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Resumo 

 

 O objetivo desta pesquisa é fazer uma análise comparativa do aprendizado 

entre os(as) educandos(as) matriculados(as) no ensino fundamental, modalidade 

suplência telessala, com a utilização das novas tecnologias, e o ensino presencial, 

através de pesquisa empírica. A referência teórica foi a Teoria Crítica da 

Sociedade, em particular a partir da produção teórica de Theodor W. Adorno, que 

trouxe reflexões sobre o uso da televisão e a Teoria da Aprendizagem Significativa 

de David Ausubel. A pesquisa foi realizada em duas escolas: uma com ensino 

presencial e outra, com ensino a distância (telessalas). Foram aplicadas duas 

provas – Língua Portuguesa e Matemática. Também foi aplicado um questionário 

com dez perguntas que identificou o perfil dos(as) educandos(as) dos dois grupos. 

Nossa principal hipótese era a de que o aprendizado do(a) educando(a) 

matriculado(a) nas telessalas seria menor que a do(a) matriculado(a) no ensino 

presencial. Tal hipótese foi confirmada após pesquisa empírica, que também 

demonstrou o baixo rendimento dos(as) alunos(as) que estão matriculados(as) 

nos cursos de suplência, seja presencial ou à distância.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Abstract 

 

 

This research aims to accomplish a comparative analysis of the learning 

among the students in the primary school, in the modality substitution 

teleclassroom, with the use of new technologies, and in the presential teaching, 

through empirical research. The theoretical reference was the Critical Theory of 

Society, from Theodor W. Adorno’s theoretical production, which brought 

reflections on the use of television and David Ausubel's Theory of Significant 

Learning. The research was accomplished in two schoo ls: one with presential 

teaching and the other with distant teaching (teleclassrooms). We applied two tests 

– Portuguese Language and Mathematics. We also applied a questionnaire with 

ten questions that identified the learners’ profile from both groups. Our main 

hypothesis was that the learning of the students from the teleclassrooms would be 

lower than the students in the presential teaching. Such hypothesis was confirmed 

after empirical research, which also demonstrated the low performance of the 

students in both presential and distant substitution courses. 
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Apresentação 
 

 
Iniciei minha experiência docente na educação de jovens e adultos no ano 

de 1999, na escola pública estadual. Ao entrar na sala de aula, encontrei um 

grupo de alunos(as) das mais diversas idades, vivências e esperanças. Com o 

passar dos dias, fomos informados que aquela unidade escolar não abriria o 

ensino presencial no semestre seguinte e aquela turma seria a última, pois a 

próxima estudaria na telessala. 

 A diretora da escola e a supervisora da Diretoria de ensino justificavam tal 

medida com os seguintes argumentos: os benefícios que a nova metodologia de 

ensino traria com o uso das novas tecnologias, a melhora no ensino e na 

aprendizagem, a oportunidade de possuir o diploma do ensino fundamental em um 

menor tempo de estudo e, por fim, o fato de que a Secretaria da Educação estava 

reformulando a Educação de Jovens e Adultos na rede estadual. Os argumentos 

da diretora e da supervisão apenas aumentavam minhas dúvidas sob a utilização 

das novas tecnologias.  

Nesse mesmo período, a escola pública estava passando por mudanças 

profundas. A Secretaria da Educação vinha imprimindo uma rápida reestruturação 

nas escolas, sem ao menos ouvir a comunidade escolar. Sabíamos das mudanças 

por meio dos jornais, comunicados ou quando elas já estavam sendo implantadas. 

Enfim, não poderíamos mudar as decisões tomadas pelo órgão central.  

As escolas também passaram a receber uma série de aparelhos de 

televisão, antenas parabólicas, videocassetes e fitas com programas. O discurso 

era o de que as novas tecnologias por si só resolveriam parte dos problemas na 

aprendizagem dos(as) alunos(as), e o restante das dificuldades enfrentadas pela 

educação seria solucionado pela reforma proposta pelo governo. 

A Educação de Jovens e Adultos também passaria a utilizar esses 

aparelhos, como ocorre no Telecurso 2000. Tal programa, produzido pela iniciativa 
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privada, tem por objetivo atingir milhões de excluídos do ensino regular, tanto no 

ensino fundamental como no médio.  

O objetivo deste trabalho é, portanto, verificar, por meio de uma prova, que 

aluno(a) possui o melhor rendimento: o matriculado no ensino presencial ou na 

telessala. Trataremos também da legislação à qual estão submetidos tais alunos, 

suas cargas horárias, suas matérias, enfim, seu funcionamento. 

A pesquisa foi realizada em duas escolas: uma com ensino presencial e 

outra com ensino a distância (telessalas) e aplicamos duas provas, uma de Língua 

Portuguesa e outra de Matemática, ambas com o mesmo conteúdo. Além disso, 

foi entregue um questionário com dez perguntas que identificou o perfil dos(as) 

educandos(as) dos dois grupos. 
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Capítulo I 

 

1.1 Introdução 

 

A Educação de Jovens e adultos no Brasil não é recente, nasceu com a 

chegada dos jesuítas “(...) que aqui aportaram em 1549 e são os principais 

agentes educativos até 1759 (...)” (SOARES, 2005, p. 258).  Neste contexto, 

diversas experiências foram realizadas e a própria concepção da educação para 

aqueles que não tiveram oportunidade de estudar na idade própria foi reformulado, 

mas nunca foi uma prioridade: 

 

Percebemos também que a EJA passa a ser uma política 
compensatória não sendo uma prioridade, o ensino fundamental 
para jovens e adultos perde terreno como atendimento educacional 
público de caráter universal, passa a ser compreendido como 
política compensatória coadjuvante no combate às situações de 
extrema pobreza, cuja amplitude pode estar condicionada às 
oscilações dos recursos doados pela sociedade civil, sem que uma 
política articulada possa atender de modo planejado ao grande 
desafio de elevar a escolaridade da maioria da população. 
(HADDAD e DI PIERRO, 2000, p.127) 

 

Nesse trabalho, a educação de jovens e adultos será entendida como “toda 

educação destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos 

no ensino fundamental e médio na idade própria”, conforme estabelecido na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

As telessalas serão consideradas novas tecnologias, pois trazem para o 

contexto escolar a televisão, o vídeo, a fita cassete (e todo o aparato técnico para 

sua preparação), que não foram criados para o uso pedagógico: 

Novas são aquelas tecnologias que não se confundem com as 
“velhas”: lousa, caderno, lápis, caneta, livros didáticos, etc. Novas, 
assim, são as tecnologias da informação e da comunicação (TIC), 
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em uma formação que demarca o seu pertencimento a áreas não-
educacionais, no sentido de produzidas no contexto de outras 
relações sociais e para outros fins (BARRETO, 2003, p. 273) 

 

As novas tecnologias se apresentaram como soluções para as diversas 

problemáticas de ensino e da vida cotidiana contemporânea, dentro do conjunto 

de soluções tecnológicas gerais, quer na escola, no trabalho, no lar ou no lazer, 

segundo Crochik: 

 

... com o crescimento da população e o fenômeno da urbanização 
surgem novos problemas para a organização social, que são 
resolvidos pela tecnologia: para vencer distâncias das grandes 
cidades, surgem meios de transportes cada vez mais velozes; para 
abastecer de alimentos, criam-se as estradas de rodagem e de 
ferro; para o pagamento e o recebimento de contas, os bancos se 
aperfeiçoam, tornando-se cada vez mais eficientes. E até mesmo o 
lazer é organizado e dirigido, e se encontra dentro de casa: a 
televisão, o vídeo game e o videocassete, de tal forma que o 
trabalhador só consegue descansar de seu trabalho, sendo exposto 
a um consumo obrigatório e a formas de comportamentos pré-
determinados e, de algum modo, determinantes (1998, p. 39). 

 

Na escola, o uso da televisão e do videocassete, em particular nas 

telessalas, foi a forma encontrada pelo Governo do Estado de São Paulo de 

tentar resolver o problema de milhares de jovens e adultos que estão fora dos 

bancos escolares ou apresentam defasagem da idade/série e também de 

melhorar a qualidade da educação: 

 

... a tentativa de melhorar o ensino através de técnicas provindas 
dos meios de comunicação de massa – televisão, cinema, rádio – 
tomou impulso no Brasil, na década de 60, tendo havido tentativas 
isoladas em épocas anteriores. (CROCHIK 1998, p.101) 
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1.2 Revisão da Literatura 

 

A análise da literatura sobre novas tecnologias na educação de jovens e 

adultos não foi uma tarefa fácil, devido ao pequeno número de trabalhos nesta 

área. Iniciaremos nossa revisão com o trabalho de Haddad (1991) que faz um 

estudo sobre o Estado brasileiro e a Educação de Jovens e Adultos no período de 

1964 a 1985. Segundo o autor, a partir do golpe e da instalação dos governos 

militares, o Estado brasileiro se constituiu com características autoritárias, após 

um período de crise na estabilidade da relação de dominação por parte das elites. 

O Governo autoritário iniciou a reforma universitária, a reforma nos ensinos de 1º 

e 2º graus, a implantação do Mobral e do Ensino Supletivo. 

O Mobral ocupou maior presença no ensino público, e teve um grande peso 

político e significativas verbas. O Ensino Supletivo, premiado pela escassez de 

recursos, acabou recebendo uma maior participação da iniciativa privada, não só 

pela oferta direta dos cursos, mas também com convênios com empresas ou 

fundações privadas. 

Já o trabalho de Di Pierro (2000) teve o objetivo de analisar a história das 

políticas públicas de educação básica de jovens e adultos no Brasil no período de 

1985 a 1999, como um componente do processo de redemocratização das 

relações sociais e das instituições políticas brasileiras. Para a autora, o sistema 

educacional brasileiro reflete e reproduz desigualdades; a ampliação das 

oportunidades educacionais observadas no período de redemocratização não foi 

capaz de modificar de modo significativo a situação cultural da maioria da 

população adulta.  

Em sua conclusão, Di Pierro afirma que os direitos de cidadania da 

população jovem e adulta, a alfabetização e o ensino fundamental, assim como 

outros temas da agenda social, vêm sendo alvos de um processo político-cultural 

que tende a repor os problemas do analfabetismo e da baixa escolaridade no 

âmbito das carências e necessidades privadas, levando à “filantropização” das 
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políticas sociais e ao deslocamento da responsabilidade pública pela oferta de 

ensino para jovens e adultos do Estado para as instituições da sociedade civil. 

A dissertação de Santos (1997), “Teleducação no ensino básico – 

suplência: um estudo bibliográfico do período 1986-1996”, tinha como objetivo 

fazer um diagnóstico das produções na teleducação suplência. O autor constatou 

que nos últimos dez anos pesquisados foram realizadas poucas pesquisas na 

área da teleducação na suplência. Nestas pesquisas, os temas pedagógicos 

prevaleceram sobre aqueles da estrutura de funcionamento. Os pesquisadores 

não se detiveram sobre as experiências mais recentes da teleducação.     

Segundo Santos, o processo de implantação da teleducação enquanto 

política beneficiou os setores privados em detrimento do setor público, com 

implicações diretas na implantação do sistema teleducativo de suplência. Na 

conclusão, o pesquisador afirma que, mesmo havendo um número reduzido de 

estudos, a teleducação na suplência continua a ser realizada e continua sendo um 

desafio conhecê-la. 

 O pesquisador Trivelatto (2000), em sua tese intitulada “Educação à 

distância e avaliação: A Biologia no telecurso 2000”, teve como objeto de análise o 

Ensino a Distância do Telecurso 2000, particularmente o curso de Biologia do 

ensino médio e os resultados obtidos pelos alunos que se submeteram à prova de 

certificação realizada no final do curso. Foram analisadas as características de 

ensino presente nos textos, nas teleaulas, no material didático de Biologia e o 

processo de avaliação. A amostra teve a participação de 6.872 alunos. 

 Na conclusão, Trivelatto afirma que os índices de aprovação dos alunos 

que prestaram a prova de Biologia do Telecurso 2000 não são satisfatórios, 

mesmo se comparados com os índices de aprovação dos alunos que cursam o 

ensino médio regular. Ele diz que se a avaliação de rendimento dos alunos foi tão 

baixa nas provas de certificação, então os dados deveriam ser analisados pelos 

responsáveis pelo processo de avaliação e pela equipe responsável pela 

implantação da telessala, com o objetivo de encontrar os possíveis entraves no 

processo de ensino ou no processo de avaliação. 
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 A pesquisa de mestrado intitulada “Formulação de políticas educacionais: 

um estudo sobre a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo no período de 

1995 a 1998”, que tem como autora Oliveira (2000), teve como objetivo pesquisar 

as principais mudanças realizadas na gestão do então governador Mário Covas. 

 Para Oliveira, a racionalização do uso dos recursos públicos foi 

estabelecida como principal eixo da agenda do governo e articulada como uma 

preocupação central. Avaliando os limites orçamentários do Estado, o Governo 

apresentou dados sobre um suposto “desperdício” nos gastos com o sistema e 

apontou a racionalização como condição para que qualquer investimento fosse 

feito na rede de ensino. Esta ênfase no “enxugamento” do número de professores, 

de classes de aulas, de prédios em funcionamento, de níveis salariais na carreira 

do magistério causou uma série de manifestações contrárias a algumas das 

medidas implementadas e o governo não demonstrou empenho em criar espaços 

mais abertos de debates.  

  A pesquisadora Takeuchi (2005), em sua dissertação intitulada “Análise 

material de livros didáticos para educação de jovens e adultos”, tem como objetivo 

“tentar situar os livros didáticos de EJA em relação aos demais produtos editoriais 

no circuito de duas Editoras”. Para ela, o fato de, no momento da realização da 

pesquisa, somente duas das empresas classificadas no ranking das Editoras 

como grandes produzirem esse tipo de material, já revela em si relativo 

desinteresse por esse projeto. 

Em sua conclusão, Takeuchi afirma que as duas coleções de EJA avaliadas 

foram elaboradas a partir de materiais pré-existentes, configurando-se como 

subprodutos. As Editoras atuais não estão sendo inovadoras nas estratégias 

adotadas no projeto, tampouco estão sendo nas intenções que as mobilizaram a 

ele. Redimensionando espaços, tempos e sujeitos, percebemos a permanência da 

estratégia editorial – baseada na concepção de um público leitor sem identidade 

temporal, espacial e como sujeito da história.  
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1.3 Perspectiva teórica: Televisão, Formação e Aprendizagem  

 

A perspectiva teórica deste trabalho será a da Escola de Frankfurt, em 

especial a produção de Adorno e suas reflexões sobre a televisão e seus 

potenciais usos. A Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel é 

também um recurso nesta análise. 

Adorno, em seu livro Educação e Emancipação, nos faz refletir sobre as 

diversas formas de utilização da televisão em nossa sociedade e a importância de 

nos conscientizarmos da sua função educativa. Ele ainda alerta para o perigo da 

sedução que ela representa, na escola ou em qualquer outro espaço, fazendo com 

que o seu efeito positivo se amplie e seus aspectos negativos sejam minimizados. 

Para Adorno: 

 
Por um lado é possível referir-se à televisão enquanto ela se coloca 
diretamente a serviço da formação cultural, ou seja, enquanto por 
seu intermédio se objetivam fins pedagógicos: na televisão 
educativa, nas escolas de formação televisivas e em atividades 
formativas semelhantes. Por outro lado, porém, existe uma espécie 
de função formativa ou deformativa operada pela televisão como tal 
em relação à consciência das pessoas, conforme somos levados a 
supor a partir da enorme quantidade de espectadores e da enorme 
quantidade de tempo vendo e ouvindo televisão. (1995, p.76) 
 

 
Portanto, é possível referir-se à televisão como algo com um duplo 

significado: formar e deformar consciências. Logo é necessário que o 

telespectador seja formado para ver televisão: 

 

O ensino acerca desses veículos de comunicação de massa não 
deveria consistir apenas em aprender escolher o que é certo, e na 
apreensão do mesmo por meio de categorias, mas, desde o inicio, 
este ensino deveria desenvolver as aptidões críticas; ele deveria 
conduzir as pessoas, por exemplo, à capacidade de desmascarar 
ideologias; deveria protegê-las ante identificações falsas e 
problemáticas protegendo-as sobretudo em face da propaganda 
geral de um mundo que a mera forma de veículos de comunicação 
desta ordem já implica como dado. (ADORNO, 1995, p.79) 
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Adorno compreende a televisão como veiculadora de ideologia: 

 

Em primeiro lugar compreendo “televisão como ideologia”... a 
tentativa de incutir nas pessoas uma falsa consciência e um 
ocultamento da realidade, além de, como se costuma dizer tão bem, 
procura-se impor às pessoas um conjunto de valores como se 
fossem dogmaticamente positivos. (1995, p.77) 

 
 Crochik traz novos elementos para pensar essa ideologia: 

... um conjunto de representações, pensamentos e crenças formado 
com base em uma realidade que se apresenta como ilusória, sendo 
ela própria atividade social, que tem como função ocultar as 
contradições da realidade, que envolvem, de um lado, a força de 
trabalho e, de outro lado, os donos dos meios de produção; de um 
lado as relações sociais e, de outro lado, as forças produtivas; de 
um lado, a cultura e, de outro, a natureza. Essa ocultação ocorre 
sob a forma de justificação da realidade estabelecida, que, dessa 
forma, a perpetua. (1998, p. 40) 

 

O caráter ideológico da televisão faz com que seus telespectadores não 

procurem outras formas de obter informação ou conhecimento, pois ela supre 

todas essas necessidades, de acordo com Adorno: 

 

Além disso, contudo, existe ainda um caráter ideológico-formal da 
televisão, ou seja, desenvolve-se uma espécie de vício televisivo em 
que por fim a televisão, como também outros veículos de 
comunicação de massa, converte-se pela sua simples existência no 
único conteúdo da consciência, desviando as pessoas por meio da 
fatura de sua oferta daquilo que deveria se constituir propriamente 
como seu objetivo e sua prioridade. Esta espécie de instrução para 
ver tevê deveria imunizar tanto quanto possível as pessoas em 
relação a esse caráter ideológico desse veículo de comunicação. 
(1995, p.80) 

 

Adorno vê com preocupação a utilização da televisão em tantos espaços, 

reforçando sua força como único meio de obtenção do conhecimento: 

 
Suspeito muito do uso que se faz em grande escala da televisão, na 
medida em que creio que em grande parte das formas em que se 
apresenta, ela seguramente contribui para divulgar ideologias e 
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dirigir de maneira equivocada a consciência dos espectadores. 
(ADORNO, 1995, p.77) 

 

O conteúdo que é veiculado nos meios de comunicação de massa pode 

gerar uma falsa realidade, ocultando problemas e fazendo com que homens e 

mulheres tenham uma imagem falsa do que seja a vida, impossibilitando um 

encontro com a realidade: 

 

Justamente porque o mundo desta televisão é uma espécie de 
pseudorealismo, porque até mesmo o último detalhe da televisão é 
perfeito, e o público reclamaria se em qualquer instrumento técnico 
algo não fosse exatamente perfeito, provavelmente por isto no 
veículo televisivo a possibilidade de despertar a consciência da 
realidade vincula-se em grande parte à desistência em reproduzir 
mais uma vez a realidade superficial cotidiana visível em que 
vivemos. (ADORNO, 1995, p.86) 

 

Nos bastidores da produção dos programas de tevê, o trabalho 

desenvolvido é primoroso, a técnica utilizada é renovada a todo instante, o que 

torna o espetáculo sempre perfeito, sem nenhum deslize: 

 

Eles são tão perfeitos, tão realistas, que o contrabando ideológico 
se realiza sem ser percebido, de modo que as pessoas absorvem a 
harmonização oferecida sem ao menos se dar conta do que lhes 
acontece. Talvez até mesmo acreditem estar se comportando de 
modo realista. É justamente aqui é necessário resistir. (ADORNO, 
1995, p.86) 

 

O mundo de modelos perfeitos e de vidas saudáveis leva as pessoas a 

ter a falsa impressão de que seus problemas estariam resolvidos. Para suportar 

o duro cotidiano de sua realidade, as pessoas procuram na televisão uma 

realidade perfeita em que os erros e as imperfeições foram removidos nos 

bastidores. Para Adorno: 

 

Por toda a parte onde a televisão aparentemente se aproxima das 
condições da vida moderna, porém ocultando os problemas 
mediante rearranjos e mudanças de acento, gera-se efetivamente 
uma falsa consciência. (1995, p.83) 
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Adorno enfatiza que a televisão não pode ser vista ou avaliada 

isoladamente, pois faz parte do conjunto de meios de comunicação de massa dos 

dias de hoje, cujo objetivo é moldar as consciências: 

 

Nesta medida gostaria de chamar a atenção para que não se veja 
isoladamente a televisão, que constitui somente um momento no 
sistema conjunto da cultura de massas dirigista contemporânea 
orientada numa perspectiva industrial, a que as pessoas são 
permanentemente submetidas em qualquer revista, em qualquer 
banca de jornal, em incontáveis situações da vida, de modo que a 
modelagem conjunta da consciência e do inconsciente só pode 
ocorrer na totalidade desses veículos de comunicação de massa. 
(ADORNO, 1995, p.88) 

 

Portanto, a televisão é um dos componentes da indústria cultural, como o 

rádio, o jornal e o cinema, também na opinião do Crochik: 

 
A indústria cultural é fenômeno moderno, calcada na divisão 
trabalho-lazer. É fortalecida pelo desenvolvimento tecnológico dos 
meios de comunicação de massa e pela concentração econômica e 
administrativa. (1998, p.71) 

 

A indústria cultural transforma telespectadores em consumidores ferozes de 

seus produtos, sem nenhuma resistência. Segundo Theodor W. Adorno e Max 

Horkheimer: 

 

Reduzidos a um simples material estatístico, os consumidores são 
distribuídos nos mapas dos institutos de pesquisa (que não se 
distinguem mais dos de propaganda) em grupos de rendimentos 
assinalados por zonas vermelhas, verdes e azuis. (1985, p. 117) 

 

Tudo se resume em um grande negócio, com a promessa implícita de 

solução para o desgaste do dia-a-dia, da rotina e do trabalho alienado. Ambos os 

pesquisadores da Escola de Frankfurt acreditavam que: 

 

O princípio impõe que todas as necessidades lhe sejam 
apresentadas como podendo ser satisfeitas pela indústria cultural, 
mas, por outro lado, que essas necessidades sejam de antemão 
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organizadas de tal sorte que ela se veja nelas unicamente como um 
eterno consumidor como objetivo da indústria cultural. Não somente 
ele lhe faz crer que o logro que lhe é oferecido. A indústria cultural 
volta a oferecer como paraíso o mesmo cotidiano. (1985, p. 133) 

 

A indústria cultural oferece produtos variados, que anestesiam a 

consciência. Eles mudam de formato, de tamanho, de cores, têm preços variáveis 

e volumes cada vez maiores. E o controle remoto não permite nenhuma distração, 

nenhum pensamento. Segundo Adorno e Horkheimer: 

 

O espectador não deve ter necessidade de nenhum 
pensamento próprio, o produto prescreve toda reação: não 
por sua estrutura temática que desmorona na medida em 
que exige o pensamento, mas através de sinais. Toda 
ligação lógica que pressuponha um esforço intelectual é 
escrupulosamente evitada. (1985, p.128) 

 

A técnica utilizada para maquiar a realidade também é empregada na 

produção de programas educativos e de formação. Portanto pode ser utilizada 

tanto para soluções de problemas do cotidiano como para a alienação. Para 

Herbert Marcuse: 

A técnica por si só pode promover tanto o autoritarismo 
quanto a liberdade, tanto a escassez quanto a abundância, 
tanto o aumento quando a abolição do trabalho árduo.  
(1999, p.74) 

   

A técnica empregada para montar o complicado sistema que é a televisão 

deveria ser usada nas escolas, por meio da televisão educativa, para formar um 

cidadão crítico e emancipado. A programação da televisão educativa poderia ser 

utilizada na escola desde que fosse como ferramenta de auxilio ao trabalho do 

professor, no estímulo ao aprendizado: 

 

Pessoalmente, considero a tevê educativa como um meio de 
formação que deveria ser introduzido na escola, 
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precisamente porque oferece a possibilidade de incluir na 
escola de modo estimulante um ensino particularmente 
qualificado. (ADORNO, 1995, p. 89) 

 

A entrada da televisão educativa na escola não deveria ser usada apenas 

para redução dos gastos na educação, o conteúdo precisaria ser explicado e 

discutido com o(a) aluno(a), segundo Adorno: 

  

Por outro lado, é preciso deixar claro que a suposição de 
economizar professores na escola tradicional por meio da 
televisão é incorreta. Um ensino através da televisão 
evidentemente só funciona de modo correto quando um 
professor presente à transmissão discute e explica o que é 
apresentado. (1995, p. 90) 

 

A televisão educativa não pode ser a única a ter a incumbência exclusiva 

de produzir uma programação voltada para formação crítica, isentando outras 

emissoras de televisão da responsabilidade por uma programação de qualidade. 

Os efeitos na formação crítica do telespectador serão muitos maiores se toda a 

programação da televisão, seja educativa ou não, tiver uma proposta formativa. 

Mas, ainda que só a televisão educativa apresente a preocupação com a 

formação, ela pode influenciar a programação televisiva como um todo. 

Para que a televisão educativa seja utilizada como ferramenta de 

aprendizagem, sua programação deverá ser cuidadosamente preparada, o 

conteúdo apresentado pelos(as) professores(as) avaliado em intervalos regulares,  

averiguando pontos positivos e negativos, para posteriores aperfeiçoamentos, 

uma vez que tanto a crítica como a repetição são momentos importantes para o 

seu aprimoramento. Para avaliar a aprendizagem dos estudantes por meio da 

televisão educativa, Adorno propõe que seja realizada pesquisa empírica: 

 

De um lado, o chamado imediatismo do ensino, aquilo que se 
denomina de “situação de transferência” entre o professor e os 
alunos. Por outro, a possibilidade de um ensino técnico e 
qualitativamente muito aperfeiçoado mediante uma televisão 
centralizada. Questões como essa, em que os prós e contras 
dificilmente podem ser avaliados pela mera reflexão, constituem o 
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caso ideal daquilo que pode ser decidido mediante a investigação 
empírica. (1995, p. 91) 

 

Para avaliar o aprendizado estaremos utilizando a Teoria da Aprendizagem 

Significativa, desenvolvida por David Ausubel1. Para ele, o fator mais importante 

na tarefa da aprendizagem é a relação entre o que o(a) aluno(a) já sabe e a nova 

informação: 

 
A essência do processo de aprendizagem significativa é que as 
idéias expressas simbolicamente são relacionadas às informações 
previamente adquiridas pelo aluno através de uma relação não 
arbitrária e substantiva (não literal) Uma relação não arbitrária e 
substantiva significa que as idéias são relacionadas a algum 
aspecto relevante existente na estrutura cognitiva do aluno, como, 
por exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito ou uma 
proposição. (AUSUBEL, 1980, p. 34) 

 

O processo de aprendizagem acontece na sala de aula, e os estudantes 

podem, em última instância, assumir seu aprendizado, mas a escola não pode 

abrir mão de seu papel de orientadora de aprendizagem: 

 
A escola não pode abdicar da responsabilidade de orientar a 
aprendizagem. A escola deve se encarregar de fornecer aos 
estudantes disciplinas realmente válidas e pedagogicamente 
apropriadas, planejar o currículo escolar e os métodos de ensino. 
(AUSUBEL, 1980, p. 04) 

 

Na sala de aula, o papel do(a) professor(a) é decisivo na definição da 

orientação curricular para os(a) alunos(a), faz com que ele(a) tenha compromisso 

com a aprendizagem e induza aspirações realísticas para a realização 

educacional: 

 

As(os) professoras(es) devem decidir o que é importante que seus 
alunos aprendam, discernir quais as disciplinas que estão prontos 
para aprender, dosar adequadamente a transmissão de informações 

                                                 
1 David Ausubel, psicólogo americano que dedicou grande parte de sua vida à realização de 
estudos sobre o processo de aprendizagem nas salas de aula, desenvolveu a teoria da 
Aprendizagem Significativa entre as décadas de 1950 e 1960. Posteriormente juntou-se a Joseph 
D. Novak e Helen Hanesian e juntos escreveram o livro Psicologia Educacional, publicado pela 
primeira vez em 1968 e revisado em 1978. A primeira edição publicada no Brasil aconteceu em 
1980, no Rio de Janeiro, pela editora Interamericana. 
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e decidir sobre a quantidade adequada e o grau de dificuldade das 
tarefas de aprendizagem. Dele espera-se que organizem ativamente 
a disciplina, transmitam de forma clara, simplifiquem os exercícios 
nos estágios iniciais do aprendizado e empreguem as informações 
atuais e passadas. (AUSUBEL, 1980, p.09) 

 

   
Segundo Ausubel, é essencial levar-se em consideração as complexidades 

provenientes da situação da sala de aula. Estas incluem a presença de muitos 

alunos, a motivação, a prontidão e as aptidões desiguais de cada estudante; as 

dificuldades de comunicação entre professor-aluno; as características particulares 

da disciplina que está sendo ensinada e as peculiaridades etárias dos(as) alunos 

(as). Apesar de tudo, haverá aprendizagem significativa se for considerado o que 

o aluno já sabe.  

O processo de aprendizagem pode ser feito por recepção e por descoberta. 

Na aprendizagem receptiva, o conhecimento a ser aprendido é apresentado ao 

aluno e a tarefa de aprendizagem não envolve qualquer descoberta independente 

por parte do estudante: 

 
No caso da aprendizagem receptiva significativa, a tarefa ou matéria 
potencialmente significativa é compreendida ou tornada significativa 
durante o processo de internalização. No caso da aprendizagem 
receptiva automática, a tarefa de aprendizagem não é 
potencialmente significativa nem se torna significativa no processo 
de internalização. (AUSUBEL, 1980, p. 20) 
 

 A principal característica na aprendizagem por descoberta é que o 

conteúdo principal a ser aprendido será descoberto pelo(a) aluno(a) antes que 

possa ser incorporado à sua estrutura cognitiva. A tarefa prioritária desta 

aprendizagem é descobrir algo. Finalizado o processo de aprendizagem por 

descoberta, ela torna-se significativa. Grande parte da aprendizagem acadêmica é 

adquirida por recepção, enquanto os problemas cotidianos são solucionados por 

meio da aprendizagem por descoberta: 

 

Na aprendizagem por descoberta o conteúdo principal daquilo que 
está para ser aprendido deve ser descoberto independentemente, 
antes mesmo que possa ser assimilado pela estrutura cognitiva. 
(AUSUBEL, 1980, p. 23) 
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A aprendizagem significativa pode acorrer tanto na aprendizagem por 

recepção como por descoberta. Para que isso ocorra na aprendizagem receptiva, 

é preciso que existam informações relevantes na estrutura cognitiva do(a) 

estudante para facilitação da aprendizagem significativa: 

 

Ausubel propõe que o conhecimento se organiza em estruturas 
cognitivas, que são conjuntos de conhecimentos que o indivíduo 
possui sobre um determinado assunto e a maneira como esses 
conhecimentos estão relacionados. O conhecimento se distribui na 
mente do indivíduo sob a forma de idéias mais gerais e amplas, 
para depois integrarem idéias mais especificas. (LANGHI, 2005, p. 
46) 

 

Portanto o novo conhecimento precisa ser ancorado a um outro já existente 

na estrutura cognitiva para ser assimilado: 

 

A aprendizagem significativa ocorre quando a tarefa de 
aprendizagem implica relacionar uma nova informação a outras com 
as quais o aluno esteja familiarizado. (AUSUBEL, 1980, p. 23) 

 

O contrário da aprendizagem significativa é a aprendizagem mecânica ou 

decorativa, que ocorre quando não existem conceitos relevantes na estrutura 

cognitiva, portanto as informações não se relacionam. Segundo Langhi: 

 

Refere-se à aprendizagem de novas informações com pouca ou 
nenhuma associação com conceitos relevantes existentes na 
estrutura cognitiva, nesse caso, a nova informação é armazenada 
de maneira arbitrária. O conhecimento assim adquirido fica 
arbitrariamente distribuído na estrutura cognitiva, sem ancorar-se a 
outros conceitos subsunçores específicos. Seu destino é o 
esquecimento. (2005, p. 47) 

 

 A aprendizagem mecânica não é oposta à aprendizagem significativa, ela 

pode ser uma continuação da aprendizagem significativa: 

 

A aprendizagem mecânica pode ocorrer até que alguns elementos 
do conhecimento, relevantes às novas informações, comecem a 
existir na estrutura cognitiva e possam servir de subsunçores, ainda 
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que pouco elaborados. À medida que a aprendizagem começa a ser 
significativa, esses subsunçores vão ficando cada vez mais 
elaborados e mais capazes de ancorar novas informações. 
(LANGHI, 2005, p. 47) 

 

 A aprendizagem automática ocorre, também, quando falta ao aluno 

conhecimento prévio para que a aprendizagem possa ser significativa: 

 

Esse tipo de aprendizagem também ocorrerá se faltar ao aluno 
conhecimento prévio relevante, necessário para tornar a tarefa 
potencialmente significativa, também (independentemente do 
potencial significativo contido na tarefa) se o aluno adotar uma 
estratégia apenas para internalizar o novo conhecimento de forma 
arbitraria e literal (por exemplo, como uma série arbitrária de 
palavras). (LANGHI, 2005, p. 47) 

   

Na aprendizagem automática, o(a) aluno(a) não tem conhecimento prévio 

para relacionar o novo aprendizado: 

 

A aprendizagem automática ocorre se a tarefa consistir de 
associações puramente arbitrárias e quando falta ao aluno 
conhecimento prévio relevante necessário para tornar a tarefa 
potencialmente significativa, também se o aluno adota uma 
estratégia apenas para internalizá-la (...) (AUSUBEL,1980,  p. 23) 

 

A partir da fundamentação teórica apresentada, foi desenvolvido o seguinte 

problema de pesquisa: Os(As) alunos(as) que estudam nas telessalas, ensino 

técnico mediado pela televisão, têm um rendimento superior ou inferior 

àqueles(as) que estudam no ensino presencial? Essa será a questão que 

procuraremos responder na pesquisa. 
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Capítulo II 
 
2.1 Educação de Jovens e Adultos no Brasil2 

 
 

Iniciamos o segundo capítulo deste trabalho com um pequeno histórico da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) em nosso País, a partir de 1988. 

O fim do Regime Militar e a retomada da democracia em nosso País 

trouxeram de volta a esperança dos movimentos sociais na retomada dos projetos 

aniquilados pelo regime autoritário. A reformulação do pensamento da educação 

de jovens e adultos e o renascimento dos movimentos de alfabetização 

conseguiram uma grande vitória na Constituição da República Federativa do 

Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, em seu Artigo 208, garantindo o 

ensino fundamental obrigatório também àqueles que não tiveram acesso em idade 

própria. Esta legislação tornou direito público subjetivo 3 do cidadão e obrigação do 

Estado oferecer educação fundamental, independentemente de idade: 

  

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, 
sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria. 

§1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo. 

 

                                                 
2 Sobre a história da educação de jovens e adultos no Brasil, ler: PAIVA, Vanilda Pereira. 
Educação popular e educação de adultos. São Paulo: Edições Loyola, 1973; HADDAD, Sérgio. 
Estado e educação de adultos (1964 -1985). São Paulo. Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo, 1991. Tese de Doutorado; e DI PIERRO, Maria Clara. As políticas públicas de 
educação básica de jovens e adultos no Brasil do período 1985/1999. São Paulo: PUC-SP. 2000. 
Tese de Doutorado.  
3 Direito público subjetivo é aquele pelo qual o titular de um direito pode exigir imediatamente o 
cumprimento de um dever e de uma obrigação. Trata-se de um direito positivado, 
constitucionalizado e dotado de efetividade. O titular deste direito é qualquer pessoa de qualquer 
faixa etária que não tenha tido acesso à escolaridade obrigatória (Parecer do Conselho Nacional 
de Educação nº. 11 de 2000). 
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Na Lei de Reforma 5.692 de 1971, o ensino supletivo ganhou capítulo 

próprio e cinco artigos.  No Artigo 24 é explicitada a finalidade do ensino supletivo: 

 

a) suprir a escolarização regular para os adolescentes e adultos 
que não a tenham seguido ou concluído na idade própria; 

b) proporcionar, mediante volta à escola, estudos de 
aperfeiçoamento ou atualização para os que tenham seguido o 
ensino regular no todo e ou em parte. 

 

O Parecer 699 de 1972, do Conselho Federal de Educação, assinado pelo 

Conselheiro Valnir Chagas, que regulamenta esta matéria, destaca: 

 

A suplência – substituição compensatória do ensino regular pelo 
supletivo via cursos e exames com direito à certificação de ensino 
de 1º grau para maiores de 18 anos e de ensino de 2º grau para 
maiores de 21 anos 

 

O Artigo 208 deu um passo significativo em direção a uma nova concepção 

da educação de jovens e adultos até então existente. Ele não reduz a Educação 

de Jovens e Adultos – EJA – a um apêndice dentro do um sistema de ensino. 

Pressupõe a Educação Básica para todos e dentro dela, em especial, o ensino 

fundamental obrigatório não se limita às crianças, portanto trata -se de um direito 

adquirido: 

Nenhum feito no terreno institucional foi mais importante para a 
educação de jovens e adultos nesse período que a conquista do 
direito universal ao ensino fundamental público e gratuito, 
independentemente de idade, consagrado no Artigo 208 da 
Constituição de 1988. (HADDAD & DI PIERRO, 2000, p.120) 

 

 Além da garantia na Carta Magna, as disposições transitórias da 

Constituição estabeleceram um prazo de dez anos para que os governos e a 

sociedade civil concentrassem seus esforços para a erradicação do analfabetismo 

e a universalização do ensino fundamental, objetivos aos quais deveriam ser 

dedicados 50% dos recursos vinculados à educação nos três níveis de governo. 
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No ano de 1994, Fernando Henrique Cardoso foi eleito para a Presidência 

da República e iniciou uma reforma no estado brasileiro. Ao anunciá-la 

argumentava pela: busca de eficiência, de qualidade, de eqüidade e remetia a dois 

problemas básicos: de um lado às exigências do mercado de trabalho (...); e outro, 

propunha a necessidade de redefinição do papel do Estado na promoção de 

políticas públicas educacionais e na regulação de uma nova ordem política, 

econômica e social. 

Essas reformas são pautadas pelas privatizações e desmonte dos serviços 

públicos, submetendo-se à racionalidade financeira, fechando e superlotando 

salas de aulas, reduzindo o número de professores e diminuindo a carga horária 

de disciplinas. Segundo Fonseca: 

 

O ponto central da política do Bird para os anos 1990 é, sem dúvida, 
a redução do papel do Estado no financiamento da educação, bem 
como a diminuição dos custos do ensino. No documento de 1995, a 
prioridade dos empréstimos é direcionada para um conjunto de 
insumos educacionais os quais, segundo estudos internos do 
Banco, mostraram-se determinantes para o desempenho escolar em 
países de baixa e média renda (...). Por essa razão, os projetos do 
Banco deverão privilegiar a distribuição de livros e de outros pacotes 
instrucionais, assim como o treinamento dos professores para a 
utilização dos mesmos. Outras variáveis, como número de alunos 
por professor ou tempo dedicado ao ensino, são desconsideradas 
como fatores diretos de aprendizagem, mas são enfatizadas como 
importantes meios de “redução de custos”. Aliás, a necessidade de 
diminuir despesas no ensino público constituía, também, a base 
daquilo que o Banco denominava de “inovações educacionais” no 
início dos anos 1970: os documentos da época recomendavam o 
uso de alternativas inovadoras de ensino, significando a busca de 
meios instrucionais mais baratos para diminuir os custos. (1998, p. 
54) 

 

A política educacional brasileira tem se adequado às diretrizes ditadas 

pelas agências financiadoras internacionais, com o Banco Mundial4 como um dos 

seus principais financiadores de projetos na América Latina e no Brasil: 

 
                                                 

4 Sobre políticas do Banco Mundial, ver: WARDE, Mirian Jorge. HADDAD, Sérgio. TOMMASI, 
Livia de. O Banco Mundial e as políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 1996; e DA SILVA, 
Maria Abadia. Intervenção e consentimento. A política educacional do Banco Mundial. São 
Paulo: Editora Autores Associados.  
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O Banco Mundial tem sido o principal organismo internacional de 
financiamento para a educação na América Latina e, em especial, 
no Brasil. Neste, o sistema educacional nacional está sob égide das 
políticas setoriais estabelecidas pelo Bird, que prescrevem políticas, 
estratégias, programas e reformas a fim de consolidar a hegemonia 
ideológica, militar e financeira comandada pelos Estados Unidos, 
ainda que confinando os governos latino-americanos à submissão e 
dependências sempre renovadas. (DA SILVA, p.71) 

 

Segundo Haddad e Di Pierro: 

 

A reforma educacional iniciada em 1995 veio sendo implementada 
sob o imperativo de restrição do gasto público, de modo a cooperar 
com o modelo de ajuste estrutural e a política de estabilização 
econômica adotados pelo governo Federal. Essas diretrizes de 
reforma educacional implicaram que o Ministério da Educação e 
Cultura – MEC – mantivesse a educação básica de jovens e adultos 
na posição marginal que ela já ocupava nas políticas públicas de 
âmbito nacional, reforçando as tendências à descentralização do 
financiamento e da produção dos serviços (2000, 122). 

 

Na Educação as reformas compreendiam diversas medidas, entre elas a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e quase 

simultaneamente a Emenda Constitucional 14. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394 de 20/12/1996, foi relatada pelo senador 

Darcy Ribeiro, que não tomou por base o projeto que fora objeto de negociações 

ao longo dos oitos anos de tramitação da matéria. Portanto, desprezou parcela 

dos acordos e consensos estabelecidos anteriormente. 

O Senador Darcy Ribeiro, eleito pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) 

do Rio de Janeiro, era antropólogo, ativista político de esquerda, entusiasta da 

instrução pública e da escolarização das crianças em tempo integral. Ele faz a 

seguinte análise da EJA: 

 

Quem pensa um minuto que seja sobre o tema, verá que é obvio 
que quem acaba com o analfabetismo é a morte. Esta é a solução 
natural. Não se precisa matar ninguém, não se assustem! Quem 
data é a própria vida, que traz em si o germe da morte. Todos 
sabem que a maior parte dos analfabetos está concentrada nas 
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camadas mais velhas da população. Sabe-se, também, que esse 
pessoal vive pouco, porque come pouco. Sendo assim, basta 
esperar alguns anos e se acaba com o analfabetismo. Mas só se 
acaba com a condição que não se produzam novos analfabetos. 
Para tanto, tem-se que dar prioridade total, federal, à não produção 
de novos analfabetos. Pegar, caçar todos os meninos de sete anos 
para matricular na escola primária, aos cuidados de professores 
capazes e devotados, a fim de não produzir analfabetos. Porém, se 
escolarizasse a criançada toda, e se o sistema continuasse 
matando os velhinhos analfabetos com que contamos, aí pelo ano 
2000 não teríamos um só analfabeto. Percebem agora onde está o 
nó da questão. (DI PIERRO, 2000, p. 112) 

 

 Segundo Di Pierro, ainda que não se pudesse esperar de alguém capaz de 

formular tão perversa tese de eugenia cultural uma redação adequada da seção 

da LDB que trata da EJA, o texto final aprovado pelo congresso frustrou a muitos 

que trabalham com o tema.   

A LDB foi curta e pouco inovadora no tocante à Educação de Jovens e 

Adultos, propondo apenas dois artigos: 

 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 
não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos 
fundamental e médio na idade própria. 
Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos 
jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade 
regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e 
trabalho, mediante cursos e exames. 
Parágrafo 2º. O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 
complementares entre si. 
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames 
supletivos, que compreenderão a base nacional comum do 
currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter 
regular. 

 

A Lei 9 394/96 reitera o texto constitucional nos artigos 4º e 5º do Título III, 

que tratam do direito à educação e do dever de educar, e estabelece como direito 

público subjetivo dos cidadãos e dever do Estado a educação escolar pública, o 

ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive aos que não tiveram acesso na 
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“idade própria”, mediante a oferta de ensino noturno adequado às condições do 

educando e de educação escolar regular para jovens e adultos, com 

características e modalidades adequadas às suas necessidades e 

disponibilidades, inclusive com acesso e permanência na escola. O capítulo II do 

Título V, que trata da educação básica, dedica a curta Seção V à Educação de 

Jovens e Adultos, caracterizada como modalidade de ensino diferenciada e 

flexível, destinada a avaliar e certificar conhecimentos adquiridos por meios extra -

escolares ou prover escolaridade não realizada na “idade-própria”: 

 

A verdadeira ruptura introduzida pela nova LDB com relação à 
Legislação anterior reside na abolição da distinção entre os 
subsistemas de ensino regular e supletivo, integrando 
organicamente a educação de jovens e adultos ao ensino básico 
comum. (HADDAD & DI PIERRO, 2000, p.122)  

 

No Artigo 38º, o legislador diz que os sistemas de ensino devem manter 

cursos da EJA e exames supletivos. Tais cursos e exames devem atender à base 

nacional comum e possibilitar o prosseguimento dos estudos. Ele também 

regulamenta a idade para conclusão do ensino fundamental que nestes cursos 

deve ser de quinze anos e para o ensino médio dezoito anos. 

A educação a distância, segundo o Artigo 80 da LDB, deve ser incentivada 

e desenvolvida pelo Poder Público em todos os níveis e modalidades de ensino, 

oferecida por instituições especialmente credenciadas pela União. As normas para 

produção, controle e avaliação dos programas de ensino a distância devem caber 

aos sistemas de ensino. No Parágrafo 4º, está garantido o tratamento diferenciado 

à educação a distância, para transmissão em canais comerciais de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens, concessão de canais e reserva de tempo mínimo, 

sem custo para o Poder Público, nos canais comerciais. 

No Artigo 87 das Disposições Transitórias da LDB, que institui a Década da 

Educação no seu Parágrafo nº 01, 
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a União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, 
encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de 
Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em 
sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 

 

 No mesmo artigo, a LDB regulamenta que cada Município e supletivamente 

o Estado e a União devem promover cursos presenciais ou à distância para jovens 

e adultos insuficientemente escolarizados. 

A Lei 9 424, de 24 de dezembro 1996, que dispõe sobre o Fundo de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), 

criado pela Emenda à Constituição da República nº 14, institui um fundo em cada 

Estado e no Distrito Federal: 

 

Art. 01 – É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito 
Federal, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério, o qual terá natureza contábil e será 
implantado, automaticamente, a partir de 1º de janeiro de 1998. 

 

  As Disposições Transitórias da Constituição de 1998 que acabavam com o 

analfabetismo foram suprimidas, segundo Haddad & Di Pierro: 

 

A Emenda Constitucional 14/96, que suprimiu das Disposições 
Transitórias da Constituição de 1998 o artigo que comprometia a 
sociedade e os governos a erradicar o analfabetismo e universalizar 
o ensino fundamental até 1998, desobrigando o governo federal de 
aplicar com essa finalidade a metade dos recursos vinculados à 
educação, o que implicaria elevar o gasto educacional global. (2000, 
p. 125) 

 

O Artigo 212 da Constituição determina que a União vincule, no mínimo, 

18% da sua receita de impostos à manutenção do ensino e, os Estados e 

Municípios, do mesmo modo, 25% cada. A Emenda 14 instituiu um fundo estadual 

em cada unidade da Federação. Trata-se de um mecanismo que recolhe 

automaticamente 60% dos recursos vinculados à educação do Estado e dos seus 
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Municípios para destiná-los ao ensino fundamental regular. Uma vez retidos esses 

recursos no FUNDEF de cada estado, eles são divididos pelo total de alunos 

matriculados no ensino fundamental regular a cada ano, definindo um valor per 

capita a ser usado como medida para o repasse dos recursos do fundo aos 

Municípios ou ao Estado, na proporção das matrículas pelas quais cada um é 

responsável: 

 

Nesse novo arranjo do regime de colaboração entre as esferas de 
governo, a União deveria cumprir a função supletiva e redistributiva 
complementando os Fundos daqueles Estados cuja arrecadação 
não assegurava o valor mínimo por aluno ao ano, fixando em 
decreto presidencial anualmente com base na previsão de receita e 
matrículas. (HADDAD & DI PIERRO, 2000, p.123) 

 

 O FUNDEF obrigou Estados e Municípios a implementar planos de 

carreiras para o magistério, instituir conselhos de controle e acompanhamento 

(nos quais têm representação autoridades educacionais, famílias e professores), 

habilitação de professores leigos, aplicação de 60% dos recursos na remuneração 

dos docentes em efetivo exercício e, o valor mínimo de R$ 300,00 anual por aluno.  

A União complementaria os recursos do Fundo quando o valor por aluno 

não alcançasse o mínimo definido nacionalmente. Com isso, o Governo Federal 

passaria parte da sua responsabilidade com a educação básica para Estados, 

Municípios e Distrito Federal. 

Segundo Paulo Renato Souza, ex-ministro da Educação, o FUNDEF foi a 

mais importante iniciativa nos oito anos que esteve à frente da pasta: 

 

Na minha percepção o Fundo de Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) foi a iniciativa 
mais importante de nossa gestão em oito anos à frente do 
ministério. (...) um instrumento crucial para garantir a eqüidade no 
acesso à escola em um país tão heterogêneo como o Brasil. 
(SOUZA, 2003, p.72) 

 

 Ainda segundo o ministro houve uma revolução na educação brasileira com 

a aprovação do FUNDEF: 
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O FUNDEF teve um impacto de dimensões revolucionárias na 
educação brasileira em curto espaço de tempo. Além da 
universalização do acesso à escola, as disparidades regionais foram 
reduzidas dramaticamente. (SOUZA, 2003, p.92) 

 

 O FUNDEF foi aprovado pelos parlamentares da bancada de sustentação 

do Governo, sem preocupação com as conseqüências que poderia causar na 

educação do país. Eles não calcularam o impacto fiscal que os mesmos teriam em 

seus Estados. O ministro procurou uma data, às vésperas de uma eleição, para 

que a Emenda Constitucional fosse votada e aprovada: 

 

Aquele foi um ano de eleições municipais, as eleições se realizariam 
na primeira semana de outubro, e eu estava convencido de que 
deveríamos concluir todo o processo de duas votações em cada 
casa por maioria de dois terços de seus membros antes do final de 
setembro. Eu percebia que os parlamentares e os governadores 
que influenciam suas bancadas não haviam parado para calcular o 
FUNDEF porque, em princípio, todos são a favor de medidas que 
beneficiem a educação. Por outro lado, os parlamentares passaram 
a ser crescentemente pressionados pelos meios de comunicação 
por uma presença maior em Brasília (...). Esta proposta caía como 
uma luva para mostrar serviço em ano eleitoral. (SOUZA, 2003, p. 
80) 
 

A Lei 9 424/96 sofreu três vetos pelo então presidente Fernando Henrique 

Cardoso. Entre eles, o que proibia que os matriculados nos cursos de suplência 

fossem incluídos nos cálculos do FUNDEF: 

 

Ninguém esperava que o acordo arduamente negociado no 
parlamento pela bancada governista viesse a ser rompido pelo 
então presidente Fernando Henrique Cardoso. Para 
constrangimento do Relator e do Congresso, a Lei nº 9424/96 sofreu 
três vetos pelo Presidente da República, um dos quais impediu o 
cômputo das matrículas do ensino fundamental de jovens e adultos, 
o que tende a restringir a ação pública no desenvolvimento dessa 
modalidade educativa. (DI PIERRO, 2000, p. 120) 

 

Alegou-se que a permanência desse dispositivo poderia provocar uma 

indesejável corrida no sentido de criar recursos desta natureza sem rigor e sem 

atender a critérios mínimos. Além disso, afirmou-se que o Ministério da Educação 
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e Cultura (MEC) não dispunha de dados estatísticos consistentes sobre o ensino 

de supletivo. Essa argumentação não procede, uma vez que se o Ministério não 

possuísse dados consistentes, bastaria produzi-los, o que não é tarefa impossível. 

Na verdade, a inclusão desses estudantes levaria a um potencial aumento de 

matrículas de 35 milhões de alunos, com isso, o custo-aluno-médio dos Estados 

cairia enormemente, forçando a União a aumentar seus recursos de 

complementação. 

O FUNDEF valoriza o ensino fundamental, deixando de lado o financiamento 

dos outros níveis de ensino, a educação infantil, a educação de jovens e adultos e 

o ensino médio: 

 
Ao estabelecer o padrão de distribuição dos recursos públicos 
estaduais e municipais em favor do ensino fundamental de crianças 
e adolescentes, o FUNDEF deixou parcialmente descoberto três 
seguimentos da educação básica – a educação infantil, o ensino 
médio e a educação básica de jovens e adultos. (DI PIERRO, 2000, 
p. 123)  

 

Assim, Estados e Municípios passaram a arcar com todas as 

responsabilidades da educação de jovens e adultos matriculados na suplência: 

 
No contexto fiscal e tributário brasileiro, esse mecanismo induziu à 
municipalização do ensino fundamental, e foi acionado com base no 
suposto de que o investimento mais eficaz dos recursos municipais 
nesse nível de ensino daria maior liberdade aos estados para 
investir no ensino médio e à União para investir no ensino superior. 
(HADDAD & DI PIERRO, 2000, p.123) 

 

 No seu Artigo 2, a lei 9424/1996 também proíbe que sejam computadas 

matrículas do ensino não presencial. “§ 3º  Para efeito dos cálculos mencionados no  

§1º serão computadas exclusivamente as matrículas do ensino fundamental. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental foram 

publicadas em 27 de março de 1998. As Diretrizes para a Educação de Jovens e 

Adultos tiveram sua publicação em 5 de julho de 2000. O Artigo 3 propõe que as 

Diretrizes para o ensino fundamental se estendam também para a educação de 

jovens e o Artigo 5 parágrafo único garante: 
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Como modalidade destas etapas da Educação Básica, a identidade 
própria da Educação de jovens e adultos considerará as situações, 
os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos 
princípios de eqüidade, diferença e proporcionalidade na 
apropriação e contextualização das diretrizes nacionais e na 
proposição de um modelo pedagógico próprio.  
 

 Quanto ao ensino fundamental, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

EJA contêm a Base Nacional Comum e sua Parte Diversificada que devem 

estabelecer a relação entre a educação fundamental com a vida cidadã, conforme 

Parecer nº 04/98 .Quanto ao ensino médio, a EJA deve atender aos saberes das 

áreas curriculares de linguagens e códigos, de ciências da natureza, das ciências 

humanas e suas respectivas tecnologias, segundo Parecer CEB nº 15/98.   

As Diretrizes também afirmam, como na LDB, que só alunos(as) com idade 

mínima de 15 anos completos poderão prestar o exame supletivo para a 

conclusão do ensino fundamental, e assim como para o ensino médio, requer 18 

anos completos, ficando  proibidos de realizar estes exames alunos com idade de 

sete a catorze anos. Vejamos o que diz o Artigo 7 parágrafo único: 

 
Fica vedada, em cursos de educação de jovens e adultos, a 
matrícula e a assistência de crianças e de adolescentes da faixa 
etária compreendida na escolaridade universal obrigatória, ou seja, 
de sete a catorze anos completos. 

 

 O Artigo 10 regulamenta que nos cursos semi-presenciais os alunos só 

poderão ser avaliados, para fins de certificação, em exames presenciais e em 

instituições especialmente credenciadas e avaliadas pelo poder público. 

 O artigo 18 afirma que “os cursos de Educação de Jovens e Adultos que se 

destinam ao ensino fundamental deverão obedecer em seus componentes 

curriculares aos Artigos 26, 27, 28 e 32 da LDB e às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental.” 

O Artigo 32 reza que o ensino fundamental, com duração mínima de oito 

anos, obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica 

do cidadão. No Parágrafo 4, o ensino fundamental será presencial, sendo a 

distância utilizada como complementação da aprendizagem ou em situações 

emergenciais. 
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2.2 Educação de Jovens e Adultos no Estado de São Paulo 
 

 
No Estado de São Paulo a rede pública estadual sofreu importantes 

modificações após a posse do Governador Mário Covas. A secretária da 

Educação Rose Neubauer da Silva, nomeada por ele, ao apresentar as Diretrizes 

da Política Educacional, apontou: 

 

A tentativa de atender às necessidades educacionais sem 
modernização gerencial tinha levado à desorganização da máquina 
administrativa, cujas características são o gigantismo, a ineficiência, 
a ausência de mecanismos de controle sobre o sistema de ensino e 
a incapacidade de prestar serviços necessários à rede escolar, 
sendo fonte permanente de orientações contraditórias e exigências 
inúteis. Morosa e centralizadora, sua estrutura estaria afastada dos 
problemas do ensino. (Comunicado Secretaria da Educação de 
22/03/95) 

 

A Secretária Estadual da Educação procurou resolver estes problemas com 

uma reorganização da rede estadual de ensino de São Paulo, cujas dire trizes 

eram centradas nos seguintes eixos: racionalização do uso de recursos públicos, 

reorganização dos espaços físicos das escolas, jornada de trabalho de 

professores, grade curricular, introdução de um sistema unificado de avaliação de 

alunos e de medidas para corrigir o fluxo escolar. Para Sônia Penin, coordenadora 

da Coordenadoria de Ensino da Grande São Paulo da Secretaria do Estado da 

Educação: 

  

A reorganização da rede é um projeto que veio no bojo da política 
educacional deste governo, cujas diretrizes básicas são a reforma e 
racionalização administrativa e financeira; mudança no padrão de 
gestão; a melhoria do processo de ensino, com atendimento às 
demandas, valorização do pessoal e aumento da eficiência do 
sistema escolar. (WARDE, 1996, p. 05) 

 

 

  Segundo dados da Secretaria, a reforma tinha como principais pontos: 
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1º Medidas mais diretamente relacionadas à racionalização do uso 
de recursos públicos: 

    - Cadastramento Geral de Alunos do Ensino de 1º e 2º Graus; 

    - Programa  de  Reorganização   das  Escolas  da  Rede  Pública        

      Estadual; 

    - Classes de Aceleração;  Recuperação  em  Férias; Programa de  

      Progressão Continuada e outros mecanismos  para  correção de  

      fluxo escolar; 

    - Exigência  de  idade  mínima  para  matrícula  em  cada série do  

      ensino de 1º grau; 

        - Reorganização curricular; 

    - Novo Plano de Cargos e Carreira do Magistério. 

2º Medidas relacionadas à mudanças no padrão de gestão: 

    A) Descentralização  no  oferecimento  do ensino fundamental via  

        Municipalização  e  programas  de  ação   de  parceria  Estado- 

       Município. 

    B) Desconcentração na administração: 

        - Extinção das Divisões Regionais de Ensino (DRES); 

        - Agilização   nos   mecanismos   de   repasses   de   verbas as  

         Delegacias de Ensino e escolas; 

       - Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar de São Paulo; 

       - Programa  de  Educação  Continuada  para   capacitação   dos  

         profissionais da escola. 

      - Instrução   para   planejamento  de  projetos  educacionais  nas  

        escolas segundo as “Normas Regimentais Básicas das Escolas  

       Estaduais”,   tendo   como   vista   a    autonomia    das    escola  

      (Oliveira,1999, p. 26).  

 

Em 31 de agosto de 1995 é publicado o Decreto 40 290 instituindo 

Cadastramento Geral de Alunos do Ensino de 1º e 2º Graus. Cada aluno passou a 

ter um número de registro. Em 8 de novembro, o Conselho Estadual de Educação 

aprova a implementação do projeto e em 21 de novembro, o governador publica o 

Decreto instituindo o Programa de Reorganização das Escolas da Rede Pública 
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Estadual. Em 11 de dezembro, quando se iniciavam as matrículas para o próximo 

ano letivo as escolas já estavam reorganizadas. Para Célia Benedicto Giglio: 

   

A massa da população tomou contato com esta grande reviravolta 
por meio de notícias publicadas nos jornais, divulgadas pela tv e 
pela convocação das escolas em que estudavam os filhos para 
saber onde seriam remanejados. (WARDE, 1996, p.25) 

 

Não foram encontradas referências à educação de adultos nos documentos 

estudados. Mas os efeitos das novas determinações foram sentidos nessa 

modalidade de ensino no primeiro instante. Segundo dados da própria Secretaria 

foram fechadas cerca de 150 escolas e oito mil classes. Segundo Elie Ghanem: 

 

A rede escolar é pensada tendo em vista apenas o atendimento de 
crianças e adolescentes no ensino regular, excluindo até de sua 
imagem pública uma parcela muito importante dos deveres do 
estado, ou seja, “ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria” 
(Constituição, art. 208,I). E não é apenas uma questão de imagem. 
Segundo o senso de 1991, há 2 223 073 analfabetos absolutos na 
população com 15 anos ou mais (10,16% do total dessa faixa etária) 
no Estado de São Paulo. Em números absolutos, nosso estado 
ocupa a segunda posição nas cifras desse tipo de analfabetismo da 
Federação. (WARDE, 1996, p.39) 

  

 A reorganização da rede, segundo a Secretaria da Educação, 

também facilitou que os municípios assumissem em parte a sua responsabilidade 

com o 1º grau. A Secretaria se propunha a assumir o ensino de 2º grau, que 

historicamente sempre ficou fora do orçamento daquele órgão: 

 

É verdade que desde a Lei Federal nº 5 692/71 a questão da 
municipalização está posta no Brasil, como exigência legal ou 
tendência de política educacional, porém, no Estado de São Paulo, 
o ano de 1995 é que vai iniciar de maneira mais direcionada essa 
política, a partir do Projeto de Reorganização das Escolas, 
propostas pelo Governo Estadual. (OLIVEIRA, 1999, p.65) 
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Ainda segundo Oliveira, 

 

No Estado de São Paulo, a partir do primeiro Governo Mário 
Covas/PSDB (1995/98), é que o processo de municipalização do 
ensino fundamental passa a ter uma curva ascendente significativa, 
pois em 1996, o Estado era ainda responsável por 89,3% das 
matrículas do ensino fundamental, considerando a série histórica de 
1984 a 1995, a média quase se manteve estável com variação 
máxima de até 0,8%; em 1997, o estado já passa a ser responsável 
por 81,2% e em 1998 este percentual cai para 78,8%, o que 
representa mais de 10% de redução de atendimento no ensino 
fundamental, em somente dois anos. (1999, p.63) 

 

A aprovação do FUNDEF, em dezembro de 2006, acelera a 

municipalização no Estado de São Paulo que, segundo Oliveira: 

 

Evidentemente, esse movimento acelerado de municipalização no 
Estado, a partir de 1997, tem a Emenda Constitucional nº 14/96 que 
criou o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério – FUNDEF - a sua fundamentação e 
motivação, pois, a partir de 1998, 15% do total de recursos 
vinculados à Educação, conforme estabelecido na Constituição 
Federal de 1988 (Art. 212) deverão, obrigatoriamente, ser aplicados 
no ensino fundamental regular. (1999, p.65) 

  

A EJA sofre dois duros golpes: o primeiro com a reorganização da rede, 

fechamento de salas no período noturno e a prioridade ao ensino fundamental 

regular; o segundo, com a aprovação do FUNDEF que não incluiu no seu cálculo o 

ensino supletivo e induz à municipalização. 

Os municípios, que por Lei devem destinar 25% dos seus recursos em 

educação, são obrigados a depositar 15% no FUNDEF. Portanto sobram apenas 

10% dos recursos para atender à pré -escola e à educação de jovens e adultos: 

 

Do ponto de vista histórico, São Paulo possui algumas 
características que o diferenciam sobremaneira de outros Estados, 
um desses aspectos é o fato de ter iniciado, desde 1980, um 
processo de municipalização da pré-escola, a partir do atendimento 
preferencial de crianças de 6 anos de idade, visando à “preparação 
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para a alfabetização”, como era justificado esse atendimento. 
(OLIVEIRA, 1999, p.61)  

 

Os Estados e Municípios passaram a fechar salas de aulas de ensino 

presencial e a investir no ensino a distância ou telessalas, utilizando as novas 

tecnologias apenas para os ajustes das contas públicas: 

 

O grande equívoco das políticas de educação a distância que 
voltam a ser propostas nos anos de 1990 no Brasil é justamente a 
pretensão de se economizar os recursos financeiros através da 
utilização de meios tecnológicos na educação. Ao contrário, a 
inovação tecnológica exige grandes investimentos em 
equipamentos e em capacitação de professores. (BELLONI, 2001, 
pg.89) 

 

O Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo – CEE, após 

aprovação da LDB, publica a Deliberação Nº 17/97 regulamentando os cursos de 

EJA. Foram organizados em dois níveis: ensino fundamental com duração de 1 

600 horas e médio com 1 200 horas.  

Em 27 de janeiro de 2000 são publicadas pela SEE as Resoluções 10 e 11. 

A Resolução SE Nº 10 regulamenta a organização e o funcionamento do 

telecurso. Em cada sala, devem ser matriculados no mínimo 50 alunos(as), cada 

tele-aula deve ter duração de duas horas-aula, o atendimento individualizado, e a 

carga horária mínima para cada orientador deve ser de 4 horas. A resolução prevê 

também que ele deva ter sob sua responsabilidade duas turmas e que duas 

telessalas em funcionamento no prédio escolar equivalem a uma classe comum 

da unidade escolar. A Resolução SE Nº 11 dispõe sobre a organização curricular 

da Educação de Jovens e Adultos, tanto no ensino presencial como na telessala. 

Nas escolas estaduais temos o ensino fundamental, ciclo II, ensino regular 

e o ensino supletivo presencial e a distância. No primeiro, os(as) educandos(as) 

ficam quatro ou cinco horas em sala de aula, com oito matérias: Português, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Inglês, Artes e Educação Física (Diário 

Oficial do Estado de 17/01/98). Eles estudam quatro anos, com 200 (duzentos) 
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dias letivos, no mínimo, ou 800 horas aulas. Esse direito está garantido no Artigo 

24 da LDB: 

 

Art. 24 – Parágrafo Iº - A carga horária mínima anual será de 
oitocentas horas distribuídas por um mínimo de duzentos dias de 
efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames 
finais, quando houver. 

  

Quando um(a) jovem, com idade superior a 15 anos, for a esta mesma 

escola à procura de vaga, poderá se matricular no ensino supletivo, nas 

modalidades presencial ou  telessala. No ensino presencial o curso terá duração 

de 1 600 horas distribuídas em dois anos. Conforme regulamenta a Deliberação 

do Conselho Estadual de Educação nº 17/97 no seu Artigo 5, teremos as mesmas 

matérias do ensino presencial regular, com professores(as) presentes, não 

existindo material didático e com a permanência do aluno(a) por quatro horas na 

escola. 

Na telessala, há televisão, vídeo, apostilas, e o curso terá 100 dias letivos, 2 

horas aula/dia. O aluno não tem direito à merenda escolar, assiste às aulas com 

conteúdos reduzidos, o material didático não é fornecido pelo governo, e sim 

comprado pelo(a) educando(a), a um custo de R$ 11,00. Quando o aluno não tem 

condições de comprá-lo, os monitores por conta própria tiram cópias e as 

distribuem. Os(as) educandos(as) não encontram professores para coordenar 

seus estudos e o mediador do conhecimento passa a ser a televisão. 

Adorno alerta que 

 

É preciso deixar claro que a suposição de economizar professores 
na escola tradicional por meio da televisão é incorreta. Um ensino 
através da televisão evidentemente só funciona de modo correto 
quando um professor presente à transmissão discute e explica o 
que foi apresentado. (ADORNO, 1995, p. 90) 

 

 Segundo Barreto,  
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Os docentes deixam de ser os principais agentes do conhecimento 
e passam a ser consultores metodológicos e animadores de grupos 
de trabalho. Essa estratégia obriga a reformular os objetivos da 
educação. O desenvolvimento de competências-chave (...) substitui 
a sólida formação disciplinar até então visada. O uso de novas 
tecnologias educativas leva ao apagamento dos limites entre as 
disciplinas, redefinindo ao mesmo tempo a função, a formação e o 
aperfeiçoamento dos docentes (...). Com o conhecimento inscrito 
nos softwares, nos vídeos e nos livros didáticos, um único docente 
pode atender a um maior número de estudantes, permitindo cortar 
custos, com a vantagem adicional de uma formação docente mais 
flexível e condizente com o mundo globalizado preferencialmente à 
distância e em menor tempo. (2003, p. 277) 

 

Segundo o documento “Geografia da Educação Brasileira 2001”, do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), 21,7% dos alunos 

do ensino fundamental apresentam defasagem idade-série, já no ensino médio, o 

número é maior (53,3%). Estes dados nos fazem refletir sobre a imensa 

responsabilidade dos Estados e Municípios e sobre o grande desafio de garantir 

uma escola pública de qualidade e recolocar todos estes cidadãos nos bancos 

escolares. 

 

 

2.3 A Televisão no Brasil 
 

Com seus rostos maquiados programas ao vivo ou 
gravados. Eles são os serviçais do poder, fazem o jogo sujo 
e esnobam você. Qual o significado? Sasha e seu quarto de 
130m² ? Hebe Camargo, perguntar por que todo pobre tem 
o calcanhar rachado? Aqui vai a resposta. Por outro lado o 
que importa é o cascalho R$ 1 milhão por mês de salário. O 
que recebemos por ano, eles faturam por hora. Eles são os 
ricos que meu povo adora. 
GOG – Poeta 

 

 

Os primeiros aparelhos de televisão chegaram ao País por meio de Assis 

Chateaubriand, proprietário da Rede Associados de Rádio, Televisão e jornais em 

setembro de 1950. Foram importados 300 aparelhos, alguns vendidos e outros 

espalhados em pontos estratégicos da cidade. A televisão havia sido inventada há 
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14 anos, e éramos um dos poucos países do mundo que tinham este aparelho, 

apenas um pequeno grupo o possuía em suas residências: 

 

Nos anos 50, o acesso à televisão restringia-se a uma elite, em 
função do preço dos televisores, cuja produção era ainda pequena. 
Até 1959, a TV concentrava-se no eixo Rio-São Paulo, 
apresentando uma programação de caráter local e regional. A partir 
de 1959, os sistemas começaram uma expansão a outras regiões 
(Porto Alegre, Brasília, Salvador e Recife) e, graças ao surgimento 
do “video-tape”, a programação começou a assumir um caráter 
nacional e a produção se centralizou. (PENTEADO, 1991, p. 257)  

 

O General Geisel, um dos presidentes militares da ditadura, assistindo à 

televisão, faz o seguinte comentário: “No trabalho, vejo um Brasil cheio de 

problemas, mas chegando em casa, ligo o aparelho de tv e passo a ver o Brasil 

diferente daquele do dia-a-dia, sem problemas, enfim o Brasil dos meus sonhos” 

(documentário exibido pela TV Cultura “Roberto Marinho, o Cidadão Kane” 

produzido pela BBC de Londres). Adorno & Horkheimer afirmam: 

 

O terreno no qual a técnica conquista seu poder sobre a sociedade 
é o poder que os economicamente mais fortes exercem sobre a 
sociedade. A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria 
dominação. (1985, p.114) 

 

Com o passar dos anos a televisão começou a fazer parte do cotidiano de 

milhões de pessoas em casa, na escola e no trabalho. Com isso, todos os 

produtos da indústria cultural também tomaram conta do nosso cotidiano: 

 

Ainda que movimentos sociais, como a Reforma, a Revolução 
Francesa, tenham já reivindicado a escolaridade para toda a 
população, reconhecendo e referendando a necessidade de 
estender o conhecimento do código escrito a todos, hoje cinco 
séculos depois enfrentamos, especialmente nos países de Terceiro 
Mundo, o sério problema de altas taxas de analfabetismo. Enquanto 
em cinco séculos os meios impressos não fizeram acessíveis as 
extensas camadas da população, em um quarto de século o meio 
televisivo atingiu a todos. (PENTEADO, 1991, p.42) 
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A televisão brasileira, com seus vários canais abertos e fechados, exibe 

uma programação que procura abranger todas as faixas etárias e mostra uma 

realidade que para muitos é desconhecida e fora de seu alcance: 

 

A TV, canal de comunicação cujo uso se populariza em pouco 
menos de um quarto de século e através do qual as classes 
trabalhadoras tomam conhecimento de outras formas de vida social, 
especialmente da classe média (pela própria organização da TV). A 
população em geral toma conhecimento de fatos, ocorrências, 
eventos culturais e políticos, movimentos sociais e políticos, idéias 
em debate, polêmicas da atualidade de seu país e de outras partes 
do mundo. (PENTEADO, 1991, p. 40) 

 

  Assim, a tevê cumpre outras funções, além de incentivar o consumo, todas 

reitificantes, como: a função narcotizante, dando ênfase ao divertimento, 

camuflando realidades intoleráveis, oferecendo oportunidade de escapismo; de 

reforço das normas estabelecidas; de simplificar os produtos que apresenta de 

modo a suscitar uma atitude passiva do consumidor; assumir uma atitude 

paternalista, dirigindo o consumo; de promover a deturpação do gosto popular 

(PENTEADO, 1991, p.57).  

A maioria das emissoras de TV, na sua programação, privilegia o aspecto 

comercial em detrimento das suas funções educacionais, informativas e culturais: 

 

A veiculação de mensagens e informações padronizadas e seriadas 
para atender e/ou criar necessidades na massa consumidora. Visa 
aproximar o consumidor e o produto, estabelecendo, como 
veiculador, o prazer, o entretenimento. (PORTO, 2000, p.38) 

 

Ao matricular-se na escola para dar continuidade aos seus estudos, o que 

o(a) trabalhador(a) encontra? O aparelho de televisão, que deverá transmitir o 

conhecimento que a humanidade acumulou ao longo da sua história. A televisão é 

um dos componentes da indústria cultural, como o rádio, o jornal e o cinema, e 

está fortemente ligada às novas tecnologias. 
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A técnica utilizada para que todo o aparato da indústria cultural possa 

funcionar é renovada a todo instante tornando o espetáculo sempre perfeito, sem 

nenhum deslize.  

 Inserir a tecnologia no ambiente escolar como algo neutro é problemático. 

Ela é uma forma de organizar e perpetuar as relações sociais e também um 

instrumento de controle e dominação. Para Marcuse, 

 

A tecnologia, como modo de produção, como a totalidade de 
instrumentos, dispositivos e invenções que caracterizam a era da 
máquina, é assim, ao mesmo tempo, uma forma de organizar e 
perpetuar (ou modificar) as relações sociais, uma manifestação do 
pensamento e dos padrões de comportamento dominantes, um 
instrumento de controle e dominação. (1999, p.19) 

 

 O(a) educando(a), ao matricular-se na escola para dar continuidade aos 

seus estudos, o que encontra? O aparelho de televisão, que deverá transmitir o 

conhecimento que a humanidade acumulou ao longo da sua história.  

 

 

2.4 O Telecurso 

 

Há muito tempo tento entender certa rede de TV 
que ilude minha gente, destrói e constrói 
presidentes. Espalha terror, medo e fome. Mata 
nossas esperanças. 
Depois faz campanha onde a criança é esperança.  
Aliado G - Poeta 

 

 O Telecurso de 2º Grau, que foi organizado pela Fundação  Roberto 

Marinho (FRM) em Convênio com a Fundação Padre Anchieta (FPA), 

mantenedora da TV Cultura, foi ao ar pela primeira vez em 1978. Era composto de 

três fases. A primeira incluía Historia, Geografia e Língua Portuguesa/Literatura 

Brasileira. A segunda Matemática, Inglês e OSPB/EMC. Por fim, a terceira fase 

incluía Física e Biologia. O Telecurso foi composto por uma bateria de 438 
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programas-aula de 15 minutos cada, que foram transmitidos cinco vezes por 52 

emissoras filiadas à Globo e pelas TVs Educativas. 

 Em 16 de março de 1981, foi ao ar o Telecurso 1º Grau (Supletivo de 

Primeiro Grau – SPG), produzido pela FRM em convênio com a Universidade de 

Brasília e apoiado técnico e financeiramente pelo Ministério da Educação e 

Cultura: 

 

Em sua primeira emissão, o SPG foi levado ao ar por uma cadeia 
de 59 emissoras de TV. Assim como o Telecurso de 2ºGrau 
desenvolveu-se em três fases: História e Língua Portuguesa na 1ª 
fase; Ciências e Geografia na 2ª; e na terceira, Matemática e 
OSPB/EMC. Os programas para a TV tinham a duração de 15 
minutos diários, num total de 408 programas-aula. (HADDAD, 1991, 
p.306)  

 

 O Telecurso 2000 foi uma iniciativa da FRM, em parceria com a Federação 

de Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), substitundo os Telecursos 1º e 2º 

graus: 

 

Com base no sucesso dos Telecursos de 1º e 2º graus, iniciados 
pela FRM no início da década de 1970, o Telecurso 2000 
concretiza-se, em 1995, por meio da iniciativa privada, com o 
objetivo de corrigir algumas deficiências da educação que causam 
graves prejuízos tanto ao sistema produtivo como à vida de milhões 
de pessoas. (PINTO, 2004, p.155) 

  

 A FRM integra as Organizações Globo, que estão presentes em todos os 

estados brasileiros, introduzindo tecnologia, gerenciamento e arte na televisão 

brasileira, tendo, em sua história, apoio dos governos (principalmente militares), 

sendo a maior rede de mídia do território nacional: 

 

A Globo é um aparato de produção cultural industrializada, unindo 
uma equipe administrativa, técnica e artística a tecnologias de última 
geração. Esse complexo empresarial trabalha adaptado ao 
desenvolvimento capitalista brasileiro, com espaço de audiência 
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firmado em todo território nacional. A Rede Globo é a emissora de 
televisão com maior audiência em nosso país, dentre os canais 
comerciais, apresenta-se como a primeira opção da maioria dos 
brasileiros, sendo seguida pelo SBT, Manchete e Bandeirantes, 
variando a posição dessas últimas, dependendo da programação, 
do momento, dos interesses dos telespectadores, dado apresentado 
por diferentes pesquisas de opinião. (PORTO, 2002, p.39) 
 

 A Federação de Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), na área da 

educação, tem uma grande rede de ensino técnico-profissionalizante e cursos 

regulares de ensino fundamental, para filhos de funcionários das indústrias. O 

SENAI, rede de escolas regulares, e as escolas do SESI, cujos objetivos são, 

respectivamente, formar mão-de-obra especializada para as empresas por meio 

de cursos profissionalizantes e oferecer cursos regulares de ensino fundamental 

para os filhos dos funcionários das indústrias. 

 Em 1987, foi instituído um certificado – International Organization for 

Standardization – chamado ISO série 90005 para as empresas. Para obterem 

esses certificados, elas passam a cumprir normas de qualidade total. A ISO é um 

dos organismos das Nações Unidas (ONU): 

 

O desenvolvimento de programas de qualidade total passa a ser a 
meta de muitas empresas, pois ele é pré-requisito para a obtenção 
do selo ISO (International Organization for Standardization) de 
qualidade. Exigem-se algumas habilidades mínimas dos 
trabalhadores das indústrias durante a auditoria que concede o selo 
ISO de qualidade. (MARANHÃO, 1994, p.28) 

 

 Para obtenção deste certificado, as empresas brasileiras precisavam 

aumentar o nível educacional de seus funcionários e a educação é imprescindível, 

na medida em que é necessário formar os trabalhadores para a obtenção de 

certificados ISO. Sem a escolarização mínima, esse intento é frustrado. São 

                                                 
5 O programa de qualidade total, também chamado de certificado ISO série 9000, emite um 
certificado que atesta que a empresa cumpre normas de gestão de qualidade. Os princípios 
norteadores da ISO série 9000 foram desenvolvidos em 1987. É um conjunto de normas de gestão 
de qualidade padronizadas por uma entidade com sede na Suíça, criada em 1946, a ISO.  



 49 

realizadas auditorias dos certificados de qualidade total, e os funcionários são 

inquiridos sobre o processo de produção: 

 

As habilidades, consideradas pelos auditores, costumam ser 
desenvolvidas durante a escolarização dos jovens, até a conclusão 
do ensino médio. Portanto, os programas de qualidade total das 
empresas estão fadados ao fracasso caso não capacitem os seus 
funcionários, e é neste contexto que um projeto de educação para o 
trabalho é relevante. A modalidade de Educação a Distância do 
Telecurso 2000 torna-se uma opção viável para atender os objetivos 
das empresas. (TRIVELLATO, 2000, p.34) 

 

 A FIESP, tendo uma grande rede de escolas, avalia que não seria 

necessário utilizar essa estrutura para a educação de jovens e adultos 

trabalhadores, uma vez que a sua rede física é insuficiente para atender a todos e 

não se tratava de formar o aluno em idade escolar que, a princípio, é o objetivo 

desta rede de ensino. Assim, passou a buscar projetos que pudessem solucionar 

o problema da escolarização dos trabalhadores da indústria e encontrou no 

Telecurso, até então produzido pela Fundação Roberto Marinho e Banco 

Bradesco, uma solução: 

 

O que a FIESP encontra é uma Fundação Roberto Marinho 
discutindo se deveria reformular os cursos que estavam defasados 
devido às mudanças internacionais, particularmente os conteúdos 
de História e Geografia – queda do muro de Berlim, fim da URSS, 
novo mapa político e econômico do leste europeu e da África etc..., 
ou se devia começar do zero e produzir um novo Telecurso. 
A coincidência de interesses da Fundação Roberto Marinho e do 
sistema FIESP fez com que uma comissão fosse estruturada para 
produzir um novo projeto de teleducação, desta vez voltado para o 
mundo do trabalho. (TRIVELLATO, 2000, p.40)  

 

 A veiculação do Telecurso, em nível nacional, iniciou em 02 de Janeiro de 

1995, mas a conclusão da produção das disciplinas, do ensino fundamental, 

médio e profissional, ocorreu em dezembro de 1996: 
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O projeto abrange jovens e adultos marginalizados da escola na 
idade própria, portanto, é uma proposta de suplência equivalente à 
educação básica regular, além de desenvolver um curso 
profissionalizante de Mecânica, essa escolha se deve ao fato de 
70% da mão-de-obra industrial exigir conhecimento desta área. 
(TRIVELLATO, 2000,p. 47) 

 

 A parceria Fundação Roberto Marinho e FIESP, sem qualquer recurso 

público, com uma previsão orçamentária inicial de US$ 43.386.600,00 – sendo 

US$ 26.694.000,00 desembolsados pela FRM e US$ 16.692.600,00 cabendo ao 

sistema FIESP –, passa a ser o maior projeto de educação básica à distância, sem 

financiamento público, realizado até hoje: 

 

As razões pelas quais a Fundação Roberto Marinho (FRM) e a 
Federação de Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) se uniram 
para a construção desse projeto educacional foram, sem dúvida, a 
busca pela qualidade total. A nova exigência do mercado 
internacional empurrava o empresariado para a busca de alternativa 
que conseguisse formar a mão-de-obra existente nas empresas. 
(TRIVELLATO, 2000, p. 37) 

 

 Ainda segundo Trivellato, o presidente da FIESP mostra que o interesse 

pela educação, nesse momento, não é o pagamento de uma dívida social dos 

industriais com a sociedade. Na realidade, é uma necessidade de sobrevivência e 

adequação da indústria nacional aos novos tempos do neoliberalismo e da 

globalização da economia. 

 O público alvo do Telecurso 2000 é o contingente de excluídos de cerca de 

33 milhões de cidadãos com idade entre 14 e 30 anos e seus objetivos são: 

 

Complementar a educação básica dos brasileiros de 14 a 30 anos 
excluídos do sistema escolar; capacitar o cidadão a participar com 
maturidade nos processos decisórios da sociedade e usufruir dos 
benefícios sociais existentes (exercitando plenamente a cidadania); 
iniciar o estudante no mundo do trabalho através do seu curso 
profissionalizante (Mecânica), portanto, inserir o jovem -adulto no 
mundo do trabalho através da habilitação profissional. 
(TRIVELLATO, 2000,p. 48) 
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 Os(as) alunos(as) acompanham as aulas pela televisão em suas casas e 

complementam o estudo com livros comprados nas bancas de jornal e livrarias. Ao 

término dos estudos, o tele-aluno inscreve-se em uma das secretarias de 

educação de seu Estado para realizar uma prova e obter o certificado de 

conclusão do ensino fundamental ou médio. Esse método é chamado de 

transmissão aberta. 

Com o passar dos anos, a metodologia foi mudando. Hoje também temos 

as transmissões fechadas ou telessalas, onde o(a) aluno(a) encontra um(a) 

orientador(a) de aprendizagem e o livro didático, que também é comprado pelo(a) 

educando(a): 

 

O Projeto Telecurso 2000, que se encontra em pleno funcionamento 
em todo o país, é aplicado em empresas, órgãos públicos - por 
exemplo, na formação de cadetes da Polícia Militar, em presídios, 
nos programas educacionais das prefeituras, nos sindicatos, nas 
igrejas, em associações de bairro, em programas comunitários de 
favelas, em escolas públicas e privadas etc. Prepara os alunos para 
os exames supletivos públicos ou exames organizados pelo sistema 
de ensino, que são autorizados pelas Secretarias de Educação a 
emitirem certificados de conclusão do ensino fundamental e médio. 
(TRIVELLATO, 2000, p.09) 

 

 O Telecurso 2000 tem uma estrutura comum e os conteúdos foram 

organizados em quatro segmentos: ensino fundamental com disciplinas da 3ª a 8ª 

séries, ensino médio, cursos profissionalizantes e cursos extracurriculares. Além 

destas tele-aulas, há também as aulas produzidas para preparação dos exames 

nas secretarias de educação, sendo as provas formuladas com questões de 

múltipla escolha: 

 

As provas dissertativas possuem um problema técnico que é a 
dificuldade das bancas manterem o mesmo critério do gabarito das 
respostas durante todos os dias de correção das provas. Devemos 
lembrar que os custos das provas são bancados pelos alunos que 
se inscrevem para o exame e que um aumento dos custos de 
correção de provas dissertativas recairia sobre os usuários do 
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projeto, compostos, principalmente, por pessoas de baixa renda. 
(TRIVELLATO, 2000, p.54) 
 

  No ensino fundamental, a matéria Língua Portuguesa conta com 90 aulas e 

quatro livros, e tem o maior número de aulas; Matemática vem em segundo lugar 

com 80 aulas e quatro livros; em terceiro, Ciências com 70 aulas e três livros; em 

quarto, Geografia com 50 aulas e dois livros; em quinto, História do Brasil com 40 

aulas e dois livros; em sexto, História Geral com 36 aulas e um livro; e, por último, 

Inglês, com 30 aulas e um livro. No total, o tele-aluno terá assistido a 396 aulas, e 

utilizado 17 livros e 52 fitas de vídeo. 

 Os livros e os programas do telecurso não usam questões de múltipla 

escolha, mas as avaliações de conhecimento aplicadas pela Secretaria de 

Educação as usam. Para que o(a) aluno(a) então não tenha dificuldades na 

avaliação, foi criado o curso Preparando para o Exame.   

 O material do ensino fundamental deu origem a 16 aulas de TV, um livro e 

duas fitas de vídeo. Não existem livros ou fitas para cada matéria; a preocupação 

é apenas que o(a) aluno(a) seja preparado(a) para o exame de eliminação de 

matéria. No final do curso o tele-aluno terá assistido a 412 aulas de TV, com 18 

livros e o orientador terá utilizado 54 fitas de vídeo. 

 No ensino médio, a matéria Língua Portuguesa permanece com o maior 

número de aulas; em segundo vem Matemática com 70 aulas; em terceiro, as 

matérias Química, Física e Biologia, todas com 50 aulas; Inglês, Geografia e 

História do Brasil, com 40 aulas; e, por fim, a tele-aula de História Geral com 36 

aulas, 1 livro e 5 fitas. 

 Também foi impresso o material Preparando para o Exame do ensino 

médio que deu origem a 21 aulas de TV, reunidas em um livro e três fitas de 

vídeo. No término do ensino médio, o(a) tele-aluno(a) terá assistido a 477 aulas, 

adquirido 20 livros e o orientador utilizado 63 fitas de vídeo.  

 Como o Telecurso 2000 é elaborado para preparar o(a) aluno(a) para o 

mercado de trabalho, para tanto existem também os cursos profissionalizantes.  

Nestes, a matéria com maior número de tele-aulas é Processo de Fabricação com 
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80 aulas; em segundo, Elementos da Máquina com 55: em terceiro, Manutenção, 

com 35; em quarto, com 30 aulas, Metrologia e Leitura e Interpretação de 

Desenho com 3 livros e 4 fitas; em quinto, Ensaios de Materiais com 25 aulas; em 

sexto, Automatização-Automação e Matérias, ambos com 20; em sétimo, Cálculo 

Técnico com 15; em oitavo, Tratamento Térmico e Tratamento de Superfície com 

10 aulas; em nono, Apresentação e Universo da Mecânica com 6 aulas; em 

décimo, Higiene e Segurança do Trabalho, Qualidade Ambiental e Organização de 

trabalho com 5 aulas; e, por fim, Normalização com 4 aulas. Ao término do curso 

o(a) aluno(a) terá assistido a 360 aulas de TV, adquirido 18 livros e utilizado 52 

fitas.  

 Existem também cursos extracurriculares de Educação para o Esporte, 

Educação Ambiental e Educação Artística, cada um com 20 tele-aulas, 1 livro e 3 

fitas, totalizando 60 aulas de TV, 03 livros e 9 fitas.  

 Caso o(a) tele-aluno(a) faça os três módulos do telecurso, ele terá assistido 

a 1309 aulas de tv, adquirido 58 livros e assistido a 173 fitas de vídeo. 

 O planejamento curricular do Telecurso 2000 não buscou trabalhar com a 

autodeterminação, a emancipação, a autonomia e a responsabilidade das 

pessoas: 

Nele, evita-se expor as relações de poder da sociedade e o 
processo de produção de conhecimento numa sociedade 
hierarquizada, evita-se a capacitação das pessoas e grupos para 
que elas não tomem as rédeas de suas próprias vidas de forma 
autônoma e responsável. (TRIVELLATO, 2000, p.50)  

   

 A visão sócio-educacional explicitada nos documentos é a de que o curso 

deva aumentar a capacidade dos operários em tratar com as novas tecnologias e 

os novos equipamentos. Os cursos devem, portanto, se apoiar em um currículo de 

caráter eminentemente técnico, em que o aluno é colocado frente a uma realidade 

distante dissociada dele próprio, em que a realidade é vista como imutável: 
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No currículo técnico não cabe o pensar autônomo e, portanto, se 
levado a cabo, é incapaz de formar um sujeito crítico, participante da 
sociedade e em pleno gozo da cidadania. Estes objetivos 
educacionais, por outro lado podem formar um cidadão consumidor 
e acrítico diante das decisões tomadas pelo poder instituído, pois, a 
ele foi designado um papel de repetidor de regras e procedimentos. 
(TRIVELLATO, 2000, p.157) 

 

  As metas estabelecidas pelos consultores e técnicos em educação da 

Fundação Roberto Marinho, gestora do projeto, apresentam as seguintes 

diretrizes gerais para o Telecurso 2000:  

 

Uso eficientes de recursos; respeito a normas de qualidade e 
produtividade, organização de objetos, atividades e ações; uso de 
informações no que concerne a avaliação da adequação da mesma, 
interpretação e comunicação da informação, compreensão de 
regras básicas do funcionamento de sistemas técnicos e 
tecnológicos, a compreensão dos direitos dos cidadãos: aplicação 
de conhecimentos científicos e tecnológicos para a resolução de 
problemas específicos; capacidade de ler e escrever corretamente 
(sinais, bilhetes, manuais de instrução e jornais) desenvolvimento da 
comunicação oral e escrita, visando à apresentação de idéias com 
clareza e adequadas para diferentes públicos; capacidade de 
participação em grupos de trabalho e de estudo, onde o sujeito 
dever saber ouvir, argumentar e lidar com pessoas de diferentes 
hierarquias. (OLIVEIRA, s/d; FIESP/FRM, 1993) 

  

 Para Trivellato, encontramos nas diretrizes gerais do projeto, basicamente, 

a consolidação dos anseios da FIESP com os cursos da Telecurso 2000, ou seja, 

como instrumentar os alunos a melhorarem a sua atuação profissional, 

considerando as habilidades técnicas de compreender minimamente o sistema 

social e de trabalho em que o usuário do curso está inserido e melhorar a sua 

capacidade de leitura, escrita e aritmética. Nos objetivos não aparecem 

competências como saber criticar as atitudes e os valores de grupos sociais, saber 

pensar, aprender a pesquisar, questionar criticamente a realidade e desenvolver a 

reconstrução do conhecimento de maneira autônoma. 
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2.5 A Telessala 

 

Nas escolas estaduais, os materiais produzidos pela FRM - FIESP são 

utilizados em salas de aula do ensino supletivo fundamental e médio, chamadas 

de sala-ambiente, com um aparelho de televisão de 29 polegadas, um vídeo 

cassete, fitas de vídeo de cada módulo, com o(a) orientador(a) de estudos e, nela 

estão matriculados cerca de 80 alunos(as). Segundo a Resolução 181 da 

Secretaria do Estado da Educação, de 19/12/2002, no Artigo 4, as turmas das 

telessalas deverão ser constituídas com no mínimo 50  alunos, podendo ocorrer 

desdobramento quando esse número for igual ou superior a 80 alunos. 

Segundo a Secretaria, as telessalas são organizadas para propiciar a 

jovens e adultos com defasagem idade-série alternativas diferenciadas e 

adequadas aos seus interesses e condições de vida e trabalho. Os cursos de 

presença flexível, também conhecidos como semi-presenciais ou telessalas, 

permitem atendimento individualizado. Diferentemente dos cursos presenciais, as 

inscrições são efetuadas por componente curricular.  

 A demanda por cursos semi-presenciais é atendida principalmente pela 

rede pública. Em 2004, foram efetivadas 258.287 matrículas (85,7%) na rede 

pública e 42.926 (14,3%) na rede particular. O maior percentual é de 

responsabilidade do governo estadual que, só no Ensino Médio, atende a 124.589 

(95,4%) da demanda da rede pública. 

 Nas escolas estaduais, no ensino suplência fundamental, a duração de 

cada tele-aula é de duas horas e as matérias são divididas em bloco de 

conhecimento ou em três grandes áreas: Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias com as matérias Língua Portuguesa e Inglês6, com 120 aulas; 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias com as disciplinas de 

Matemática e Ciências, com 150 aulas; e, por fim, Ciências Humanas e suas 

                                                 
6 A matéria de inglês foi introduzida nas telessalas a partir de 09/2000, segundo deliberação do 
Conselho Estadual de Educação. 
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Tecnologias, com Geografia e História num total de 90 aulas. Portanto, são 360 

horas aulas, 16 livros e 47 fitas de vídeo. Segundo a Resolução Nº 3 do Conselho 

Nacional de Educação, de 26 de junho de 1998, no Artigo 10, essas três grandes 

áreas deverão ser utilizadas apenas para o ensino médio. 

  No ensino supletivo médio, as matérias também são dividas em três blocos 

de conhecimentos ou agrupadas em três grandes áreas: Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias, abrigando a Língua Portuguesa e suas formas de expressão, 

a(s) língua(s) estrangeira(s) moderna(s), as Artes, a Educação Física (como forma 

de expressão do corpo) e as Tecnologias de Comunicação e Informação; 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, abrigando os conteúdos 

de Biologia, Física, Química e Matemática, bem como suas ferramentas 

tecnológicas; Ciências Humanas e suas Tecnologias, abrigando conteúdos de 

Geografia, História, Psicologia, Sociologia e Filosofia, incluindo as reflexões sobre 

os impactos das novas tecnologias. 

 Observamos que não são oferecidas aulas de História e Cultura Afro-

brasileira e Filosofia, mesmo sendo conteúdos obrigatórios do currículo.  

Os(as) educandos(as) podem matricular-se em até duas telessalas em 

horários diferentes, fazendo quatro matérias em seis meses, visto que cada tele-

aula tem duração de duas horas. Reduzem o curso do ensino fundamental II de 

um ano e meio para um ano e o do ensino médio de um ano e meio para apenas 

um ano. Os(as) orientadores(as) de ensino lecionam por bloco de conhecimento; 

caso tenham licenciatura plena em Matemática, terão também que lecionar Física, 

Biologia e Química.  

 Quanto à avaliação e certificação de conclusão foram realizadas mudanças 

da implantação até os dias atuais. No início, o telecurso era identificado como 

educação a distância, e o(a) educando(a) não precisava participar das aulas, 

apenas matricular-se em uma telessala e depois prestar os exames supletivos 

oficiais, oferecidos pela Secretaria de Educação em suas Regionais de Ensino.  O 

número de alunos reprovados era muito grande. Vejamos a Tabela 1: 
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Tabela 1  

 

RESULTADO FINAL DAS MATRÍCULAS POR NÍVEL - TELESSALA 
 

Fundamental - 5ª a 8ª série Ensino Médio Alunos Diurno Noturno Total Diurno Noturno Total 
Matriculados 10.337 135.928 146.265 6.517 147.529 154.046 
Concluintes 2.261 24.528 26.789 1.314 27.336 28.650 
Percentual de 
concluintes  

 
21,9 

 
18,0 18,3  20,2 18,5  18,6  

               Fonte: SEESP / CIE – Cadastro de Alunos 

    ANO DE 2000 
  

 
Na tabela acima, o número de concluintes do ensino fundamental é de 

18,3%, já no ensino médio, o número passa para 18,6%.  

Em 27 de janeiro de 2000, é aprovada a Resolução SE Nº 10 que dispõe 

sobre a organização e o funcionamento da Educação de Jovens e Adultos, com 

atendimento individualizado e presença flexível, na rede estadual, por meio do 

Telecurso 2000.  Segundo essa resolução, “os resultados obtidos na avaliação do 

trabalho realizado nas telessalas do Telecurso 2000 da rede estadual de ensino 

apontam para a necessidade de aperfeiçoar sua organização e ampliar sua 

oferta”. E mudanças foram implantadas; as mais relevantes para que os 

resultados nos exames finais fossem melhorados: 

1ª - O curso passaria a ser semi-presencial, havendo controle de presença; 

2ª - O orientador de aprendizagem teria de aplicar três avaliações por semestre. 

Caso o aluno não obtivesse média satisfatória, ficaria impedido de fazer a prova 

de eliminação de matéria; 

3ª - Somente seria submetido à avaliação final da disciplina o aluno matriculado 

no Telecurso que tivesse realizado, no mínimo, 50% das avaliações parciais de 

cada disciplina, previstas em cronograma, independentemente da freqüência do 

mesmo às aulas; 
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4ª - A função de Orientador de Aprendizagem seria exercida, preferencialmente, 

por Professor de Educação Básica II, portador de licenciatura plena; 

5ª O número mínimo de alunos(as) inscritos(as) será de 50 por turma. 

 Segundo dados da Secretária do Estado da Educação – SEE – no 

documento “A Educação de Jovens e Adultos no Estado de São Paulo – Síntese 

dos Principais Indicadores”, somente em 2002 o formulário de levantamento 

efetuado pelo Censo Escolar foi aperfeiçoado, por um registro chamado Sistema 

de Cadastro de Alunos 7, permitindo distinguir as matrículas referentes ao curso 

presencial das telessalas. 

 A partir de então, o(a) Orientador(a) de Aprendizagem acompanha a 

projeção dos vídeos, orienta e avalia os(as) alunos(as). Ainda que de “natureza 

flexível”, a freqüência às aulas deverá ser objeto de registro rotineiro e visível, 

devendo a presença do(a) aluno(a) ser estimulada como fator promotor de 

aprendizagens bem sucedidas. 

Segundo dados da SEE, o número de aprovados teve um aumento 

significativo após as mudanças, como vemos na Tabela 2: 
 

Tabela 2  
 

 Aprovados no ano de 2003 
 

Disciplinas 1º Semestre 2º Semestre 
Português 59,4 63,3 
Matemática 61,0 61,4 
História 62,3 61,8 
Geografia 58,8 66,1 
Ciências 59,5 64,3 
Inglês 57,6 62,5 
Educação Artística 57,6 62,8 

 Fonte: SEESP / CIE – Cadastro de Alunos 
       ANO DE 2003 

 
                                                 
7 O Sistema de Cadastro de Alunos é um sistema gerencial, via on-line, implantada pela SEE em 
1995 e gerenciada pelo Centro de Informações Educacionais (CIE/SEE). 
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Os números da Tabela 2 devem ser analisados com cuidado, já que os(as) 
alunos(as) matriculados(as) sem um desempenho satisfatório nas três avaliações 

aplicadas pelos(as) orientadores(as) de ensino não fazem a prova de eliminação 
de matéria. Os cursos semi-presenciais têm um ritmo próprio: o aluno só poderá 
ser submetido à avaliação final quando apresentar desempenho satisfatório nas 
avaliações periódicas. Observaremos estes dados na Tabela 3: 

 

Tabela 3  

 

Resultado dos Inscritos, avaliados e aprovados por 

Componente Curricular - Rede Estadual – 2003 

 
 

1º Semestre 2º Semestre Disciplinas 
Inscritos Avaliados Aprovados Inscritos Avaliados Aprovados 

Português 30.295 18.004 15.391 24.179 15.308 13.371 
Matemática 28.775 17.557 14.296 23.773 14.592 12.536 

História 26.800 16.701 14.522 22.874 14.132 12.296 
Geografia 25.453 14.959 12.946 22.530 14.886 13.105 
Ciências 23.561 14.021 12.739 22.776 14.634 13.354 

Inglês 19.260 11.095 10.320 19.639 12.273 11.473 
Ed. Artística 14.367 8.800 8.354 15.840 9.945 9.661 

Total 168.511 101.137 88.568 151.611 95.770 85.796 

Fonte: SEESP / CIE – Cadastro de Alunos 
 
 

Observando a Tabela 3 e calculando apenas os(as) alunos(as) inscritos(as) 
e aprovados(as), veremos que os números são diferentes. No primeiro semestre 
foram inscritos 168.511 alunos. Após as três avaliações realizadas pela(o) 
orientadora(o), na telessala, apenas 101.137 alunos(as) estavam aptos(as) a 

participar da prova de eliminação de matéria, ou seja, 67.374 foram retidos(as). 
Dos 101.137 que realizaram a avaliação, 88.568 foram aprovados(as). Teremos 
então 79.943 alunos(as) retidos(as) no primeiro semestre ou, seja 59,4%. No 
segundo semestre, foram inscritos(as) 151.611 e, efetivamente aprovados(as) 

85.796. Uma reprovação de 65.815 alunos(as).   
As atribuições das aulas e a contratação dos(as) orientadores(as) de 

aprendizagem são realizadas duas vezes ao ano, pois a cada seis meses é 
encerrado o semestre letivo, formando-se novas turmas. Os(as) orientadores(as) 
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de aprendizagem lecionam as matérias em bloco de conhecimento, ou seja, ele(a) 
é especialista em apenas uma das matérias. Sua contratação é realizada por meio 

de Projetos, o que lhes retira as garantias trabalhistas que os funcionários públicos 
conquistaram. O livro didático é comprado pelo(a) educando(a) por um custo de 
R$ 11,00 por exemplar em bancas de jornal. 

 Os números que envolvem o telecurso são enormes. Os dados do 

MEC/Inep. 2000 registram mais de 3 milhões de alunos adultos em todo o Brasil. 

Em suas 22 mil telessalas, registra-se uma freqüência anual de 780 mil alunos e, 

em sete anos, foram vendidos mais de 13 milhões de fascículos e cerca de 800 

mil vídeos.  

 
 
2.6 O Ensino Presencial 

 

Na rede estadual, os cursos supletivos presenciais, de Ensino 

Fundamental II – 5ª a 8ª séries – são estruturados com duração mínima de 1.600 

horas de efetivo trabalho escolar, em dois anos, ou seja, quatro semestres letivos, 

correspondendo a 400 horas por semestre e 100 dias letivos. Para o Ensino 

Médio, prevê-se 1.200 horas, em um ano e meio, correspondendo a três 

semestres de 100 dias, perfazendo 400 horas em cada semestre.  

A matrícula dos(as) alunos(as) em qualquer das modalidades de 

organização dos cursos de Educação de Jovens e Adultos deverá ser feita 

obedecendo aos seguintes critérios: idade mínima de 14 anos completos para 

matrícula inicial e, de 15 anos completos para a conclusão dos cursos 

correspondentes aos quatro últimos anos do ensino fundamental lI, e  idade 

mínima de 17 anos completos para matrícula inicial, e de 18 anos completos para 

conclusão dos cursos do ensino médio8. 

A organização curricular dos cursos de Educação de Jovens e Adultos será 

composta por todas as disciplinas que compõem a Base Nacional Comum 9. A 

                                                 
8 Conforme Resolução SE Nº 01 de 12 de janeiro de 2001. 
9 Conforme distribuição contida nas matrizes curriculares das Resoluções SE nº 4/98 para o ensino 
fundamental e para o ensino médio.  
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Educação Física, de caráter opcional e mediante inscrição do aluno, poderá ser 

desenvolvida como atividade desportiva, em até duas aulas aos sábados e com 

turmas constituídas de, no mínimo, 35 alunos 10.  

 No ensino presencial, as matérias de Língua Portuguesa e Matemática 

possuem cinco aulas semanais. Já as matérias de Ciências, Inglês, História, 

Geografia e Educação Artística são lecionadas em duas horas-aula por semana. 

As atribuições das aulas e a contratação dos(as) professores(as) são 

realizadas duas vezes ao ano; a cada seis meses,  o semestre letivo é encerrado,  

formando novas turmas. O(a) professor(a) leciona uma única matéria, aquela que 

ele(a) é licenciado(a), com as garantias trabalhistas de todo funcionário público e 

sem livro didático. O livro didático11 é um problema na EJA, devido à falta de 

materiais específicos para esta modalidade, segundo Takeuchi: 

 

As Editoras enxergam que os investimentos em livros para EJA 
sejam pouco atrativos e os releguem a plano secundário. E, quando 
o fazem, dedicam menos recursos que os investidos em seus 
produtos de primeira linha. (2005, p.75) 

  

 Em sua análise Takeuchi afirma que “apenas duas editoras produzem 

estes livros Ática e a FTD” (2005, p. 73) e, estas procuram reduzir o conteúdo 

dado aos(às) alunos(as) do ensino regular: 

 

A análise das duas coleções, das duas únicas Editoras, mostrou que 
elas foram elaboradas a partir de materiais pré-existentes, 
configurando-se como um subproduto (...). As editoras atuais não 
estão sendo inovadoras nas estratégias do projeto, tampouco estão 
sendo nas intenções que as mobilizaram a ele. Redimensionando 
espaço, tempo e sujeitos, percebemos a permanência da estratégia 
editorial – baseada na concepção de um público leitor sem 
identidade temporal, espacial e como sujeito da história. (2005, 
p.156) 

 
                                                 
10 De acordo com o disposto no § 7º do artigo 5º da Resolução SE 4-98 e inciso II do art. 6º da 
Resolução SE 7-98. 
11 Sobre livro didático na Educação de Jovens e Adultos, consultar: TAKEUCHI, Márcia Regina. 
Análise material de livros didáticos para educação de jovens e adultos. São Paulo, PUC-SP. 2003. 
Dissertação de Mestrado. 
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A oferta de matrículas na Educação de Jovens e Adultos para o Ensino 

Fundamental é predominantemente pública; de um total de 487.875 matrículas, 

96,2% (469.337) são de responsabilidade das redes estadual e municipal, com o 

predomínio das redes municipais; 65,8% para 30,3% da rede estadual. A 

participação da rede particular na oferta desse nível de ensino é inferior a 4%. 
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Capítulo III 
 A pesquisa Empírica 

 

Este será o último capitulo da nossa pesquisa. Nele irei apresentar os 

objetivos de nossa pesquisa, hipótese, método e a apresentação dos dados finais. 

  

 

3.1 Objetivo 

 

1. Comparar os alunos do ensino presencial com os da telessala quanto a: 

número de alunos(as) matriculados(as), perfil socioeconômico, estado civil, se 

estão empregados(as) ou desempregados(as), origem, motivo que os(as) 

levaram a voltar a estudar, motivos da escolha pelo ensino presencial ou pela 

telessala.  

2. Comparar o desempenho dos(as) alunos(as) que concluíram o ensino 

fundamental II12, modalidade suplência, nas telessalas (ensino a distância) com 

o dos(as) alunos(as) no ensino presencial.  

 

 

3.2 Hipótese 

 

Nossa principal hipótese é a de que a aprendizagem do(a) educando(a) 

matriculado(a) nas telessalas será menor que o aprendizagem do(a) 

matriculado(a) no ensino presencial.   

   

 

 

 

 

                                                 
12 O Ensino Fundamental está dividido em: Fundamental I – ensino de 1ª a 4ª séries e 
Fundamental II 5ª a 8º séries. 
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3.3 Metodologia 

 

 

3.3.1 Sujeitos da Pesquisa 

 

Nesta pesquisa, participaram 86 jovens e adultos maiores de 15 anos e fora 

da idade própria, que freqüentaram o ensino fundamental regular, como 

estabelece a LDB em seu artigo 38 inciso “I - no nível de conclusão do ensino 

fundamental, para maiores de 15 anos”. 

Esses(as) educandos(as) concluíram o ensino fundamenta l suplência – 

presencial ou à distância – e em seguida matricularam-se no primeiro ano do 

ensino médio suplência. 

 

 

3.3.2 Material 

 

A pesquisa de campo começou com a aplicação de um questionário para 

identificar o perfil dos(as) educandos(as) que estão matriculados(as) nas 

telessalas e no ensino presencial. Foram investigadas questões como sexo, idade, 

estado civil, local de nascimento, profissão, se está trabalhando ou não, o motivo 

que o(a) levou a estudar nas telessalas, quanto tempo estava longe dos bancos 

escolares e motivo que o(a) levou a voltar a estudar. Iremos também utilizar como 

instrumento de pesquisa de obtenção do nível sócio econômico o questionário 

ABA-ABIPEME (ver Anexo 01).  

Para a análise comparativa do aprendizado dos(as) educandos(as) 

matriculados(as) nas telessalas, ensino à distância, e os(as) matriculados(as) no 

ensino presencial, ambos no ensino fundamental modalidade suplência, foram 

elaboradas duas provas: uma de Português e outra de Matemática, que contaram 

com 10 (dez) questões de múltipla escolha, cada uma. O(A) educando(a), portanto 

respondeu ao todo 20 questões.  
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A avaliação foi produzida por um grupo de seis professores: três 

professores de português e três de matemática, divididos da seguinte forma: 

um(a) do ensino fundamental presencial regular, um(a) do ensino fundamental 

suplência presencial  e um(a) do ensino fundamental suplência telessala, para 

cada uma das matérias. Todos(as) os(as) professores(as) trabalham na rede 

pública estadual, na Diretoria de Ensino de Caieiras e são formados(as) em 

universidades privadas.  

As provas foram apresentadas para os(as) professores(as) das turmas, 

presencial e à distância, que sugeriram mudanças, incorporadas posteriormente. 

As mudanças foram apresentadas aos seis professores da banca e após a 

aprovação, foi realizada a aplicação.  

 

 

3.3.3 Procedimentos 

 

A pesquisa foi realizada em duas escolas na cidade de Francisco Morato, 

município da Grande São Paulo, e pertencentes à Diretoria de Ensino da Região 

de Caieiras. Neste município, existem 18 escolas estaduais, na sua grande 

maioria com ensino fundamental e médio regulares e apenas seis com a 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, sendo três com ensino presencial e três 

com ensino à distância13. 

A princípio, nossa pesquisa seria realizada apenas em uma escola, mas 

segundo dados da Diretoria de Ensino – Região de Caieiras, não existe escola 

que ofereça a modalidade presencial e à distância no mesmo prédio. Portanto, 

tínhamos que escolher duas escolas; uma que tivesse ensino presencial - 

supletivo e outra com ensino supletivo à distância - telessala.  

Os(as) alunos(as) deveriam estar no primeiro semestre do ensino médio e o 

conteúdo para a avaliação seria idêntico, tanto para o ensino presencial quanto 

para a telessala e de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

ensino fundamental. A correção foi realizada por este pesquisador, por meio do 

                                                 
13 Dados fornecidos pela Diretoria de Ensino Região de Caieiras.  
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gabarito fornecido pela banca de professores(as) que participaram da confecção 

das provas. Cada pergunta valeria um ponto e a pontuação máxima alcançada 

seria de 10 pontos em cada matéria. 

Nosso primeiro contato com as escolas aconteceu na última semana do 

mês de julho de 2005, época de recesso escolar para alunos(as) e 

professores(as). Portando, com a carta de apresentação do Programa, identifique i-

me para os diretores de ambas as escolas. Na suplência presencial, o diretor 

solicitou que voltasse no início do semestre letivo para conversar com as 

professoras, e afirmou que a escola estava à disposição.  

Na suplência telessala, a diretora da escola pediu que voltasse em um 

outro dia para conversar com seu vice-diretor. Quando voltei refiz a apresentação 

do projeto e a partir do aval do vice-diretor tive livre acesso à unidade escolar. No 

mesmo dia, fui apresentado às duas professoras que lecionavam Língua 

Portuguesa e Matemática e após a apresentação do projeto, colocaram-se à 

disposição. Foram entregues as provas para sua avaliação, pois caso estivessem 

de acordo com o conteúdo, aplicaríamos. Caso contrário faríamos a(s) 

mudança(s) necessária(s). 

Quando voltei à escola suplência presencial (Escola 1), no início do 

semestre letivo, fui apresentado às duas professoras: a de Matemática e a de 

Língua Portuguesa. Fiz a apresentação do projeto e ambas colocaram-se à 

disposição para colaborar. Entreguei uma cópia das provas e ficou combinado que 

eu voltaria na próxima semana. No mesmo dia, fui até a escola com suplência na 

modalidade de telessala (Escola 2), onde me informaram que as professoras 

haviam deixado as salas e eu teria de conversar com as recém chegadas. 

Apresentei novamente o projeto e as provas, e na semana seguinte, voltei para 

pegá-las. 

Na mesma semana fui à Escola 1. Lá o vice-diretor avisou-me que a 

professora de Língua Portuguesa tinha entrado de licença saúde e que eu teria de 

conversar com a professora substituta. Esta se colocou à disposição e levou a 

prova para sua aprovação. Fui até a Escola 2 e, a professora de Língua 

Portuguesa solicitou que fossem realizadas duas mudanças na prova e indicou os 
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exercícios; já a de Matemática também solicitou que realizássemos mudanças em 

dois exercícios e também os indicou. Para a professora substituta da escola 

presencial, a prova estava de acordo. Fizemos as mudanças reivindicadas e 

voltamos a apresentar as provas14 à banca e aos outros professores; dessa vez 

houve consenso no conteúdo. 

Antes de aplicar as provas, fui conhecer as telessalas. Uma das 

professoras avisou-me que na escola existiam três períodos: a primeira turma 

entrava às 16h30min e saía às 18h30min, a segunda era das 18h30min às 20h 

30min e a terceira das 20h30min às 22h30min, sendo que em cada período 

funcionavam quatro telessalas. Cada uma tinha cerca de 80 alunos(as) 

matriculados(as), mas freqüentavam em torno de 70 alunos(as). Na primeira sala, 

havia uma televisão, várias carteiras e cadeiras, uma em cima da outra, lotada de 

alunos(as); na segunda, terceira e quarta salas, a imagem era igual, só que em 

todas faltava o aparelho de televisão e o  videocassete.  Perguntei para a 

professora onde estavam os aparelhos de TV e ela me respondeu que haviam 

sido roubados e que apenas uma havia restado, sendo utilizada por todos em 

rodízio, ou seja, cada orientador(a) utilizava um determinado dia. No restante dos 

dias eram utilizadas somente as apostilas.  

Na escola onde apliquei a prova do ensino p resencial existem 45 alunos(as) 

inscritos(as), mas freqüentes cerca de 40. O horário das aulas é das 19h10min às 

23h, ou seja, quatro horas diárias, e também não existe livro didático. 

 

 

3.3.4 Coleta dos dados 
 
 

 As avaliações foram realizadas em dias diferentes: em 28 de setembro de 

2005 na telessala, e no ensino presencial dia 29 de setembro de 2005, aplicadas 

durante o período de aula. Os(as) educandos(as) receberam uma prova de 

Matemática e outra de Língua Portuguesa, ambas com duas folhas, num total de 

dez questões de múltipla escolha por matéria, além de uma ficha-questionário.  
                                                 
14 Cópia da prova aplicada e do gabarito em anexo. 
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 Estavam presentes na sala de aula do ensino presencial as respectivas 

professoras das matérias avaliadas e na telessala apenas a professora de 

Matemática. 

 

 

3.3.5 Apresentação dos Dados 

 

Iniciamos a coleta dos dados com a aplicação do questionário para 

identificar o perfil das(os) alunas(os). Na Tabela 4, apresentamos o número de 

alunos(as) matriculados(as) em cada um dos tipos de ensino de acordo com o 

sexo. 

 

Tabela 4 

Número de alunos (as) nos dois tipos de ensino por sexo 

 

 Presencial Telessala Total 
Masculino 11 24 35 
Feminino 24 27 51 

Total 35 51 86 
 

Os dados da tabela acima mostram que na telessala o número de alunos é 

menor que as alunas, uma vez que a proporção de alunos é de 0,31 e das alunas 

0,69; já no ensino presencial o número de alunas e alunos é aproximado, visto que 

a proporção das alunas é de 0,53 e a dos alunos 0,47. Ainda segundo a tabela 

acima, as alunas são maioria, com uma proporção de 0,60 e os alunos estão em 

número menor com uma proporção de 0,40. Portanto, podemos afirmar que no 

ensino fundamental suplência o número de alunas é maior que o de alunos. 

 Na Tabela 5, apresenta-se o perfil socioeconômico dos(as) alunos(as). 

 
 



 69 

Tabela 5  
 

Perfil Socioeconômico 
 

Classe social Presencial Telessala Total 
A 01 00 01 
B 07 06 13 
C 19 24 43 
D 08 17 25 
E 00 04 04 

Total 35 51 86 
 

 Na tabela 5 verificamos que no ensino presencial, até a classe C, temos 27 

alunos(as), ou a proporção de  0,77. Já na telessala  temos 30 alunos(as), ou 

proporção de 0,58. Os(as) alunos(as) nas classes D e E no ensino presencial são 

08, ou proporção de 0, 23, já na telessala são 21 e a proporção é de  0,41. 

Os dados da tabela também evidenciam que a maioria dos(as) alunos(as) 

tanto do ensino presencial quanto da telessala se enquadra, segundo o 

questionário ABIPEME, na classe social C e D, sendo que na classe C temos 43 

alunos(as), ou 0,50, e na classe D 25  alunos(as)  e a proporção de 0,29. 

 Na Tabela 6 apresentaremos os dados do questionário que identificaria o 

estado civil dos(as) alunos(as) matriculados no ensino presencial e na telessala: 

 

Tabela 6  

Estado Civil dos (as) alunos (as) ensino presencial e da telessala 
 
 

Estado Civil Presencial Telessala Total 
Solteiro(a) 12 22 35 
Casado(a) 17 23 40 
Separado(a), Viúvo(a)ou Divorciado(a) 02 01 03 
Outros 04 01 05 
Não responderam 00 03 03 
Total 35 51  86 

 
 

Analisando os dados da Tabela 6 constatamos que no ensino presencial a 

proporção de alunos(as) casados(as) é de 0,48, ou 17 alunos(as), e a de solteiros 
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é de 0,34, ou 12 alunos(as) portanto, neste grupo, o número de alunos(as) 

casados(as) é maior; já na telessala a proporção de  casados(as) é de 0,45, ou 22 

alunos(as), e a dos solteiros é de 0,43, ou 22 alunos(as). Quanto apresentamos a 

soma dos dois grupos a proporção de casados(as) é de 0,46, ou 40 alunos(as),  e 

de solteiros(as) é de 0,40, ou 35 alunos(as), então podemos afirmar que neste 

grupo a maioria dos(as) alunos(as) é casada. 

Na Tabela 7 identifica-se o número de alunos(as), no ensino presencial e na 

telessala que estão empregados(as) e desempregados(as): 

 
Tabela 7  

 
 

Alunos(as) que estão trabalhando  
 

Está Trabalhando? Presencial Telessala Total 
Sim  21 23 44 
Não 12 25 37 
Não respondeu 02 03 05 
Total 35 51 86 

                      Total de 11 alunos e 24 alunas.  
 

 

Na tabela acima verificamos que os(as) alunos(as) matriculados(as) no 

ensino presencial estão em sua maioria, proporção de 0,60 empregados. Já na 

telessala esse grupo é de 0,45; os(as) desempregados(as) no ensino presencial 

são 0,34, já na telessala 0,49. Comparando os dados da telessala e do presencial 

verificamos que o número de alunos(as) do ensino à distância empregados(as) e 

desempregados(as) é próximo, e no ensino presencial a maioria está empregada. 

No total geral 44 ou 0,51 dos(as) alunos(as) estão trabalhando, 37 ou 0,43 dos(as) 

alunos(as) estão sem trabalho e 5 ou 0,5 não responderam à questão. 
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O gráfico abaixo nos indica as regiões do país em que os(as) alunos(as) 

nasceram:                    
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Origem dos(as)  alunos(as)  por Região

Sudeste

Nordeste

Sul
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O gráfico mostra que a maioria dos(as) alunos(as) que freqüentam o ensino 

presencial é da região Sudeste do País; em segundo lugar, vem a região Nordeste 

e, em terceiro a região Sul. Na telessala 23 alunos(as) são da região Nordeste, e 

da região Sudeste declararam-se 22 alunos(as). A pesquisa também mostrou que 

a maioria dos(as) alunos(as) não nasceu no município de Francisco Morato, onde 

foi realizada a pesquisa.                              

Na Tabela 8, os(as) alunos(as) do ensino presencial e da telessala 

responderam à questão:  por qual  motivo voltou a estudar? As respostas foram 

agrupadas em sete blocos: 1º) emprego, trabalho, profissão e salário; 2º) aprender 

e estar atualizado; 3º) cursos, faculdade e nível superior; 4º) ensinar os filhos; 5º) 

força de vontade e recuperar tempo perdido; 6º) melhorar a condição de vida e 

vencer na vida; e 7º) outras. Vejamos os dados:  
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Tabela 8 
 

Motivo por que voltou a estudar  
 

 Presencial  Telessala  Total 
Emprego, trabalho, profissão, salário 21 24 45 
Aprender e estar atualizado 04 08 12 
Cursos, faculdade e nível superior 06 05 11 
Ensinar os filhos 02 01 03 
Força de vontade e recuperar tempo perdido 01 03 04 
Melhorar a condição de vida e vencer na vida 01 01 02 
Outras 00 06 06 
Não responderam 04 04 08 
Total 35 51 86 

 

 Comparando os dados tanto do ensino presencial quanto os da telessala, 

verificamos que os(as) alunos(as) estão preocupados(as), na sua grande maioria 

com mercado profissional; em seguida, vem a preocupação em estar atualizado; 

cursos, faculdade e nível superior vêm em terceiro lugar. No total geral, a 

seqüência não foi alterada, sendo que emprego, trabalho e profissão continuam 

em primeiro lugar com 45 alunos(as). Em seguida, aprender e estar atualizado foi 

escolhido por 12 e cursos, faculdade e nível superior com 11 alunos.    

Na Tabela 9 catalogamos as resposta dadas pelos(as) alunos(as) à 

questão: o que fez você estudar no ensino presencial ou na telessala?   

Tabela 9  

Motivos da escolha entre o ensino presencial ou telessala 

 
 Presencial  Telessala Total 

Curso rápido 16 05 21 
Falta de vaga no regular 04 03 07 
Idade 03 00 03 
Horário 00 04 04 
Aprender e conhecimento 01 12 13 
Outros 11 17 28 
Não responderam 00 09 09 
Total 35 51 86 
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Analisando os dados da tabela acima, verificamos que o principal motivo 

que levou os(as) alunos(as) a estudarem no ensino presencial foi o curso rápido; 

em seguida foi um conjunto de respostas que classificamos como “outros” e 

depois  a falta de vaga no ensino regular e a idade. Na telessala a resposta 

“aprender e ter conhecimento” teve um maior número de respostas, logo após 

“outros”, seguidos por “não responderam”, logo após “horário”, “curso rápido” e 

“falta de vaga no regular”. No total geral o agrupamento de outras respostas foi o 

motivo mais alegado pelos(as) alunos(as), em seguida o “curso rápido” , “aprender 

e conhecimento” vem logo depois e “falta de vaga no regular” em quarto lugar, 

“horário e a idade” são os  últimos motivos listados.  

Após a aplicação das provas, iniciamos a sua correção. A Tabela 10 nos 

mostra o número de questões e de alunos(as) que acertaram cada questão e a 

porcentagem de acertos do ensino presencial e telessala. Utilizamos o mesmo 

critério empregado pelos(as) professores(as) para avaliar os(as) alunos(as), ou 

seja, só será aprovado(a) quem obtiver nota igual ou maior que cinco.  
 

Tabela 10 
 

 Resultados de Língua Portuguesa 
Ensino Presencial e Telessala 

 
 Presencial  Telessala 

Número 
 de Questões 

Número questões 
acertadas por 

aluno (a) 

Porcentagem  Número de 
questões 

acertadas por 
aluno (a) 

Porcentagem 

00 01 02,94  01 01,96 
01 04 11,76  11 21,56 
02 11 32,35  17 33,35 
03 05 14,73  13 25,49 
04 03 08,82  08 15,68 
05 04 11,76  01 01,96 
06 01 02,94  00 00,00 
07 02 05,88  00 00,00 
08 03 08,82  00 00,00 
09 00 00,00  00 00,00 
10 00 00,00  00 00,00 
10 34 100  51 100 
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A tabela acima nos mostra que 70,60% dos(as) alunos(as) do ensino 

presencial acertaram até quatro questões e 29,40% acertaram mais de cinco 

questões Quanto aos(às) alunos(as) da telessala, 98,04% acertaram até quatro 

questões e  apenas 1,96% acertaram  cinco questões. 

 Na Tabela 11 apresentaremos o resultado obtido pelos(as) alunos(as) na 

avaliação de Matemática. 

 
 

Tabela 11 
 
 

 Resultados de Matemática 
Ensino Presencial e Telessala 

 
 Presencial  Telessala 

Número 
 de 

Questões 

Número de  
questões 

acertadas por 
aluno (a)  

Porcentagem  Número de 
questões 

acertadas por 
aluno (a) 

Porcentagem 

00 00 00,00  02 03,92 
01 02 05,71  07 13,72 
02 03 08,57  09 17,64 
03 06 17,14  08 15,69 
04 06 17,14  06 11,76 
05 02 05,71  09 17,64 
06 06 17,14  07 13,72 
07 06 17,14  02 03,92 
08 04 11,45  01 01,99 
09 00 00,00  00 00,00 
10 00 00,00  00 00,00 
10 35 100  51 100 

 

Na Tabela 11, o percentual dos(as) alunos(as) do ensino presencial que 

acertaram até quatro questões ficou em 48,56% e a porcentagem dos que 

acertaram mais de cinco questões foi de 51,44%. Na telessala, a porcentagem 

dos(as) alunos(as) que acertaram até quatro questões é de 62,73% e os que 

acertaram mais foi de 37,27%.  
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 Na Tabela 12 iremos fazer o comparativo entre a média e o desvio padrão 

dos(as) alunos(as) do ensino presencial e da telessala na matéria de Língua 

Portuguesa:  

 
Tabela 12 

 
Comparativo de Média e Desvio Padrão em Língua portuguesa 

 
Língua Portuguesa Média Desvio Padrão 

Presencial 3.44 2.19 
Telessala 2,11 1.10 

 
   A Tabela 12 nos apresenta a média na matéria de Língua Portuguesa do 

ensino presencial que é de 3.44, a da telessala de 2.11. O desvio padrão do 

presencial é de 2.19 e da telessala de 1.10 

 Na Tabela 13 iremos fazer o comparativo entre a média e o desvio padrão 

dos(as) alunos(as) do ensino presencial e da telessala na matéria de Matemática:  

 
 

Tabela 13  
 

Comparativo de Média e Desvio Padrão em Matemática 
Telessala – Presencial 

 
Matemática Média Desvio Padrão 
Presencial 4,02 2.33 
Telessala 3.50 1.89 

              

Na matéria de Matemática a média do ensino presencial é de 4.02 e na 

telessala 3.50 e o desvio padrão do presencial é de 2.33 e da telessala é de 1.89.  
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3.4 Análise dos dados 

 

Ao analisarmos os dados obtidos na primeira fase da pesquisa chegamos 

ao seguinte resultado: a maioria dos(as) alunos(as) que freqüentam os cursos de 

suplência é do sexo feminino (0,60) e do sexo masculino são 0,40; os(as) 

alunos(as) estão classificados predominantemente nas classes sociais C e D; a 

maioria é casada; 0,51 estão trabalhando e 0,43 estão desempregados; a maioria 

é da região sudeste, mas não nasceu no município de Francisco Morato portanto 

são migrantes; o motivo que fez a maioria voltar a estudar foi emprego ou 

trabalho, seguido da preocupação em estar atualizado e aprender; e por fim o 

motivo que fez o aluno escolher o ensino presencial é o fato do curso ser rápido, 

ou seja, a certificação acontece em tempo menor que o ensino regular. Já na 

telessala, o primeiro fator ficou em “outros”, ou seja, um série de respostas. O que 

nos chamou a atenção foi que a segunda resposta mais escolhida, na telessala, 

foi a de “aprender e conhecimento”, portanto, o aluno acredita que obterá 

conhecimento neste curso e não só o certificado. 

Na segunda fase da pesquisa, aplicação das provas, obtivemos os 

seguintes resultados:  na prova de Língua Portuguesa no ensino presencial 29,4% 

dos(as) alunos(as) obtiveram nota superior a cinco; já na telessala  esse número é 

de 1,96%. Portanto, podemos afirmar que os(as) alunos(as) do ensino presencial 

têm um rendimento superior àqueles que estudam na telessala, no grupo 

estudado.  

Na matéria de Matemática, os(as) alunos(as) do ensino presencial que 

obtiveram nota superior a cinco foram 51,44% já na telessala 37,27%. Portanto 

podemos afirmar também que os(as) alunos(as) do ensino presencial também 

possuem um rendimento superior daqueles que estudam na telessala.  

Com os dados obtidos por meio da pesquisa empírica, no grupo que 

participou da pesquisa,  podemos afirmar que os(as) estudantes da  matriculados 

nas telessalas tiveram um rendimento inferior daqueles que estudam no ensino 

presencial.  
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Segunda a perspectiva teórica de Adorno, a televisão pode ser utilizada 

tanto para formar como para deformar. A televisão, nas telessalas, não está sendo 

utilizada para aprimorar a aprendizagem na educação de jovens. Ela está sendo 

utilizada tão somente para criar uma falsa sensação de formação para estes 

estudantes que, ao saírem da escola pública estadual com seu certificado do 

ensino fundamental ou médio, estarão sem o conhecimento necessário para 

serem agentes de mudança da sua história e da sociedade em que estão 

inseridos. 

A partir da perspectiva teórica de Ausubel, estamos convencidos que não 

houve uma aprendizagem significativa, mas sim a aprendizagem mecânica ou 

decorativa. Não havia conhecimento prévio relevante na estrutura cognitiva 

dos(as) alunos(as), assim as informações ficaram arbitrariamente distribuídas na 

sua estrutura cognitiva e o destino do novo conteúdo foi o esquecimento. Ainda 

segundo Ausubel, devem ser levadas em consideração as complexidades da sala 

de aula, que na telessala são muitas: salas superlotadas, faltas de professores 

qualificados, falta de material adequado, etc... Mas, segundo ele, haverá 

aprendizagem significativa se o conhecimento prévio do(a) aluno(a) for levado em 

consideração. 

O emprego da tevê, na rede pública de São Paulo, está sendo utilizado 

também para cumprir a Constituição Federal e a LDB no seu Artigo 208, ou seja, 

educação para todos. Acreditamos que esta educação deva ser de qualidade e 

venha suprir as necessidades de jovens e adultos que foram expulsos dos bancos 

escolares na idade própria.  

O não oferecimento de algumas disciplinas implica na carência de saberes 

acumulados pela humanidade ao longo do tempo e necessários na construção do 

conhecimento. 

Os dados da pesquisa também são preocupantes, tanto no ensino 

presencial como na telessala, visto que na matéria de Língua Portuguesa no 

ensino presencial 70,60% dos(as) alunos(as) não conseguiram obter nota superior 

a cinco, na telessala o número chega a 98,04%. Em Matemática no ensino 
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presencial 48,56% não conseguiram nota superior a 4 e na telessala este número 

sobe para 63,73%. 

  As reformas promovidas pelo Governo do Estado de São Paulo, no período 

estudado, não provocaram, como prometido, melhoria na qualidade da educação 

como um todo e principalmente na educação de jovens e adultos. 

 

3.5 Conclusão 

 

“A superioridade do homem está 
no saber, disso não há dúvida”. 
Adorno e Horkheimer 

 

 

 

A utilização das novas tecnologias, nas classes estudadas, não trouxe uma 

efetiva mudança na Educação de Jovens e Adultos, mas apenas contribuíram 

para que nas estatísticas fosse mostrado o aumento do número de diplomados. As 

novas tecnologias podem estar presentes nas escolas desde que sejam mais uma 

ferramenta para aprimorar o trabalho do(a) professor(a) para que possa haver 

aprendizagem significativa.  

O Telecurso 2000, produzido pela Fundação Roberto Marinho e Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo, não tem como objetivo preparar os tele-

alunos, para serem agentes de mudança da sua sociedade. O objetivo é prepará -

los para que as empresa possam obter o Certificado ISO e, portanto, aumentar os 

seus lucros. 

A pesquisa empírica mostra que os(as) estudantes matriculados na 

telessala têm um rendimento inferior daqueles que estudam no ensino presencial, 

mas também que o rendimento de ambos os grupos foi insatisfatório. Isso 

comprova que: a redução da carga horária, diminuição de salários e retiradas de 

direitos trabalhistas dos professores, a falta de material didático especifico, 

privatização da educação, salas de aula superlotadas, e aulas que não levam em 
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consideração o conhecimento do(a) estudante, não são capazes de resultar em  

ensino de qualidade.  

 O fator econômico dos(as) alunos(as) da telessala é menor, segundo a 

classificação ABA-ABIPEME. Na telessala a proporção de classificados na classe 

C e D é de 0,41, no ensino presencial ela cai para 0,21. A educação deveria 

impulsionar a vida desses(as) alunos(as), pois é sabido que quanto maior o grau 

de estudo maiores são as oportunidades, ou seja, estas possibilitarão melhor 

qualidade de vida para ele e toda a sociedade. 

No final deste trabalho tenho convicção de que não existiu por parte da 

SEE uma política para Educação de Jovens e Adultos e sim apenas medidas 

paliativas para conter as pressões daqueles que não tiveram oportunidade de 

concluir seus estudos. Para solucionar o problema, ela procurou a forma mais fácil 

e mais barata, o Telecurso 2000.  
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Anexos 

Anexo 1 – CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL 
 

Desde 1991, o mercado vem trabalhando com dois critérios de classificação 
para o levantamento de dados sócio-econômicos. Buscando unificar esses 
critérios as entidades ABA/ANEP por um lado e ABIPEME por outro, buscavam 
uma alternativa que viesse atender, ao mesmo tempo, todas as partes, inclusive 
mantendo um padrão de referência para evitar a perda de dados históricos. 

O novo critério foi batizado de CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO 
ECONÔMICA BRASIL, cuja ênfase está na estimativa do poder de compra das 
famílias urbana e em decorrência das próprias pessoas.  

O antigo índice, que jamais pretendeu classificar as famílias em termos de 
classes sociais, teve seus pontos de corte modificados, para dar origem à nova 
classificação.  

Para os levantamentos de campo, o novo critério elegeu os mais 
significativos Itens de Posse, mantendo a pontuação anterior. Itens com telefone 
celular, TV a cabo, por exemplo, não foram incluídos, apesar de aparentarem 
como itens de discriminação de status. O critério de pontuação é o seguinte:  
ITENS DE POSSE 
 
Itens Não tem  1 2  3 4 e +   
TV em cores 0  2 3  4 5   
Videocassete 0  2 2  2 2   
Rádio 0  1 2  3  4   
Banheiro 0  2 3  4 4   
Automóvel 0  2 4  5 5   
Empregada mensalista 0 2  4 4  4  
Aspirador de pó 0 1  1 1  1  
Máquina de lavar  0 1  1 1  1  
Geladeira 0  2 2  2 2   
Geladeira duplex ou freezer  0 3  3 3  3  
 
GRAU DE INSTRUÇÃO  
Anafabeto/Primário incompleto  0  
Primário completo/ Ginasial incompleto  1  
Ginasial completo/Colegial incompleto  2  
Colegial completo/ superior incompleto  3  
Superior completo 5   
 
A partir desses itens e respectivas pontuações foram criados 7 segmentos, 
correspondendo ao seguinte corte na escala de pontos:  
CLASSES ECONÔMICAS E CRITÉRIO DE CORTE 
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CLASSES A1 

 
A2 

 
B1 

 
B2 

 
C 
 

D 
 

E 

PONTOS  
 

30 E MAIS  
 

25 A 29 21 A 24 17 - 20  
 

11 - 16  
 

6 - 10  
 

0 - 5 

 
Adequação para o Brasil em Foco 98 

 
O estudo Brasil em Foco 98 adequou essa distribuição de pontos para o 

critério de renda domiciliar, adotando desta forma a mesma nomenclatura para a 
definição de classe econômica.  
Para melhor entendimento segue o texto: 

Para estabelecer a classificação econômica do domicílio, o novo Critério de 
Classificação Econômica Brasil partiu da estrutura de rendimentos domiciliares, na 
média Brasil, regiões do país e regiões metropolitanas. A partir da distribuição 
percentual das diversas classes econômicas, determinadas pela 
ABA/ANESP/ABIPEME, foi feita uma sobreposição na população urbana, obtendo-
se os valores de classificação de cada classe segundo o nível de rendimento dos 
domicílios do município. Uma vez o modelo adaptado, foi aplicado à população 
urbana de cada município que faz parte do estudo.  

O novo Critério de Classificação Econômica Brasil, definido pelas entidades 
acima citadas, é exclusivamente de classes econômicas, abandonando a 
pretensão de classificar a população em termos de classes sociais. 

O Critério de Classificação Econômica Brasil permitiu estabelecer um 
parâmetro confiável de renda familiar de cada classe, em termos de faixa de 
rendimento mensal, conforme demonstrado no Quadro abaixo:  

 
Classe A1 Acima de 45 salários mínimos / mês   
Classe A2 Entre 25 e 45 salários mínimos / mês   
Classe B1 Entre 15 e 25 salários mínimos / mês   
Classe B2 Entre 10 e 15 salários mínimos / mês   
Classe C Entre 4 e 10 salários mínimos / mês   
Classe D Entre 2 e 4 salários mínimos / mês   
Classe E Até 2 salários mínimos / mês   
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Anexo 2 - Questionário Aplicado 
 
 
1) Marque um X no quadrado que corresponda aos itens e quantidades que você tem 
em sua residência. 
                                                  
Itens  Não 

tem     
1 2 3 4 ou 

mais 
TV em cores      
Videocassete      
Rádio      
Banheiro      
Automóvel      
Empregada 
mensalista 

     

Aspirador de pó      
Máquina de lavar        
Geladeira      
Geladeira duplex 
ou freezer   

     

   
2) Grau de instrução do Chefe da Família 
 
Analfabeto/Primário incompleto    
Primário completo/ Ginasial incompleto    
Ginasial completo/Colegial incompleto    
Colegial completo/ superior incompleto    
Superior completo  
 
3) Estado Civil: ( )solteiro(a) ( )casado(a) ( )viúvo(a) ( )separado(a)/divorciado(a)                
( )outros(as)  
 
Responda as questões abaixo: 
4) Local de Nascimento:__________________________________ 
5) Profissão:___________________________________________ 
6) Está trabalhando: ( )Sim  ( )Não 
7) Quanto tempo estava afastado da 
escola?__________________________________ 
8) Qual o m otivo que o levou a voltar a 
estudar?________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
9) O que fez você estudar na telessala? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Anexo 3 - Prova de Matemática  

 Sexo: ( )M ( )F  -  Idade_________  Data de Nascimento ____/____/____ 
 
Número____                             
 
1. (ESAL-MG) Uma urna tem 25 bolinhas numeradas, sendo que 52 % dessas bolinhas 
têm números pares. Quantas bolinhas têm números pares? 
(  ) a. 03 bolinhas                         (  ) c. 14 bolinhas                  (  ) e. 19 bolinhas 
(  ) b. 17 bolinhas                         (  ) d. 13 bolinhas 
  
2. (PUCCAMP-SP) Se numa sala de aula 19% dos alunos foram reprovados, qual a 
porcentagem dos alunos aprovados? 
(  ) a. 21%                                    (  ) c. 51%                              (  ) e. 41% 
(  ) b. 81%                                    (  ) d. 71%                     
 
3. (BELAS ARTES-SP) O valor numérico da expressão a2.b2 sabendo que a = 2 5   
e b = 3 3  é: 
(  ) a. 140                                     (  ) c. 340                                 (  ) e. 540 
(  ) b. 240                                     (  ) d. 440 
  

4. (UMC-SP) Sendo a = 24  e b = 6  , o valor do produto a . b é: 
(  ) a. 10                                        (  ) c. 16                                  (  ) e. 24 
(  ) b.  12                                       (  ) d. 20                                                                                                                                                                          
 
5. (UM C-SP) Pensei em um número e multipliquei-o por 38. Obtive 1 102. Em que 
número pensei? 
(  ) a. 18                                        (  ) c. 29                                   (  ) e. 102    
(  ) b. 24                                        (  ) d. 33 
 
6. (UFBA) As expressões 100 – 3 . 20 + 12 : 2  e  123 – [30 – (5 . 4 – 2) : 6] tem como 
resultados respectivamente: 
(  ) a. 46 e 96                                 (  ) c. 96 e 46                                 (  ) e. 26 e 46        
(  ) b. 56 e 96                                 (  ) d. 96 e 56 
 

7. (FGV-SP) A figura I representa 
4
1  e a figura II, a metade de 

4
1 .      

                 I. 
 
                        
                 II. 

 
Com elas fiz uma multiplicação de frações: a figura I representa um dos fatores e a figura 
II, o produto. Qual foi a multiplicação que eu fiz? Qual é o seu resultado? 
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(  ) a. 
4
1 . 

2
2 = 

4
1                            (  ) b. 

6
1

3
1.

2
1 =                               (  ) c. 

8
1

2
1

.
4
1

=                                    

 

(  ) d. 
6
2

3
2

.
4
2

=                               (  ) e. 
16
1

8
1

.
4
2

=  

                                                                                                               
8. (PUC-BA) No quadrado ao lado está indicada a medida do lado. Determinando o 
perímetro e a área desse quadrado, teremos como resultado: 
(  ) a. perímetro = 8x + 4                             3x + 2                            (  ) d. perímetro = 9x + 2   
         área = 3x² + 2x                                                                               área =  4x³ + 3x                                       
(  ) b. perímetro =6x + 4                                       6 + 3  X                (  ) e. perímetro =8x + 2 
      área =3x² + 3x                                                                     área = 2x³ + 3x                                                                                      
(  ) c. perímetro = 7x + 3                                                                                                     
         área = 2x² + 3x     
 

9. (UNESP-SP) O valor da expressão 5-1 - 
2
1  é: 

(  ) a.   0,3                               (  ) c. -0,2                             (  ) e. 0 
(  ) b. -0,3                               (  ) d. 0,2 
 
10. (MACK-SP) Certo dia, estudamos o humor de Hans. Veja o gráfico e os horários: 

humor

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

6h
30min

7h 8h 9h 9h
30min

10h 10h
30min

11h 11h
30min horas

  
 De acordo com o gráfico, quais as aulas Hans gostou mais e qual foi a aula que ele menos 
gostou? 

(  ) a. Matemática e Alemão/Geografia                  (  ) d.  Matemática e Geografia/Alemão 
(  ) b. História e Geografia/Alemão                        (  ) e.  Alemão e Geografia/Matemática 
(  ) c. Matemática e História/Geografia 
 
 
 
 

6h 30min_______Acordar 
7h___________  Mat emática 
8h____________ Geografia 
9h____________ Alemão 
10h___________ Recreio 
10h 30min______História 
11h 30min______Saída 

 30________Ótimo  
 10 à 20____ Bom 
 0_________Indiferente 
-10 à -20___ Ruim 
-30 à -40___ Péssimo  
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Anexo 4 – Gabarito de Matemática 

 
 

Nº      
1 A B  C D X E 
2 A B X C D E 
3 A B C D E X 
4 A B X C D E 
5 A B C X D E 
6 A X B C D E 
7 A B C X D E 
8 A X B C D E 
9 A B X C  D  E 
10 A B  C D X E 
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Anexo 5 - Prova de Língua Portuguesa 

Sexo: ( )M ( )F  -   Idade________     Data de Nascimento ___/___/___ 
 
Número______ 

 
Leia a tira abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agora Responda as Questões 1 e 2. 
1. Como o gato interpreta o título do livro de culinária? 
(  ) a. O gato entende que o livro é de receitas para comer gatos. 
(  ) b. O gato não entende o que está escrito na capa do livro. 
(  ) c. O gato não sabe ler. 
(  ) d. O gato estava com fome e que ria comer o livro. 
(  ) e.O gato entende que o livro traz 200 receitas “destinadas a gatos” ou para “alimentar 
gatos”. 
     
2. Qual a interpretação correta? 
(  ) a. É que ele apresenta 200 receitas para servir aos gatos. 
(  ) b. É que ele apresenta 200 receitas proibidas para gatos. 
( ) c. É que ele apresenta 200 receitas que têm como ingrediente principal carne de gato, 
isto é, receitas para “preparar gatos”. 
( ) d. É  que ele apresenta 200 receitas inéditas para uma dieta balanceada no trato de gatos.  
( ) e. É que ele apresenta 200 receitas que têm como ingrediente principal atum, receitas 
que “agradam gatos”. 
 
3. (UFS-SE) Identifique a alternativa que completa corretamente as lacunas da 
frase: ____de criticada, a atitude do aluno agradou a muitos, pela ____ e 
_____. 
(  ) a. apezar – espontaniedade – discreção        (  ) b. apesar – expontaniedade – discrição 
(  ) c. apezar – espontaneidade – discreção        (  ) d. apesar – espontaneidade – discrição 
(  ) e. apezar – espontaneidade – discrição 
 



 91 

4. (UCPel-RS) Assinale a alternativa em que a acentuação das palavras 
justifica-se, respectivamente, da mesma forma que na série: retém – angústia 
– cardíaca. 
(  ) a. porém – ânsia – nódoa                        (  ) d. entretém – rústica - pública 
(  ) b. mantém – planície – supérflua            (  ) e. armazém – gêmea – dúvida. 
(  ) c. detém – glória - carícia  
 
 5. (FUMEC-MG) Considere as palavras destacadas: “Nem é uma vida, é 
um comercial de cigarro com longa metragem”. 
Elas são, respectivamente: 
(  ) a. substantivo – adjetivo -  substantivo- adjetivo – substantivo. 
(  ) b. substantivo – substantivo – substantivo – adjetivo – substantivo. 
(  ) c. substantivo  - adjetivo – substantivo – adjetivo – adjetivo. 
(  ) d. substantivo – adjetivo – adjetivo – adjetivo – substantivo. 
(  ) e. substantivo – substantivo – adjetivo – adjetivo – substantivo. 
 
6. (UFV-MG) Preencha as lacunas, flexionando os verbos entre parênteses. 
I. Quando os fiéis ___ em pé, o padre começará a missa. (estar) 
II. Se ele ___ a verdade, ficaria espantado. (saber) 
III. O padre desejava que o professor ___ toda a igreja. (ver) 
(  ) a. estiverem – soubesse – visse                                      (  ) b. estiver – souber – ver         
(  ) c. estão – soubesse – visse                                              (  ) d. estiverem – sabesse - visse         
(  ) e. estiverem – soubesse - vesse 
  
7. (MACK-SP) Leia: 
Destino Atroz  
Um poeta sofre três vezes: primeiro quando ele os sente, depois quando os 
escreve e, por último, quando declamam os seus versos. 

Mário Quintana 
Nesse texto, o sujeito do verbo declamam é: 
(  ) a. os (elíptico)                     (  ) b. indeterminado                         (  ) c. “eles” (oculto)                  
(  ) d. os seus versos (composto)      (  ) e. três vezes (simples) 
 
8. (UEPB-PB) Considere estes versos de Mário de Andrade: 
“Trabalhar nós trabalhamos 
Porém para comprar as pérolas 
Do pescocinho da moça 
De deputado Fulano 
[...] 
Seringueiro, dorme! 
Num amor de amigo enorme [...]” 
Os verbos em destaque nesses versos são: 
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( ) a. intransitivos                ( ) b. transitivos diretos       (  ) c. transitivos indiretos                             
(  ) d. transitivos diretos e indiretos    (  ) e. de ligação 
 
9. (UFPB-PB) Leia: 
“Eu mexia nos seus livros, sujava as suas roupas, e meu pai não se 
importava”. 
Nesse período, a conjunção e expressa um sentido: 
(  ) a. aditivo     (  ) b. explicativo       (  ) c. alternativo      (  ) d. adversativo      (  ) e. 
conclusivo  
                         
10. (FEI-SP) Assinalar a alternativa em que a concordância verbal está 
incorreta.  
(  ) a. Crianças, jovens, adultos, ninguém ficou imune aos seus encantos. 
(  ) b. Mais de mil pessoas compareceram ao comício. 
(  ) c. Não só a educação mas também a saúde precisa de muita atenção do governo. 
(  ) d. Bastam dois toques para sabermos que você chegou. 
(  ) e. Boa parte das pessoas está preocupada com o futuro. 
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Anexo 6 - Gabarito de Língua Portuguesa 

 
 
 

Nº      
1 A B C D  E X 
2 A B C X D E 
3 A B C D  X E 
4 A B C D E X 
5 A B X C D E 
6 A X B C D E 
7 A B X C D E 
8 A X B C D E 
9 A B C D X E 
10 A B C X D E 



 94 

Anexo 7 - Ensino Presencial – Masculino 
 
Local de 
Nascimento 

Profissão Está 
trabalhando? 

Quanto tempo 
afastado da escola? 

Qual motivo levou 
a voltar a estudar? 

O que fez estudar no 
ensino presencial ? 

São Paulo Auxiliar 
Técnico 

Sim 08 anos Melhorar o emprego Aprender/desenvolver 

Francisco 
Morato/SP 

Montador e 
marceneiro 

Sim 02 anos Melhorar o emprego O curto tempo 
 

Jundiaí/SP  Balconista Sim 10 anos Uma profissão Estudo mais rápido 
Pernambuco Boy e 

Borrifador 
Sim 05 anos Trabalho Mais rápido 

Paraná Autônomo Sim 21 anos Refazer os estudos Não tinha outra escolha 
Ceará Rebobinador ------* 18 anos Mercado de trabalho Única opção 
Caieiras/SP Copeiro Não 03 anos Mercado de trabalho Estudar em menos 

tempo 
Garanhuns/PE Eletricista Sim 24 anos Não perder o 

emprego 
Falta de vaga no 
normal 

Gov. Valadares/MG Pedreiro Não 16 anos Arrumar emprego Falta de vaga no 
normal 

Caieiras/SP Manobrista Sim 07 anos Motivos profissionais Recuperar o tempo 
perdido 

Caieiras/SP Auxiliar de 
Produção 

Não 05 anos Motivos profissionais Necessidade de voltar 
a estudar 

*Não respondeu a questão 
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Anexo 8 - Ensino Presencial – Feminino 
 
Local de 
Nascimento 

Profissão Está 
trabalhando? 

Quanto tempo 
afastado da escola? 

Qual motivo levou 
a voltar a estudar? 

O que fez estudar no 
Ensino Presencial? 

Oeiras/PI Autônoma Não 17 anos Ensinar minha filha Crescimento pessoal 
Lins/SP Faxineira Sim 12 anos Curso de 

Enfermagem 
Curso mais rápido 

São Paulo/SP  Secretária Sim 17 anos A profissão A idade 
Pirania Alagoas/AL Doméstica Sim 25anos Arrumar emprego Curso mais rápido 
São Paulo/SP --------* Não 10 anos Força de vontade Apareceu a vaga para 

estudar 
Santos/SP 
 

Secretária Sim 11 anos Faculdade/profissão Idade 19 anos. 
Governo não deixa 

Missão Velha/CE Auxiliar de 
Reposição 

Sim 11 anos Trabalho Prepara melhor p. o 
vestibular 

São Paulo/SP ---------* Não 11 anos Aprender Curso rápido 

Oeiras/PI Doméstica Sim 21anos Aprender mais Terminar o curso 
rápido 

São Paulo/SP 
 

Feirante Sim 18 anos Fazer faculdade Boa opção para 
terminar os estudos 

Alagoas 
 

Dona de casa Não 25 anos Melhorar condição 
de vida 

Oportunidade de 
estudar 

Minas Gerais  Do lar -------* 12 anos Ensinar os filhos Não gosta da telessala 

Minas Gerais  Babá Sim 13 anos Trabalho Curso rápido 
Assis/SP Doméstica Sim 26 anos Mercado de 

Trabalho 
Curso rápido 

São Paulo/SP Balconista Sim 08 anos Concurso/Faculdade Curso rápido 
João Pessoa/PR Estudante Não 02 anos  Mercado de 

trabalho 
Idade avançada 

São Paulo/SP Balconista Sim 09 anos Faculdade/profisão Curso rápido 
São Paulo/SP Auxiliar de Sim 04 anos Mercado de Curso rápido e estudar 
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 Escritório Trabalho com quem estão 
interessados e valoriza 
o estudo 

Andradina/SP Do lar Não 10 anos Aprender mais Forma de ensinar 

São Paulo/SP Chefe de 
Secretária 

Sim 20 anos Faculdade Não achei vaga no 
regular 

São João/PE -------* Não 17 anos Emprego Curso rápido 
Francisco 
Morato/SP 

Não tenho Não 09 anos Conseguir emprego Falta de vaga 

Hurucu/BA 
 

Auxiliar de 
Escritório 

Sim 12 anos Profissão Diploma rápido 

São Paulo/SP Vendedora Não 13 anos Trabalho Não pode estudar no 
ensino regular 

*Não respondeu à questão 
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Anexo 9 - Origem dos(as) alunos(as) Ensino Presencial 
 
 Alunos                                                                           Alunas 
Cidade Estado Região  Cidade Estado Região 
Caieiras São Paulo Sudeste  Andradina São Paulo Sudeste 
Caieiras São Paulo Sudeste  Assis São Paulo Sudeste 
Caieiras São Paulo Sudeste  Lins São Paulo Sudeste 
São Paulo São Paulo Sudeste  Santos São Paulo Sudeste 
Francisco Morato São Paulo Sudeste  São Paulo São Paulo Sudeste 
Garanhuns Pernambuco Nordeste  São Paulo São Paulo Sudeste 
------ Pernambuco Nordeste  São Paulo São Paulo Sudeste 
------ Paraná Sul  São Paulo São Paulo Sudeste 
Gov. Valadares Minas Gerais Sudeste  São Paulo São Paulo Sudeste 
Jundiaí São Paulo Sudeste  São Paulo São Paulo Sudeste 
    São Paulo São Paulo Sudeste 
    São Paulo São Paulo Sudeste 
    São Paulo São Paulo Sudeste 
    ------ Alagoas Nordeste 
    Pirania de Al. Alagoas Nordeste 
    ------ Bahia Nordeste 
    João Pessoa Paraíba Nordeste 
    ----- Minas Gerais Sudeste 
    ----- Minas Gerais Sudeste 
    Missão Velha Ceará Nordeste 
    Oeiras Piauí Nordeste 
    Oeiras Piauí Nordeste 
    São João Pernambuco Nordeste 
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Anexo 10 - Ensino a Distância – Masculino 
 
Local de 
Nascimento 

Profissão Está 
trabalhando? 

Quanto tempo 
afastado da escola? 

Qual motivo levou 
a voltar a estudar? 

O que fez e studar no 
Ensino Telessala? 

Alagoas  Ajudante Sim ------- ------- ------- 
Minas Gerais  
 

Auxiliar de 
Cartório 

Sim 10 anos Tempo Adequação do horário 

Ferros/MG 
 

Eletricista Sim ------ Melhorar os 
conhecimentos  

Matemática e Física 

São Paulo/SP 
 

Auxiliar de 
Cozinha 

Sim 05 anos Vencer na vida Preocupação com o 
futuro 

Osasco/SP Estudante Não  Arrumar um 
emprego 

A mãe. Terminar mais 
rápido 

Francisco 
Morato/SP 

Funcionário 
Público 

Sim 13 anos Aumento de Salário Adequação do horário 

Francisco 
Morato/SP 
 

Não tem Não ------ ------ ------ 

Seabra/BA Ajudante Não ------ Arrumar um 
emprego 

Minha dificuldade 

São Paulo/SP     -------- Sim ------ ------ ------ 
Ibirapuera     -------- Não ------ Exigência do 2º grau Ter mais conhecimento 

Simão Dias/SE Auxiliar de 
produção 

Não 04 anos Carência de novas 
oportunidades 

Carga horária menor 

 ------------  -------- Não 02 anos Mercado de 
Trabalho 

Desemprego 

Garanhuns/PE   -------- ------ 04 anos Recuperar tempo ------ 
Pompéia/SP 
 

Auxiliar de 
produção 

Não 08 anos Mercado Profissional Acelerar/adiantar os 
estudos 

Pernambuco      -------- Não 01 ano Emprego Atraso no ensino médio 
Santo André/SP Balconista Não 03 anos Mercado exige 2º 

grau 
------ 
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Várzea/PB 
 

Impressor Sim 20 anos Aprender 
acompanhar á 
sociedade 

Querer aprender 

São Paulo/SP Montador Sim 07 anos Trabalho Aprender um pouco 
mais 

Guarulhos/SP 
 

Ajudante de 
pedreiro 

Não  Já estava estudando Não tinha vaga no 
regular 

Pernambuco 
 

Ferramenteiro 
 

Sim 18 anos Chance no trabalho Recuperar tempo 
perdido 

Aracaju/SE                                                 
 

Segurança Sim 12 anos Ter nível superior  Interesse próprio de 
aprender 

Campinas/PI   Operadora Sim ------ Mercado de 
Trabalho 

Mais fácil para estudar 

------ ------ Sim 02 anos Necessidade Falta de oportunidade 
São Paulo/SP Iluminador Sim 05 anos Estar atualizado Estudar para o futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 100 

Anexo 11 - Ensino a Distância – Feminino 
 
Local de 
Nascimento 

Profissão Está 
trabalhando? 

Quanto tempo 
afastado da escola? 

Qual motivo levou 
a voltar a estudar? 

O que fez estudar no 
Ensino Telessala? 

------ Revendedora Não  Para arrumar um 
emprego melhor 

Muitas coisas 
importantes 

Diadema/SP Do lar Não 02 anos Ganho para 
estudar15 e dar uma 
vida melhor para 
minha mãe 

Programa Ação Jovem 

Fernão Velho/AL Auxiliar de 
Enfermagem 

Sim + de 15 anos Preciso fazer o 
curso de Técnico de 
Enfermagem 

O horário, por causa do 
meu serviço 

Francisco 
Morato/SP 

       ------ Sim 41 anos Ter um futuro melhor  

Salvador/BA Do lar Não Muito tempo Quero aprender Para aprender 
Seabra/BA Babá ------ ------ Trabalho Sim 
Laguaruana/CE Costureira Não ------ Para aprender a ler ------ 

São Paulo/SP Vendedora Não 10 anos Desemprego Aprender 
economizando tempo e 
alunos com mais idade 
e responsáveis 

Bahia Do lar Não 13 anos Conseguir um 
trabalho 

Aprendo mais e 
professores ensinam 
bem 

São João/PI Supervisora 
de produção 

Sim ------ Manter o emprego e 
adquirir 
conhecimento 

Ensino em um curto 
período 

Bahia        ------ Não 03 anos Proposta de 
emprego e para 

Não encontrei vaga no 
regular 

                                                 
 
 



 101 

aprender  
Santo André/SP Não tenho Não 07 anos Para trabalhar Aprender 
Mauá/SP Não tenho Não 1 ano e meio Aprender Falta de vaga no 

regular 
São Paulo/SP        ------ ------ 35 anos ------ ------ 

Francisco 
Morato/SP 

Do lar Não 17 anos Fazer curso de 
Auxiliar de 
Enfermagem 

Aprendizado bem 
melhor 
 

São Paulo/SP Auxiliar de 
escritório 

Sim 05 anos Entrar na faculdade Ensinamento melhor 

Casera/SE Cabeleireira Sim 25 anos Meus filhos 
terminaram agora e 
eu comecei 

Mais próximo de casa 

Alagoas          ------ Não 04 anos Necessidade de 
aprender mais 

------ 

Bahia Agente 
comunitária de 
saúde 

Sim 20 anos Provar que sou 
capaz de terminar o 
ensino médio 

Vontade de aprender 
(Não entendi a 
pergunta) 

------ Cabeleireira Sim 30 anos Senti que faz falta Mais uma oportunidade 
de continuar os 
estudos 

Guarulhos/SP         ------ Não 06 anos Concluir tudo que 
perdi 

À vontade de fazer 
faculdade 

Bahia          ----- Não 27 anos Vontade de 
aprender um pouco 
mais 

Não ter oportunidade 
de estudar em outra 
escola 

Alagoas Auxiliar de 
limpeza 

Sim 10 anos Emprego e trabalho ------ 

Jacareci/BA Frentista Sim 25 anos Dificuldade de 
conseguir emprego 

Foi a oportunidade que 
tive para terminar o 
segundo grau 

São Paulo/SP Diarista Sim + de 15 anos Incentivada pelo 
marido e entrar na 

Meta a se alcançada 
por fazer aquilo que 
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faculdade não gosto. 
Planalto/BA Do lar Não 01 ano Ter um bom 

emprego 
Para aprender mais 

Pedra Embaladeira Não 10 anos Ter um emprego 
ajudar a família 

Pelo horário, pela 
idade, não conseguiu 
outro local e acredito 
que a mudança do país 
começa pela 
educação. 
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Anexo 12 - Origem dos(as) alunos(as) Telessala 
 
 Alunos                                                                          Alunas 
Cidade Estado Região  Cidade Estado Região 
Guarulhos São Paulo Sudeste  Diadema São Paulo Sudeste 
Osasco São Paulo Sudeste  Guarulhos São Paulo Sudeste 
Santo André São Paulo Sudeste  Mauá São Paulo Sudeste 
São Paulo São Paulo Sudeste  Santo André São Paulo Sudeste 
São Paulo São Paulo Sudeste  Fco. Morato São Paulo Sudeste 
São Paulo São Paulo Sudeste  Fco. Morato São Paulo Sudeste 
São Paulo São Paulo Sudeste  São Paulo São Paulo Sudeste 
São Paulo São Paulo Sudeste  São Paulo São Paulo Sudeste 
Francisco Morato São Paulo Sudeste  São Paulo São Paulo Sudeste 
Francisco Morato São Paulo Sudeste  São Paulo São Paulo Sudeste 
----- Alagoas Nordeste  ----- Alagoas Nordeste 
Aracajú Ceará Nordeste  ----- Alagoas Nordeste 
Campinas Piauí Nordeste  ----- Bahia Nordeste 
Garanhuns Pernambuco Nordeste  ----- Bahia Nordeste 
------ Pernambuco Nordeste  ----- Bahia Nordeste 
------ Pernambuco Nordeste  ----- Bahia Nordeste 
Seabra Bahia Nordeste  Jacareci Bahia Nordeste 
Simão Dias Sergipe Nordeste  Planalto Bahia Nordeste 
Várzea Paraíba Nordeste  Seabra Bahia Nordeste 
Ferros Minas Gerais Sudeste  Salvador Bahia Nordeste 
------ Minas Gerais Sudeste  Casera Sergipe Nordeste 
Ibirapuera    Fernão Velhos Alagoas Nordeste 
------ ------ ------  Laguaruana Ceará Nordeste 
------ ------ ------  São João Piauí Nordeste 
    Pedra ------ ------ 
    ------ ------ ------ 
    ------ ------ ------ 
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