitadores. Motivadores porque, para assumirem a identidade de estudantes, na fase adulta, esses sujeitos precisaram estar imbuídos de muita motivação. Facilitadores porque, apesar da motivação e da existência da oportunidade educacional, existiram outras barreiras cuja superação só se tornou possível porque lhes foram oferecidas e/ou eles conquistaram algumas facilidades ao longo do processo. Pelo que foi narrado acerca da experiência de escolarização tardia, percebeu-se que foi graças a existência de fatores dessa natureza que eles puderam superar as dificuldades, obstáculos e temores que se fizeram presentes durante todo o período em que estiveram no PROEF II.
A percepção dessa realidade evidenciou que, diferentemente do que se pensava inicialmente, se a inexistência de oportunidades educacionais acessíveis para jovens e adultos pouco escolarizados constitui uma grave negação de seu direito à uma formação escolar básica, regular, pública e de qualidade, a existência pura e simples de uma oportunidade dessa natureza não representa, por si só uma resposta a esse direito, muito embora represente um passo bastante significativo em sua direção.
Dessa maneira, a realização da pesquisa possibilitou perceber que, de fato, no caso de adultos pouco ou não escolarizados, “não basta oferecer escola; é necessário criar as condições de frequência, utilizando uma política de discriminação positiva, sob risco de, mais uma vez culpar os próprios alunos pelos seus fracassos.” HADDAD (1998, p. 116).
Da análise da escolarização tardia destaca-se a pertinência de se estender a noção de exclusão na e da escola, ao campo da EJA, já que também entre seu público esses fenômenos se fazem presentes; a dificuldade de somar à identidade de trabalhadores a identidade de estudantes, quando se é adulto, assumindo todas as implicações e custos inerentes ao retorno à escola nessa fase da vida; a identificação da emergência do “senso de responsabilidade social” entre os sujeitos da pesquisa e, finalmente, as diferentes condições que homens e mulheres pouco escolarizados dispõem para retomar a trajetória de escolarização interrompida.
Para além das questões destacadas acima, a realização da pesquisa possibilitou constatar que, de uma forma geral, no caso dos sujeitos considerados, apesar de todas as dificuldades, custos e obstáculos (e provavelmente também pela existência destes), a vivência de uma experiência de escolarização tardia gerou impactos bastante positivos. Diante de tal constatação, conclui-se que a EJA promoveu a “potenciação” dos sujeitos pesquisados, uma vez que logrou utilizar o conhecimento e a experiência mais depurados e ricos da comunidade humana para possibilitar-lhes o desenvolvimento consciente e autônomo de formas próprias de pensar, sentir e atuar (GÓMEZ, 1997, p. 49).
Um outro impacto que a vivência de escolarização tardia parece ter gerado na vida dos sujeitos pesquisados, que não poderia deixar de receber destaque, é o fato de a experiência escolar, nesse caso, ter propiciado uma ampliação dos horizontes e perspectivas pessoais. Essa ampliação se mostrou “geradora de projetos futuros” que comprovam (independente de serem imediatos ou mais ambiciosos), o desejo e a possibilidade de imaginar uma mudança em relação ao presente vivido (DUSCHATZKY, 1999). Considerando que a realidade que circunda os meios populares dificulta a visualização do futuro e a formulação de projetos pessoais e coletivos (DAYRELL, 1989 e SCHMELCKS, 1996), e que a baixa escolaridade tende a agravar ainda mais essa dificuldade, percebe-se que o fato de a experiência de escolarização tardia contribuir para que os sujeitos superassem essa dificuldade, representa uma importante conclusão da pesquisa sendo, por isso mesmo, merecedora de investigações que possibilitem sua melhor compreensão.
Ao longo do trabalho de pesquisa, questionou-se a possibilidade da EJA servir como instrumento através do qual se possa fazer frente à exclusão social, minimizando alguns de seus efeitos. Questionou-se, igualmente, acerca da possibilidade de identificar nessa modalidade de ensino uma arma para a luta em favor da efetivação da cidadania. Muito embora se tenha consciência de que a extensão da pesquisa não permitiria obter resultados passíveis de generalização, é importante ressaltar que, no caso dos sujeitos pesquisados, a análise da vivência da experiência de escolarização tardia evidenciou que a EJA mostrou-se capaz de desempenhar esses papéis.
Entretanto, é necessário ressaltar que os impactos positivos da experiência de escolarização tardia, identificados na análise das narrativas dos sujeitos, não constituem, apenas, o resultado da ação desenvolvida no programa de EJA pelo qual passaram. Isso porque, conforme anunciado por DUBET (1996), o que a escola “fabrica” é resultado da interação entre o que a instituição se propõe a realizar, e o trabalho que o aluno, enquanto ator, realiza, construindo sua experiência.
Possivelmente, os resultados obtidos têm relação com o fato de a experiência em questão ter sido vivenciada na oportunidade educacional escolhida como campo de pesquisa ‑ Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos do Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais, 2º Segmento ‑ PROEF II ‑ que possui uma proposta pedagógica e metodológica que lhe conferem um formato bastante específico, funcionando em condições peculiares. 
Diferente de refutar os resultados da pesquisa, o reconhecimento dessa especificidade deve ser encarado como a apresentação do desafio de que se desenvolvam pesquisas voltadas para a compreensão dessa oportunidade educacional. Através da realização de tais pesquisas será possível identificar os elementos de seu fazer educativo que, na interação com o trabalho desenvolvido pelos atores a partir e para os quais esse fazer se desenvolve, redundam nos resultados anteriormente apresentados. Essa compreensão, por sua vez, possibilitará que tais elementos possam ser adotados em outras propostas educacionais voltadas para o atendimento de jovens e adultos pouco ou não escolarizados. Certamente, a generalização desses elementos contribuirá de forma significativa para que os demandatários da EJA tenham acesso a oportunidades educacionais compatíveis com suas especificidades e necessidades formativas.
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