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Introdução
O ano de 1999 marca a aproximação inicial do curso de Pedagogia da Universidade Vale do Rio Doce-UNIVALE com o campo de estudos da Educação de Jovens e Adultos. Tal aproximação efetivou-se por uma demanda de alfabetização apresentada pelos funcionários da UNIVALE, culminando na discussão sobre o currículo do Curso de Pedagogia e na implementação de um Projeto de Extensão Universitária, cuja finalidade era vivenciar metodologias e organização do espaço e do tempo escolar diferenciadas para jovens e adultos.
O Projeto Pedagogia e Compromisso Social: a Univale na Educação de Jovens e Adultos teve início, portanto, em março de 1999, com duas turmas: uma de alfabetização e outra de pós-alfabetização, destinadas aos funcionários da universidade. No ano de 2000, abriu-se vagas para a comunidade que residia no entorno da universidade e iniciou-se as atividades com alunos das séries finais do ensino fundamental. Em 2002, uma nova clientela passa a fazer parte do Projeto - adolescentes e jovens do Programa Semi-Liberdade da Prefeitura de Governador  Valadares  - por meio de convênio firmado com a administração municipal. 
A estrutura do projeto propõe trabalhar com dois anos letivos para cada segmento do Ensino Fundamental, considerando que o processo de escolarização não se limita à aquisição de conhecimentos universalizados, mas consiste em tornar possível a socialização, a convivência escolar, o intercâmbio de saberes, que resulta no real empoderamento dos sujeitos da educação de jovens e adultos. Participam do projeto uma equipe de professoras do curso de Pedagogia, professores das diferentes áreas do conhecimento lotados nos cursos de licenciatura e estudantes da graduação que atuam como professores das turmas constituídas pelo  projeto.
As tentativas, os acertos, os erros, as dúvidas decorrentes da vivência desse projeto, continuamente refletidos e repensados à luz do referencial teórico da Educação de Jovens e Adultos, levaram-nos a perguntar que significados os jovens e adultos, alunos do Projeto “Pedagogia e Compromisso Social: A Univale na Educação de Jovens e Adultos”,  atribuem à escolarização.
Pesquisas anteriormente desenvolvidas por nós sobre temáticas relativas PARENTI, Maria Gabriela Faiçal. Trabalhadores da construção civil e a experiência escolar: significados construídos em um curso de aperfeiçoamento profissional. Belo Horizonte: Faculdade de Educação/ UFMG, 2000 - Dissertação de Mestrado
 sustentavam a percepção da necessidade de se compreender os significados atribuídos pelos jovens e adultos à experiência educativa. Ao indagar sobre os significados que os alunos atribuem ao Projeto, o que buscam encontrar nele, qual a importância efetiva do mesmo para eles, levando em conta suas formas habituais de inserção social e que contribuição eles esperam que o Projeto traga para seu cotidiano, pudemos formular algumas hipóteses acerca dos aspectos que contribuem para o engajamento dos alunos. Nossas hipóteses se baseavam na coesão do grupo, no envolvimento dos docentes, nas condições favoráveis para o comparecimento às aulas (disponibilidade de horário, dispensa no trabalho) e nas condições materiais que estes sujeitos construíam cotidianamente para  “estarem à escola”. 
Ao formular a problemática de pesquisa pretendíamos identificar os significados que os jovens e adultos inseridos no projeto de educação de jovens e adultos da UNIVALE atribuíam ao processo de escolarização. A pesquisa possibilitou ainda analisar o processo educativo da EJA e verificar como os jovens e adultos se constituem enquanto sujeitos cognitivos numa determinada experiência de educação escolar. Intentávamos ainda definir outros parâmetros de diálogo sobre as Políticas de Educação para Jovens e Adultos, iniciado com a Secretaria Municipal de Educação do município de Governador Valadares. 
Entendíamos, com base no referencial teórico que sustentava a formulação do problema de pesquisa, que não é possível compreender os significados atribuídos pelos sujeitos sem considerar, como elemento primordial, o contexto histórico no qual esses significados são construídos. O mesmo ocorre em relação à própria pesquisa, que é sempre realizada em um contexto específico, que influencia diretamente os pesquisadores na formulação do problema, na coleta e análise dos dados. Assim, adotamos como metodologia a pesquisa etnográfica e utilizamos como instrumentos para a coleta dos dados a observação, a entrevista intensiva e a análise de documentos do Projeto.
A observação A observação foi realizada por duas alunas do curso de Pedagogia (Rute Mariano Soares e Eloilda Heringer Pedrozo), que atuavam como bolsistas de iniciação científica. Tal fato possibilitou nosso “afastamento parcial” do campo de pesquisa, já que atuamos no projeto como coordenadoras. foi realizada em duas turmas da segunda etapa do Projeto durante todo o ano de 2001, em três dias alternados na semana, garantindo a observação de aulas nos conteúdos de: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências. A observação deu-se majoritariamente dentro das salas de aula, no período de 06 de agosto a 27 de novembro do ano de 2001, de 15 às 18 horas. O registro das observações deu-se por meio de notas de campo. 
As entrevistas foram realizadas com uma amostra de 9 alunos, que foi configurada por meio de um questionário baseado nos seguintes itens: características pessoais, escolaridade e trabalho. A amostra procurou abranger diferentes configurações dessas características. Para nortear este encontro, entrevistadora solicitava que o sujeito entrevistado contasse sua trajetória escolar. Para facilitar esta segunda coleta de informações, as entrevistas foram gravadas e depois transcritas. 
A análise de documentos permeou a trajetória da pesquisa, envolvendo textos e materiais didáticos produzidos por alunos, monitoras e professores (redações, avaliações, relatórios).  A análise destes documentos foi fundamental para a interpretação dos dados coletados durante a observação.
Para traduzir os significados atribuídos pelos jovens e adultos do Projeto ao processo de escolarização, os dados coletados foram objeto de análise em dois momentos distintos: em um primeiro momento foi feita a análise das entrevistas com o propósito de historicizar as experiências escolares destes sujeitos buscando assim, em suas falas os significados atribuídos ao processo de escolarização. A análise dos registros de observação que pretendia compreender as relações estabelecidas por estes sujeitos no Projeto de Extensão da Universidade, constituiu um segundo momento pressupondo o espaço educativo do Projeto como espaço de escolarização.

1 Os significados da escolarização na perspectiva dos sujeitos 
Ao aproximarmo-nos dos sujeitos em suas falas, perguntamos pelos significados que estes atribuem ao processo de escolarização. Buscar a compreensão deste sujeito é, na concepção de FREIRE(1991), enxergá-lo  como pessoa capaz de viver, atuar e modificar o seu espaço vivencial a partir do momento  em que se apodera do ato da leitura e escrita, sendo este um ato eminentemente político. É retomar também os estudos de HADDAD(2000) que o circunscreve sob a marca da exclusão e os estudos de OLIVEIRA(2000) que o apresenta como um sujeito cognitivo inscrito em um campo sócio-cultural.
Assume-se, portanto, estas contribuições teóricas na análise das entrevistas para detectar nas trajetórias escolares as marcas  da subjetividade, impregnadas de sonhos, aspirações, desejos, interrupções e pensamentos envolvidos nesta história de idas e vindas pelo espaço escolar. Quisemos tratar como relevante na fala dos sujeitos a marca da exclusão e seus efeitos sobre o ato educativo vivenciado no momento atual e a marca das relações com o conhecimento em que reconhece se estes sujeitos como sujeitos cognitivos. 

As marcas da subjetividade
Ao falar de sua trajetória escolar, os alunos se apresentavam como sujeitos, traziam nas suas falas situações que os foram construindo como indivíduos.  Insistem que são sujeitos de sua história e mostram como  esta história foi produzida em sua relação com o mundo.
Encontramos nestes sujeitos movidos por e portadores de desejos os significados de buscar a escola, de retornar a ela, ao procurar o Projeto de Educação de Jovens e Adultos da Univale:
Aí eu fui pra este projeto porque eu pensei: meu Deus! Será que eu vou acabar os meus dias na beirado do fogão? Eu tenho que estudar (...) apesar da idade , mas para isso não tem idade, eu tenho isto na cabeça. Este ano eu completo 68 anos, mas estou me sentindo nova e quanto ao projeto estou satisfeita e quero estudar. (Francisca, 68 anos)
Segundo FONSECA(2000) estes sujeitos apostam na escolarização como uma ação de cuidado consigo mesmas, como um direito a um investimento pessoal adiado pelas condições adversas em suas vidas (trabalho infantil, casamentos, não acesso à escola, cuidado com os filhos).
Evidenciamos que a participação no projeto é colocada pelos sujeitos como necessidade. Necessidade e desejo de voltar para a escola, que se configuram como um ato de vontade sobre a escola e apesar dela. E por esse motivo, o querer voltar aos bancos escolares situa o projeto da Univale como uma escola. O projeto nada tem de diferente da escola, da referência escolar construída por estes sujeitos. E é nela que eles querem estar. Conhecem seus rituais, sua dinâmica, conhecem seus limites, mas querem retornar a ela. E acreditam que ela pode também lhes ser devolvida.
Ao falar da escola, os sujeitos demonstram que não querem somente
(...)a entrada no circuito dos direitos civis pela restauração de um direito negado: o direito a uma escola de qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano(...). (CURY, Parecer CNE/CEB 11/2000: 06)
Cabe dizer então que a necessidade subjetivada de retornar à escola, coloca o acesso e a permanência na escola como direito para o sujeito jovem e adulto. Não como obrigação e necessidade deste ou como favor de outrem, mas como uma afirmação do direito de ter uma escola que se paute em suas necessidades e desejos. 
A marca da exclusão
Dada a ampliação do conceito epistemológico de exclusão e a atual impossibilidade de delimitá-lo em uma única esfera, nossa análise centrar-se-á na concepção de excluídos como aqueles que são rejeitados de nossos mercados simbólicos. O significado de exclusão que apreendemos dos sujeitos jovens e adultos os remete sempre à condição de não pertencentes a determinada cultura, que “coincidentemente”, é também escolar.
OLIVEIRA(2000) apresenta estes jovens e adultos Foram entrevistados 5 jovens e 4 adultos. como um grupo de pessoas homogêneo, provenientes de áreas rurais empobrecidas, filhos de trabalhadores rurais não qualificados, com baixo nível de instrução escolar.  Os entrevistados se configuram como os sujeitos identificados por essa autora e explicitam isto em suas falas: 
Observava a situação financeira dos pais, sendo assim pessoas de origem humilde e de uma formação sem muito estudo. Então quando você tem um pai, uma mãe que teve uma escola eles te incentivam, agora aqueles pais que nunca tiveram, então para eles aquilo tudo é ótimo, mas eles não sabem o valor que tem o estudo. Então eles te incentivam, mas deixam o filho fazer o que quer. (Luciene,22 anos)
OLIVEIRA assinala ainda que os jovens e adultos se caracterizam por passagens curtas pela escola e muitas vezes não sistemáticas, após experiência no trabalho rural na infância e adolescência. Todos os sujeitos entrevistados assinalam que o trabalho infantil e a inserção precoce no mundo do trabalho, marcaram a sua saída da escola. 
Aí passou, e eu muito pobre apanhava café na roça; fui ajudar minha mãe. Levantava de madrugada.( Maria de Carvalho,42 anos)
O que chama a atenção nestes relatos é que embora, com toda a adversidade: problemas familiares, dificuldades da família em manter os filhos na escola, não acesso à escola, trabalho infantil e a luta pela sobrevivência desde cedo, os jovens e adultos continuam atribuindo a si a causa pelo seu abandono da escola e insucesso escolar.
Ah, sei lá. Acho que foi falta de interesse no estudo. Faltou foi entusiasmo mesmo, e como eu te falei eu parei muito nova mesmo, não tive cabeça para continuar.(Luciene, 22 anos)
Garantir a presença concreta de jovens e adultos na escola não significa simplesmente oferecer uma estrutura igual à estrutura pensada para o ensino regular (salas de aula, grade curricular, horários de aulas, professores, material didático). No Parecer CNE/CEB 11/2000, CURY salienta que a EJA deve ter uma função reparadora, que oportunize concretamente 
(...) a presença de jovens e adultos na escola e uma alternativa viável em função das especificidades sócio-culturais destes segmentos para os quais se espera uma efetiva atuação das políticas sociais.(p.07) 
É preciso construir um modelo pedagógico próprio, em que as situações pedagógicas satisfaçam as necessidades dos alunos. No caso do Projeto EJA da Univale procuramos garantir que a escola fosse acessível ao trabalhador, por isso as condições de oferta do mesmo priorizaram o seu funcionamento no horário do trabalho o que assinala uma condição essencial para oferta da educação de adultos: o direito ao acesso de fato.
A marca da exclusão confere assim uma identidade sócio-cultural ao aluno da EJA. Estamos, pois, falando não somente de um jovem ou adulto que retorna à escola em uma perspectiva de Educação Permanente, falamos de sujeitos com histórias de vida diferenciadas mas com uma trajetória escolar marcada pela dinâmica da exclusão. 
A trajetória escolar dos entrevistados é marcada pela necessidade de conciliar trabalho e escola. As tentativas de retornar à escola são marcadas pelas dificuldades em se manter no espaço escolar, como a falta de material, a incompreensão dos professores, a distância das escolas.
Compreender a marca da exclusão é pois compreender que o significado atribuído à escolarização pelo jovem e adulto é o significado da percepção de um espaço que (por suas normas e regras) não lhe é próprio, é o sentimento de não pertença a este lugar e de negação deste espaço como espaço de direitos e, portanto, espaço em que se deveria primar por reais condições de acesso, qualidade no trabalho dos professores, material adequado, perspectivas de continuidade.
FONSECA(2000) amplia esta visão da exclusão ao assinalar que este sentimento introjetado pelos sujeitos poderia ser identificado com a “sensação de exclusão da dinâmica do ensino-aprendizagem” pautado na maioria das vezes não para estes sujeitos, mas para um aluno, jovem e adulto idealizado como aquele que reúne condições físicas, emocionais, intelectuais e afetivas ideais, para lidar com o saber escolar. 
Ao elaborar o Parecer CNE/CEB 11/2000, CURY atenta para o a necessidade de
(...) se considerar que os alunos da EJA são diferentes dos alunos presentes nos anos adequados à faixa etária. São jovens e adultos, muitos deles trabalhadores, maduros, com larga experiência profissional ou com expectativa de (re)inserção no mercado de trabalho e com um olhar diferenciado sobre as coisas da existência, que não tiveram diante de si a exceção posta pelo art. 24,II,c. Para eles, foi a ausência de uma escola ou a evasão da mesma que os dirigiu para retorno nem sempre tardio à busca do direito ao saber. (...) Logo, aos limites já postos pela vida, não se pode acrescentar outros que signifiquem uma nova discriminação destes estudantes (...) (p.27)
Reconhecer as conseqüências da exclusão do jovem e do adulto no processo ensino-aprendizagem é concordar com OLIVEIRA (1999) ao salientar que a dinâmica do processo ensino–aprendizagem para jovens e adultos é construída na suposição de que os mesmos percorreram a escolaridade de forma regular. Esta suposição gera por si só a inadequação dos currículos, dos materiais, da postura dos professores, perpetuando assim no interior do espaço educativo as práticas de exclusão.

A marca das relações com o conhecimento 
Compreender as relações que o jovem e o adulto estabelecem com o conhecimento é afirmar que o mesmo encontra-se imerso em um espaço propiciador de aprendizagens, e que estas relações definem e são definidoras de sua vida cotidiana: nas situações familiares, sociais e de trabalho. É ressaltar ainda que o saber destes sujeitos encontra-se centrado não apenas em conhecimentos ditos do senso-comum, mas em saberes adquiridos nos diversos espaços vivenciados durante a sua trajetória escolar. 
Ao afirmar que a escola não se constitui apenas como um espaço gestor de conhecimentos, mas se configura como o lugar por excelência de desenvolvimento de habilidades cognitivas nomeado por MOURA (1999:110) como um espaço de descontextualização – “Isto é, um lugar a partir do qual experienciamos o mundo estando fora dele, onde o concreto torna-se abstrato, o imediato torna-se distante e a realidade é estudada para além dos dados perceptuais imediatos” -, perguntamos:
Que conhecimentos então são vivenciados pelos jovens e adultos? Que saberes impregnam as suas experiências e favorecem a sua atuação em uma sociedade letrada? Essas indagações relacionam-se diretamente ao questionamento central  de nossa pesquisa: Qual o significado que os mesmos atribuem a sua experiência escolarizada no projeto de Educação de Jovens e adultos? 
Tomando como pressupostos os estudos de OLIVEIRA e MOURA, quisemos delimitar os tipos de conhecimento vivenciados pelos alunos do projeto EJA a partir da análise das entrevistas, referenciando nossos entrevistados como sujeitos cognitivos que atribuem significado ao conhecimento a partir da sua vivência no Projeto e da sua trajetória escolar, marcada pela exclusão.
Em uma primeira análise das entrevistas é possível identificar na relação significado/conhecimento, a busca por conhecimentos que melhorem as relações cotidianas que estes sujeitos estabelecem com o outro. O Projeto de Educação de Adultos da UNIVALE, espaço escolarizado ao qual agora têm acesso, seria um propiciador de conhecimentos capaz de ajudá-los a se posicionar como sujeitos nestas relações. 
Pra mim a minha história, graças a Deus, é muito interessante porque eu era um cidadão que não tinha uma estima a mais a pensar no meu futuro, sempre eu pensava como eu vou ser no dia do amanhã, mas sempre pensando no de melhor, pensando em ser um cidadão informado, não às vezes formado.(Pedro, 23 anos)
Este posicionar-se enquanto sujeito transcende e integra a perspectiva política, preconizada por FREIRE, ampliando a compreensão deste sujeito como inscrito em um determinado grupo cultural, jovens e adultos trabalhadores, inseridos no mundo do trabalho e de relações interpessoais, trazendo consigo, “(...)experiências, conhecimentos acumulados e reflexões sobre o mundo externo, sobre si mesmos e sobre as outras pessoas (OLIVEIRA,2001:18)     
...Aí eu fui para este projeto porque eu pensei: Meu Deus, será que vou acabar os meus dias na beirada do fogão? Eu tenho que estudar para ser alguma coisa, apesar da idade, mas para isto não tem idade, eu tenho isto na cabeça. Este ano eu completo 68 anos, mas estou me sentindo nova e quanto ao projeto estou satisfeita e quero aprofundar. ...Agora eu faço uma pergunta, você disse que eu tenho que te apresentar o histórico Tenho que ir buscar? Isto não deve existir mais.(Francisca, 68 anos)
Outro significado atribuído por estes sujeitos ao espaço escolarizado, é o reconhecimento de que este espaço é um espaço gerador de conhecimentos e aprendizagens, aos quais não teriam acesso por mais que vivessem em uma sociedade letrada. Desmistificam assim o caráter utilitarista da EJA, visão na qual só teriam valor para o jovem e para o adulto os conhecimentos úteis às suas vivências diárias. Outra visão suplantada, diz respeito ao espaço do conteúdo escolar na Educação de Jovens e Adultos, assumido quase sempre nas políticas educacionais numa visão supletiva e compensatória: dar a este sujeito o que lhe falta.
As entrevistas evidenciam que para o jovem e adulto, a escola é muito mais do que o lugar onde se aprendem conteúdos, percebem este espaço como propiciador de conhecimentos e aprendizagens.
Valeu, porque eu aprendi muitas coisas que eu não sabia. Quer ver um exemplo, quando eu estava estudando e a professora falou sobre aquela doença que chamam.(vitiligo?) e vitiligo. Eu não sabia assim, assim mesmo que ela falou  eu não tinha entendido o que era aquilo, nunca tinha ouvido falar, neste mesmo dia passou um filme sobre isto, falava de um rapaz que tinha aquela doença foi ai que eu, ai ta vendo quanto mais estuda mas a gente aprende, porque as vezes tem coisas que a gente nem sabe o que e,  e eu aprendi mais coisas, me aperfeiçoei  na matemática, no português, a gente tem muito o que aprender ainda, mas me ajudou muito mesmo sem o certificado, quer dizer, estou meio triste sem o certificado, mas não que não valeu a pena. Valeu a pena sim.(Ana, 26 anos)
Os estudos de OLIVEIRA  nos levam a inferir que a inserção destes sujeitos no mundo do trabalho facilitaria a promoção de habilidades cognitivas e maior capacidade para refletir sobre a aprendizagem e nos ajudam a avançar na compreensão do sujeito da EJA, enquanto sujeito cognitivo, pois a cognição é algo que se faz presente na análise da biografia destes sujeitos:
(...) Eu vejo claramente as coisas na mente, não tenho dificuldade. Eu pego uma coisa para fazer e faço bem feito, eu pego um hino para ouvir e com uma vez já sei cantar. E tem gente que estuda, estuda e não aprende, eu não tenho este problema, minha mente é clara. Eu acho que hoje eu tenho mais facilidade para aprender do que antigamente.(Francisca, 68 anos)
O que chama a atenção nestas falas, além da cognição, é a capacidade metacognitiva, o pensar a própria aprendizagem, avaliar a capacidade de aprendizagem que não foi diminuída com a idade, idéia historicamente colocada na EJA e desmistificada por OLIVEIRA e MOURA(1999). 
Os estudos de MOURA salientam o fato dos adultos estarem imersos em espaços sociais, portanto espaços propiciadores de aprendizagem. Estes espaços impõem a estes sujeitos inúmeros desafios cotidianos que necessitam ser resolvidos sob uma base cognitiva.
Com 6 meses de gravidez meu colega me mostrou no jornal que a firma que eu trabalhava disse que eu abandonei o emprego.Aí, eu levei eles na justiça e eles provaram e com três anos eu recebi.(Maria Luisa, 36 anos) 
FONSECA(2002) ao discutir a educação matemática para jovens e adultos atenta para o fato de ser desprovida de sustentação na psicologia a postura de associar as dificuldades de aprendizagem de alunos adultos à sua idade cronológica, o que segundo a autora obrigaria a uma reflexão mais cuidadosa sobre os fatores que determinariam as condições de enfrentamento das demandas  de natureza cognitiva destes sujeitos. 
Nesta perspectiva há que se redimensionar o espaço de escolarização de adultos como um espaço onde se encontram sujeitos capazes não só de aprender, mas de partilhar conhecimentos construídos ao longo da vida. Pelos depoimentos e diálogo apresentados se confirma um sujeito cognitivo, que resolve os seus problemas cotidianos, pensando sobre os mesmos, utilizando raciocínio matemático.Curiosamente os mesmos sujeitos que “tomaram bombas em matemática”, utilizam-na de forma prática no seu dia a dia.
Evidencia-se também a capacidade metacognitiva ao se pensar a própria ação e a própria aprendizagem na solução destes problemas.
Graças a Deus não tive dificuldade em matéria nenhuma, pelo tempo que eu fiquei sem estudar eu achei que na volta seria difícil até pegar as matérias de português, matemática, historia ou o que fosse preciso, mas não, foi totalmente diferente do que eu pensava. Foi muito bom, muito gratificante.(Eliane,22 anos)
FONSECA (2001:25) argumenta que para o adulto 
(...) pensar sobre o que  pensa e sobre como pensa, e falar sobre esse pensar , como forma não apenas de comunicar esse pensamento, mas de dar-lhe forma, critério, razão e importância social, é mais do que um exercício cognitivo individual: é uma ação social, é a conquista da perspectiva coletiva de um fazer antes solitário e que quer tornar-se comunitário nessa oportunidade – talvez única, provavelmente rara – de conhecimento solidário que a escola lhe pode proporcionar.
Os dados da pesquisa nos indicam que os significados atribuídos pelos sujeitos (jovens e adultos) à experiência escolarizada no Projeto de Extensão da Univale, mediados por sua relação com o conhecimento possibilitam reconhecê-los como  sujeitos cognitivos, capazes de analisar a sua própria aprendizagem e inclusive dar valor à mesma a partir de sua própria concepção do que é conhecimento e do que é aprendizagem, em uma clara atitude metacognitiva. 


Os significados expressos no cotidiano escolar
Configura-se como propósito, ao analisar os dados da observação, buscar os significados que os jovens e adultos atribuem à experiência no Projeto de Extensão da Univale, tomando este espaço educativo como espaço de escolarização. Para tal, baseamo-nos nas contribuições teóricas de FONSECA(2002), DAYRELL(2001) CHARLOT(2000), na expectativa de avançar na compreensão destes sujeitos como sujeitos culturais, que se produzem e são produzidos em suas experiências diversas.
Nesta concepção, o espaço escolar assume um papel essencial, já que o consideramos um espaço onde emergem os significados e onde os sujeitos em processo de interação, traçam, constróem e reconstróem significados. 
Os dados da observação nos indicam duas categorias de análise:
os significados construídos na trajetória escolar, expressos em suas histórias de vida cabendo interrogar como estes mesmos significados se apresentam no espaço escolar, como são sentidos e traduzidos pelos monitores/professores, ouvidos e aproveitados neste espaço. 
a reconstrução dos significados a partir da experiência escolarizada, dado que estes sujeitos não podem ser considerados imutáveis: como seres históricos culturais é nas experiências vivenciadas que eles se constróem e reconstroem. Portanto, o espaço escolarizado é também um espaço de construção e reconstrução de significados.
Significados construídos na trajetória escolar
Ao analisar os significados trazidos pelos alunos, foi possível constatar os mesmos desejos expressos pelos sujeitos nas entrevistas: conseguir melhores condições de trabalho, terminar os estudos, fazer um curso superior, ser aprovado em concurso público. Outros significados expressos pelos sujeitos nas entrevistas não aparecem no espaço escolar: a educação como um ato de cuidado consigo mesmo, expresso também nos estudos de FONSECA(2002), e a educação como um sonho acalentado durante tanto tempo.
Estes significados são traduzidos na prática pela participação e atuação do aluno em sala de aula.  Segundo os dados da observação os alunos são pontuais, participam das aulas, e cumprem todas as atividades propostas. Entretanto há entre o grupo muitas faltas. Somente cinco alunos, segundo a observadora, são  sempre frequentes. 
A tentativa de compreender estas faltas foi um dos aspectos que motivou esta pesquisa. Pensar o que elas representavam levou-nos a questionar sobre os significados e agora novamente elas se apresentam. É possível compreendê-las um pouco ao verificar que as mesmas também aconteciam (e muito) por parte dos monitores e os alunos não eram avisados. Foram registradas pela observadora, por diversas vezes, a falta dos monitores não justificadas aos alunos, quer seja por eles mesmos, quer seja pela coordenação. 
A greve dos professores da Univale durante o funcionamento do projeto e os recessos escolares nos quais os alunos/monitores não davam aulas também foi marcante nas faltas dos alunos, pois estes fatos não eram suficientemente explicados e entendidos pelo grupo. Estes fatos nos remetem ao descompromisso histórico que sempre marcou a maior parte das experiências educativas da EJA e a certeza de que as faltas dos alunos se devem a não construção coletiva de um projeto e que as mesmas não podem ser atribuídas a eles como causa, mas antes são uma conseqüência da história de exclusão escolar pela qual passaram e aqui lamentavelmente se repete.
Para DAYRELL (2001), os alunos tem sempre uma razão para estar na escola e elaboram projetos individuais, nos quais certamente a escola se inclui. Estes projetos individuais necessitariam, portanto, serem conhecidos e considerados no espaço escolar, para que se construa uma outra rede de relações: onde não exista aquele que supostamente sabe e portanto ensina: o professor, e aquele que detém conhecimentos de mundo mas não detém o saber escolar. 
Esta construção coletiva faz-se premente na EJA, para todos aqueles educadoras e educadores que se propõe a trabalhar com jovens e adultos, já que o mesmo favorece a mudança de foco: não somos nós que proporcionamos ao outro a chance de se educar, não somos nós que em um ato de benevolência “educamos”. A construção deste projeto esteve sempre nas falas e escritos de Paulo Freire, mas infelizmente ainda não  incorporado à EJA, já que para construí-lo é preciso um despojamento das verdades prontas, das certezas e dos preconceitos. É  preciso um outro olhar sobre os jovens e adultos, mais do que um olhar é preciso estar atento e ouvir as suas falas e os seus sentidos.
Entretanto, o que se destaca na observação é que os significados, expressos pelos sujeitos não são considerados pelos monitores, não são discutidos, aprofundados perdendo-se no cotidiano da sala de aula. Se não há espaço para os significados expressos pelos alunos, muito menos há espaço para se descobrir outros significados destes mesmos sujeitos.
O cotidiano da sala  de aula de certa forma “engole” e anula o sujeito e os sentidos que atribuem ao ato educativo. Nesta perspectiva emerge neste espaço a visão compensatória da Educação de Jovens e Adultos e a tendência histórica em não considerar o Jovem e o Adulto, como sujeito de fato, do ato de aprender e  ensinar. 
É preciso lembrar que mais do que “permitir” ao aluno dizer o significado, como se observou na participação dos mesmos em uma roda de brincadeiras no dia do estudante, deve-se de fato incorporar estes significados ao ato de ensinar. 
 O ato de ouvir o outro, seus desejos e sentidos também são referenciados nos trabalhos de FONSECA (2002) ao falar sobre a sensibilidade que os professores da EJA deveriam ter para as preocupações, necessidades  ritmo e anseios da vida adulta. 


A reconstrução dos significados a partir da experiência escolarizada
Com relação à evasão escolar na EJA, FONSECA (2002) salienta que mesmo com todas as condições adversas que estes sujeitos enfrentam no seu cotidiano, muitos prosseguem os estudos. Há que se questionar então “as razões da permanência que estariam ligadas à possibilidade e à consistência dos esforços de constituição de sentidos  nas atividades  que na escola se desenvolvem, nas idéias que ali circulam, nas relações que ali se estabelecem.”(p. 75) 
Os estudos de FONSECA e DAYRELL (2000)  apontam o espaço escolar como um espaço de construção e reconstrução de sentidos e significados. E é desta perspectiva que perguntamos aos dados da observação: Quais seriam os sentidos e significados para aqueles que se mantiveram presentes às aulas? Que significados emergem da experiência escolarizada no Projeto de Educação de Jovens e adultos da Univale?
O significado que emerge da observação é a construção deste espaço como um espaço de interação, trocas, relações. Um espaço de solidariedade. Os alunos durante todo o tempo buscam ajudar-se mutuamente, mesmo que o professor centre a sua aula em atividades individuais. Estas trocas acontecem antes das aulas enquanto esperam o professor, após e durante as mesmas e são sempre pontuadas pelas tarefas escolares. A solução para os problemas propostos nos conteúdos era sempre buscada pela interação,  sendo os colegas na maioria das vezes a fonte de aprendizagem. 
A preocupação com os colegas que não estavam freqüentando, com os problemas dos mesmos, a troca de telefones, marca este espaço como um espaço de relações. Relações estas não aproveitadas pelos monitores em cujas aulas sobressaem as atividades individuais: a cópia, o dever de casa, as aulas expositivas, o conteúdo descontextualizado não considerando necessidades, especificidades e experiências dos jovens e adultos, destacando-se nestes aspectos a abordagem dada ao ensino da matemática. Durante todo o tempo da observação os conteúdos tratados nesta disciplina se reduziram ao cálculo do máximo divisor comum e do mínimo divisor comum.
Nas relações construídas pelos alunos no espaço escolar emergem a interação, a valorização deste espaço e as relações que ali se constroem em contraposição a um ensino que não considera os sujeitos para os quais se destina tornando-se assim alheio às suas vivências e não os reconhecendo como sujeitos culturais, marcados pela exclusão e cognitivamente capazes. 
A observação do cotidiano escolar no Projeto EJA da Univale confirma esta análise, quando se repetem em um espaço que se caracteriza como diferenciado, marcado por outro tempo, pautado nas propostas que contemplam as especificidades da EJA, as mazelas e vicissitudes da justaposição da EJA  ao ensino regular.
DAYRELL (2001) denuncia esta dicotomia ao propiciar a reflexão sobre o espaço escolar, como instituição, pautada por sentidos e objetivos unificadores que se traduzem na idéia de oferecer ao outro os conhecimentos socialmente produzidos, o que é feito por meio de rituais, materiais didáticos e formas de organização sacralizados.
Embora a proposta do projeto de educação de adultos da Univale, quisesse considerar o sujeito jovem e adulto em suas diferenças e especificidades, analisar os conteúdos e as práticas cotidianas, estudar e aprofundar com os monitores estas temáticas, buscando a criação de novas relações e a construção de uma lógica escolar que pautasse por considerar as questões teóricas aqui abordadas, o cotidiano escolar se revelou distante, mostrando o quanto é difícil avançar na construção de uma outra lógica para o espaço educativo da EJA, visto que o modelo escolar denunciado por DAYRELL encontra-se impregnado em nossas formas de construir este espaço. 
Há urgência em aprofundar estas limitações percebidas no cotidiano escolar do Projeto EJA da Univale e inúmeras contribuições teóricas se fazem presentes neste sentido, como as de DAYRELL, que apresenta uma outra maneira de ver o espaço escolar, onde se reconheça a diversidade dos sujeitos, suas experiências e relações sociais, apreendendo os jovens e adultos como sujeitos sócio-culturais.
FONSECA(2002) assinala a importância de se construir sentidos coletivos ao repensarmos o ato de ensinar e aprender, acreditando que o sentido se constrói à medida que a rede de significados ganha corpo, seja nos questionamentos sobre as experiências, desejos, necessidades até a funcionalidade e razão para se aprender o conteúdo escolar,  perspectivas que também acreditamos. 


Considerações finais
Entender os significados que os jovens e adultos atribuem ao projeto de Educação de Jovens e Adultos da Univale, foi o objetivo central desta pesquisa. O referencial teórico e os dados obtidos nos permitem perceber o processo de escolarização dos Jovens e Adultos com peculiaridades e significados nem sempre compreendidos e com certeza pouco respeitado.
Pretendíamos nesta pesquisa afirmar o jovem e adulto como sujeito histórico-cultural, por isso mesmo marcado por inúmeras experiências, construtor e portador de uma história de vida que se constrói e reconstrói. Na construção e reconstrução destas histórias aparece a marca da subjetividade, onde se atribui um significado único ao fato de retomar aos estudos: o cuidar de si, o desejo, o querer, que desmistifica os nossos discursos utilitaristas. Aparece também a marca da exclusão, do impedimento de estar em um espaço que por direito deveria pertencer a todos os cidadãos. Esta marca nos alerta para a importância de políticas públicas que tenham como premissa à educação básica como direito de todos.
Outra marca importante a ser analisada diz respeito à cognição do adulto, já que estes sujeitos não estão à espera de, por um ato de benevolência nosso, serem educados, serem transformados em pessoas capazes de pensar e resolver os seus problemas. A marca da cognição apresenta este sujeito como cognitivamente capaz e, para quem o espaço escolar deveria ser o gestor de novas aprendizagens, propiciando a aquisição de competências e habilidades, para que o campo de atuação dos mesmos se amplie e sua inserção nos espaços onde predomine o saber escolarizado seja efetiva.
Reconhecer estes sujeitos nas dimensões abordadas contribui para uma mudança de paradigma na EJA: as salas de aula deveriam se constituir em espaços diferenciadores marcados por outras regras, outras relações, rompendo com os modelos advindos da escola regular que com certeza estão deslocados na EJA, pois se já se constituíram em promotores da exclusão e tendem a perpetuá-la por meio da infrequência e da evasão dos alunos.
Ao repensar a sala de aula da EJA, retornamos às entrevistas onde se optou pelo relato das histórias de vida e a observação feita. Conclui-se, ao analisar estes dados, que existe um fosso entre os sentidos e significados dos alunos, carregados de desejos, subjetividade e o cotidiano do projeto, repetidor de práticas escolares sacralizadas.
Mesmo assim neste espaço manifestam-se as relações de afeto, cumplicidade e solidariedade construídas pelos alunos que assinalam uma outra lógica no espaço educativo da EJA: a construção de um projeto coletivo onde alunos e professores sejam efetivamente cúmplices do ato de aprender e ensinar. Diríamos que é preciso que os projetos individuais dos alunos se transformem em projetos coletivos, redimensionando formas de organização, métodos, conteúdos e a avaliação.
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